Chraňte svůj domov s VIDEOFIED®. Nedejte zlodějům šanci!

OMVC,
VENKOVNÍ DETEKTOR
POHYBU PRO
OBYTNÉ DOMY

Novinka
ZABEZPEČENÍ POMOCÍ
BEZDRÁTOVÉHO VIDEA

Objevte zloděje dříve,
než vás vykrade

• Nejpokročilejší zabezpečovací systém
s barevnou video verifikací

OMVC, venkovní detektor pohybu, je bezdrátový,
bateriově napájený detektor s barevnou kamerou,
která se aktivuje detekcí pohybu. Detekce pohybu je
zabezpečená integrovanou čočkou s vertikální zónou
detekce.

• Systém pro venkovní ochranu obytných
prostor - IP65
• Obousměrná rádiová komunikace na
evropské provozní frekvenci 868 MHz
• Životnost baterií až 4 roky

OMVC umožňuje chránit přístupová místa do domu
a funguje jako prevence ještě před tím, než se vůbec
zloděj do nemovitosti dostane.
OMVC má navíc 4 infračervené LED diody pro lepší noční
vidění a také pojistku proti neoprávněné manipulaci, která
je řízena akcelometrem.

VIDEOFIED – 100% systém k odstrašení zlodějů!
Nečekejte na to, až vám zloději
rozbijí dveře nebo okna. Systém
Videofied slouží jako ochrana
a prevence a dokáže zabránit
samotnému vloupání!
Pokud se zloději pokusí vniknout
do vašeho obydlí přes terasu
nebo zahradu, kamery Videofied
zachytí jejich přítomnost, natočí je
a ihned zašlou informaci o reálném
nebezpečí do monitorovacího
centra.
Sirény a venkovní sirény se zábleskovým světlem jsou dalším preventivním doplňkem zabezpečovacího systému. Spuštění těchto
sirén a světel vyvolá moment překvapení, odradí zloděje a zároveň upozorní vaše sousedy. Silné zábleskové světlo sirény umožní
jasně identifikovat místo zdroje alarmu. V případě vloupání nebo skutečného ohrožení je rychle vysláno zásahové vozidlo.

www.videofied.com

DETEKTOR POHYBU S VERTIKÁLNÍ
CLONOU PRO EFEKTIVNÍ OCHRANU
PERIMETRU!
Venkovní zabezpečovací systém Videofied může varovat:
• monitorovací centrum zasláním videa z napadeného objektu v
okamžiku jeho napadení
• policii, které je zločin oznámen v okamžiku, kdy je video ověřeno
monitorovacím centrem
• sousedy pomocí venkovních sirén a zábleskových světel
Všechna tato varování se odehrají ještě PŘED vlastním vniknutím
do domu! S OMVC detektorem efektivně chráníte vaši nemovitost
a PŘEDCHÁZÍTE samotnému vloupání!
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Chraňte svůj domov s VIDEOFIED®. Nedejte zlodějům šanci!

Kompletní nabídka produktů
Nabízíme mnoho doplňkových zařízení, které jsou plně kompatibilní se všemi ústřednami Videofied. Jedná se o klíčenky, klávesnice s integrovanou
čtečkou čipů nebo bez integrované čtečky, čtečky čipů, sirény, kouřové detektory, dveřní kontakty a další. Tato zařízení a technologie Videofied poskytují
vše potřebné pro ochranu vašeho domova.

OMVC200 VENKOVNÍ DETEKTOR POHYBU
VENKOVNÍ DETEKTOR
OMVC200
Použití
Video

Venkovní
Barevné

Provozní teplota
Instalace
Čočka

- 30 °C / + 60 °C
Montážní konzola (typ MBW110)
4 x LS14500 lithiové baterie
Životnost baterií až 4 roky

Vertikální clona

Pojistka proti neoprávněné
manipulaci
Noční vidění
Životnost baterie
Napájení

4 infračervené LED diody
až 4 roky

Kompatibilní s montážní konzolou
Typ MBW110

4 × LS14500 lithiové baterie
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