
 LightSYS™2

Nieskończone Możliwości, 
Jedno Wszechstronne Rozwiązanie
Teraz z Wery�kacją Wizyjną „na żywo”

LightSYS™2 – profesjonalny, hybrydowy system alarmowy od RISCO Group. Dzięki integracji 
z systemem wery�kacji wizyjnej VUpoint oraz systemem automatyki domowej RISCO Smart Home, 
LightSYS™2            oferuje kompleksowe rozwiązanie dla inwestorów oraz wzrost potencjału 
sprzedażowego                     dla �rm instalacyjnych! 

Elastyczność komunikacji dzięki wykorzystaniu modułów IP, GSM (2G/3G), PSTN.

Szeroki wybór detektorów bezprzewodowych, przewodowych i magistralowych - do 50 linii

Wery�kacja wizyjna w czasie rzeczywistym - System VUpoint lub kamery �rm trzecich

Systemem automatyki domowej RISCO Smart Home umożliwia sterowanie temperaturą, oświetleniem  
oraz innymi urządzeniami wyposażenia domu

Aplikacja mobilna iRISCO zapewnia pełną kontrolę oraz zarządzanie systemem z jednego miejsca – dla pełnej wygody i komfortu

www.risco.ivolta.com.pl



   Urządzenia bezprzewodowe

EIP/Internet

   Magistrala RISCO 
Czujki i sygnalizatory na magistrali RISCO pozwalają 
zaoszczędzić na okablowaniu, modułach rozszerzenia linii, 
instalacji i diagnostyce.

   Klawiatury 
Szeroki wybór atrakcyjnych wizualnie klawiatur 
przewodowych i bezprzewodowych do montażu 
wewnętrznego i zewnętrznego z opcją czytnika 
zbliżeniowego.

   

Pełna oferta akcesoriów, detektorów i modułów rozszerzeń     
1-kierunkowych i 2-kierunkowych.

   Kamery IP VUpoint P2P 
Szeroki wybór wewnętrznych i zewnętrznych kamer IP 
z komunikacją przewodową lub Wi-Fi, oferujące możliwość 
wery�kacji wideo na żywo oraz podglądu na żądanie.  

   Moduły przewodowe i detektory
Moduły rozszerzenia, moduły wejść i wyjść, nadzorowane 
zasilacze oraz szeroki wybór detektorów bezprzewodowych, 
przewodowych i magistralowych - do 50 linii.  

VUpoint P2P z wery�kacją wideo 
VUpoint P2P oferuje podgląd na żywo 
w odpowiedzi na dowolne zdarzenie  
w systemie - w celu wery�kacji czy alarm 
jest fałszywy czy nie. Pozwala również 
na inicjowanie strumieniowej transmisji 
wideo na żądanie z danego obiektu 
dla zwiększenia bezpieczeństwa. Za 
pośrednictwem Chmury RISCO istnieje 
możliwość podglądu klipów wideo  
w standardzie HD oraz zdjęć przy użyciu 
smartfona lub przeglądarki internetowej 
z dowolnej kamery IP P2P – dla pełnego 
komfortu i bezpieczeństwa.

GSM/GPRS

ETelefonia PSTN

2G/3G
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 LightSYS™2

SStacja monitorowania

SSerwer Chmury RISCO

Komunikacja
Wielokanałowa komunikacja IP oraz współpraca z Chmurą, jak również duży 
wybór opcji komunikacji umożliwiają raportowanie zdarzeń, komunikację 
głosową, zarządzenia systemem poprzez Chmurę RISCO oraz aplikację 
smartfonową, funkcje programowe i konfiguracyjne oraz dużo więcej. Wszystkie 
moduły komunikacyjne takie jak: IP, 3G, GSM/GPRS, PSTN - mogą być instalowane 
w obudowie centrali.

Program kon�guracyjny
Program kon�guracyjny CS oferuje zdalną kon�gurację i zarządzanie  
pojedynczą centralą lub grupą central LightSYS™2 za pośrednictwem  
komputera z wykorzystaniem różnych opcji komunikacji. 

  

   Interfejs sieciowy instalatora 
Aplikacja Installer Cloud Admin pozwala 
instalatorom zdalnie zarządzać i serwisować 
systemy swoich klientów, generując 
powtarzające się przychody. Możliwe jest 
to dzięki zarządzaniu pro�lem użytkowania 
każdego klienta oraz możliwości zaoferowania 
nowych, dodatkowych usług takich jak system 
wery�kacji wideo VUpoint P2P oraz system 
automatyki domowej RISCO Smart Home.  

  Aplikacja mobilna iRISCO 
Aplikacja na smartfony iRISCO pozwala 
użytkownikowi na zdalne sterowanie  
i zarządzanie system LightSYS™2, VUpoint oraz 
RISCO Smart Home - uzbrajanie, rozbrajanie 
systemu, natychmiastowe otrzymywanie 
powiadomień o alarmach, wery�kację 
zdarzeń za pomocą zdjęć, wery�kację wizyjną 
„na żywo” w odpowiedzi na alarm lub na 
żądanie, przeglądanie historii zdarzeń –  
w dowolnym czasie, z dowolnego miejsca.

   System automatyki domowej
   RISCO Smart Home 

RISCO Smart Home stanowi coraz  popularniejszy 
wśród użytkowników dodatek do systemu 
LightSYS™2 pozwalając na pełna kontrolę 
nad bezpieczeństwem oraz szeroką gamą 
urządzeń i elementów automatyki domowej - 
sterowanie temperaturą, oświetleniem oraz 
innymi urządzeniami wyposażenia domu. 
System stwarza unikalną okazję dla instalatorów 
do zaoferowania klientom dodatkowego 
rozwiązania zwiększającego ich przychody – 
przy jednoczesnym wzroście satysfakcji klienta  
i oszczędności energii.

LightSYS™2 oferuje szeroki 
zakres funkcjonalności 
oraz usług dostępnych 
dzięki Chmurze RISCO – 
zarówno dla instalatora, jak 
i użytkownika końcowego:
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System zabezpieczeń

Linie 8 - 50 

Partycje 4

Grupy w partycji 4

Linie bezprzewodowe 50, 1-kierunkowe i 2-kierunkowe bezprzewodowe

Klawiatury 4, przewodowe lub 2-kierunkowe bezprzewodowe typu Slim

Kody użytkowników 30

Rejestr zdarzeń 1000 zdarzeń na płycie lub ponad 2000 w Chmurze RISCO

Wyjścia programowalne 4-32 

Bezprzewodowe piloty 16, 2-kierunkowe lub 1-kierunkowe

Moduł głosowy z pełnym menu obsługi - Dwukierunkowa łączność głosowa z automatycznym przełączaniem nasłuchu i mówienia
- Pre-de�niowane i nagrywane przez użytkownika komunikaty dla linii, partycji i wyjść
- Zdalna obsługa: potwierdzenie alarmów, uzbrajanie/rozbrajanie i aktywacja wyjść

Rezystancja linii W pełni wybieralna

Obudowa Poliwęglan lub metal

Komunikacja

Wielokanałowy moduł IP (Multi-Socket) Moduł instalowany w złączu na płycie

Wielokanałowy moduł GSM/GPRS 2G/3G (Multi-Socket) Moduł instalowany w złączu na płycie

Specy�kacja techniczna

 LightSYS™2

GSM/GPRS Plug-in module

P S TN Onboard

Long Range Radio Fully integrated and programmable from Light S Y S ™

Unikalne w RISCO

Wery�kacja wideo z obrazem na żywo z kamer IP Tak

Sterowanie za pomocą aplikacji smartfonowej z transmisją obrazu na żywo za 
pośrednictwem Chmury RISCO

Tak

Program Kon�guracyjny (CS) poprzez Chmurę RISCO Tak

Detektory magistralowe Do 32

Zdalna kon�guracja i diagnostyka Magistralowe, 2-kierunkowe detektory bezprzewodowe i sygnalizatory

Test magistrali Tak

Adaptacyjne menu Tak

Dodatkowe wejścia Dedykowane dla sabotażu sygnalizatora i obudowy

Moduł rozszerzenia linii bezprzewodowych Do 2 modułów 32 liniowych instalowanych wewnątrz lub na zewnątrz obudowy 
płyty centrali

2-kierunkowe detektory i sygnalizatory Tak

Specyfikacja techniczna może ulec zmianie bez powiadomienia.

W celu uzyskania dodatkowych informacji o LightSYS™2 z systemem VUpoint P2P oraz 
RISCO Smart Home, zapraszamy do odwiedzenia strony www.ivolta.com.pl
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