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VIDEOFIED - AUTONOMNÍ 
BEZDRÁTOVÝ ZABEZPEČOVACÍ 
SYSTÉM S VIDEOVERIFIKACÍ
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Společnost RSI Video Technologies byla založena v roce 2000 ve 

Štrasburku. V roce 2003 začala produkty RSI Video Technologies 

distribuovat i mimo Francii. V roce 2005 byla založena pobočka 

v USA a v roce 2009 ve Velké Británii. 

RSI Video Technologies vyvíjí elektronické zabezpečovací 

systémy s důrazem na technologickou inovaci. Naše produkty 

nabízí technicky unikátní řešení, které se uplatňuje na trzích v 

Evropě, Severní Americe, i jinde ve světě. 

Bezdrátové autonomní zabezpečovací systémy RSI Video 

Technologies jsou určeny pro oblast komerční bezpečnosti, 

bytovou výstavbu a venkovního aplikace.

Vývoj technologií probíhá ve Štrasburku ve Francii, kde tým 

našich specialistů vyvíjí bezdrátové nízkoodběrové technologie 

pro komerční i residenční využití již více než 20 let. 

Systém Videofied používají nejvýznamnější dodavatelé 

bezpečnostních technologií nejen ve Francii a je využíván 

monitorovacími středisky obsluhujícími až několik desítek tisíc 

připojených objektů s technologií Videofied. Naše produkty 

osvědčili své kvality již ve více než 500 000 instalacích na celém 

světě. 
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Kvalita
Produkty Videofi ed jsou vyráběny v 

souladu s normami  ISO TS 16949, 

OHSAS 18001, ISO 9001:2000 a 

odpovídají mezinárodním 

bezpečnostním standardům včetně:

-  Evropa: CE prohlášení o shodě, EN50131-stupeň 2 

-  Asie: IDA (Singapur),

-  Austrálie: A-Tick

-  USA: UL a FCC
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4 roky provozu s jednou sadou baterií. 

Videofied přináší skutečnou revoluci na 

trhu zabezpečovacích systémů!

• Rychlá instalace bez kabelů a přívodu napájení

• Video z poplachu je zasíláno 

pomocí GPRS nebo IP 

• Videofied je cenově dostupný, 

mobilní a univerzální

Širokoúhlá kamera aktivovaná detektorem nahraje video

Video je zasláno monitorovacímu centru

Operátoři monitorovacího centra mohou sledovat video 

z incidentu v reálném čase, čímž se značně eliminují 

falešné poplachy

V případě ověřeného poplachu zajistí monitorovací 

středisko adekvátní reakci

Bezpečnostní systémy Videofied
1
2

3

4
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www.videofied.com

VIDEOFIED’S WIRELESS 

VIDEO VERIFICATION 

SECURITY CONCEPT
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Bezpečnostní systém Videofied přináší revoluční 

řešení v oblasti zabezpečení rodinných domů a bytů. 

Videofied zabezpečí váš rodinný dům či byt na stejné 

úrovni, která byla dosud dostupná pouze pro komerční 

sektor. EZS Videofied si nyní může dovolit každý!

Videofied přichází s pokročilým řešením pro 

monitorovací střediska, čímž přispívá k prevenci 

kriminality a poskytuje bezpečnostním složkám 

účinné nástroje pro rychlou a adekvátní reakci. 

Videofi ed chrání váš domov, 

rodinu a vaše soukromí.

Bytové a domovní

Ústředny

4

ov,
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 Ústředna XLÚstředna XLL

Ústředny XL a XLL se svým moderním designem skvěle hodí pro váš rodinný dům či byt.

 Ústředny XL a XLL jsou ekonomicky dostupné zabezpečovací systémy s videoverifikací a GPRS 

přenosem.

XLL ústředna   XL ústředna

Vestavěná klávesnice ✓

Vestavěná proxi čtečka ✓

2-směrná hlasová komunikace ✓

Vestavěná siréna ✓ ✓

GPRS komunikátor ✓ ✓

Počet bezdrátových prvků 25 19

Napájení 2 možnosti :

- 8x alkalická baterie

- 4x alkalické baterie + napájecí zdroj 

2 možnosti :

- 8x alkalická baterie

- 4x alkalické baterie + napájecí zdroj
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Falešné poplachy mohou pro vaše podnikání znamenat 

zbytečné a často nezanedbatelné výdaje. Videofied 

je zde aby pomohl šetřit vaši kapsu a poskytl vám 

lepší ochranu!  EZS Videofied může být instalována i 

jako cenově dostupné rozšíření stávajícího systému, 

tudíž se vaši zaměstnanci nemusí učit ovládat nový 

systém. Vedle běžně chráněných prostor jako je vchod, 

nákladová rampa a skladiště může být systém Videofied 

použit pro ochranu prostor, jejichž zabezpečení 

běžnými systémy EZS je obtížně realizovatelné a 

navíc nákladné. Jsou to například venkovní skladové 

prostory, nebo přilehlé prostory obchodních středisek, 

kancelářských budov, restaurací atp.

Videofi ed chrání vaši fi rmu, kanceláře 

a komerční prostory

Komerční

Ústředny

6

• Videofied umožňuje rozšířit stávající systém 

o videoverifikaci

• Videofied poskytne kompletní zabezpečení 

pro vaše podnikání

• Bezdrátová instalace podstatně šetří náklady 

• Systém umožňuje vzdálené zakódování/

odkódování EZS pomocí SmartPhonu

• Uživatel může pomocí smartphonu zjistit 

stav systému

Dodavatel technologií
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Ústředny  XV / XV-iP Ústředny  XT / XT-iP

Ústředny XT/XT-iP mohou být použity samostatně nebo jako nástavba stávající EZS.

Ústředny XV/XV-iP jsou komplexní zabezpečovací systémy integrující videoverifikaci a 
audioverifikaci. Ústředna umožňuje operátorovi monitorovacího centra na základě přijatého videa 

aktivovat obousměrnou hlasovou komunikaci.

XT ústředna XT-iP ústředna XV ústředna XV-iP ústředna

GPRS komunikátor ✓ ✓ ✓ ✓

Ethernet komunikátor RJ45  ✓  ✓

Zónové / HW vstupy 3 3 2 2

Programovatelné výstupy 2 2 1 1

Obousměrná hlasová komunikace ✓ ✓

 Režim rozšíření (Xtender) ✓ ✓   

Počet bezdrátových prvků 25 25 25 25

Napájení 2 možnosti:

- napájeno ze zdroje  

9 – 12Vdc 

+ 4 alkalické baterie 

pro zálohování

- 4 lithiové baterie

Napájeno ze zdroje  

9 – 12Vdc + 4 alkalické 

baterie pro zálohování

2 možnosti:

- napájeno ze zdroje  

9 – 12Vdc 

+ 4 alkalické baterie 

pro zálohování

- 4 lithiové baterie

Napájeno ze zdroje  

9 – 12Vdc + 4 alkalické 

baterie pro zálohování
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Videofied může být instalován kdekoliv v místě pokrytí GSM 

sítí bez nutnosti napájení či telefonního připojení. Systém 

je tak předurčen pro zabezpečení staveb, rekreačních 

objektů, trafostanic, telekomunikačních buněk, plynových 

kompresorových stanic a dalších venkovních prostor, které 

bylo dosud obtížné či dokonce nemožné zabezpečit. 

Videoverifikace zásadním způsobem eliminuje falešné poplachy 

a šetří tak náklady s nimi spojené. Systém Videofied je mobilní 

a je tak možné ho přemisťovat dle potřeby. Ve chvíli, kdy je 

například dokončena stavba, systém jednoduše přemístíte 

na vaši další zakázku!

Videofi ed chrání 

venkovní prostory

Venkovní aplikace

Ústředny

8

Příklady využití:

• Stavby

• Rekreační objekty

• Parkoviště

• Oplocené pozemky

• Trafostanice

• Telekomunikační buňky

• Těžební areály

• Zemědělské objekty

• Solární elektrárny

• Petrochemie

• Památky

• Zamezení krádežím druhotných surovin

• Podpora fyzické ostrahy 

Dodavatel technologií
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Ústředny  XTO

 XTO ústředna

Pracovní teplota -30° až +60°C 

Zónové / HW vstupy 3

Programovatelné výstupy 2

GPRS komunikátor ✓

Přídavné GPRS a VF antény ano, součástí

Počet bezdrátových prvků 25

Napájení 2 možnosti:

- napájeno ze zdroje 

 9 – 12Vdc 

+ 4 alkalické baterie 

pro zálohování

- 4 lithiové baterie

XTO je venkovní bezdrátová hybridní ústředna primárně 

napájená z baterií, s krytím IP65 a vysokou odolností proti 
výkyvům teplot.

Ústředna XTO je určena pro venkovní komerční aplikace a lze 

jí použít všude, kde je k dispozici GPRS signál nebo ethernet. 
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Detekce
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Vnitřní detektory  IMD Vnitřní detektory s kamerou  IMV Venkovní detektory s kamerou  DCV

Pohybové detektory s videoverifikací IMV a DCV jsou stěžejními prvky zabezpečovacího systému Videofied umožňující  

videoverifikaci poplachu. 

IMD je bezdrátový vnitřní pohybový detektor doplňující systém Videofied tam, kde videoverifikace není nezbytně nutná. 

 Vnitřní detektor  IMD Vnitřní detektor IMV s kamerou Venkovní detektor IMV 

s kamerou

Použití vnitřní vnitřní vnitřní/ venkovní

Video ne barevné / ČB ČB

Pracovní teplota  -10° až +40°C -10° až +40°C  -30° až +60°C

Montáž povrchová povrchová montážní kit  MB100

Životnost baterií až 4 roky až 4  roky až 4 roky

Počet baterií 1 lithiová 2 lithiové 3 lithiové

Počet bezdrátových prvků 25 25 25

Dodavatel technologií
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Vnitřní MG kontakt IDC Univerzální MG kontakt  CT Požární hlásič  SD

Další systémové prvky Videofied.

 Vnitřní MG kontakt IDC Univerzální MG kontakt CT Požární hlásič SD

HW vstup ✓

Rozměry vysílač 95 x 25,8 x 24 mm

podložka 64 x 15 x 10 mm

magnet 64 x 15 x 11 mm

 80 x 35 x 23 mm  průměr 120 mm

výška 55 mm

Napájení 1x CR123A 1x LS14500 1x CR123A
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Sirény
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Vnitřní siréna Venkovní siréna

Vnitřní siréna Venkovní siréna

Použití vnitřní venkovní

Akustický výkon 110 dB / 1m 105 dB / 1m

Pracovní teplota -10° až+40° C -25°C až +60°C

Maják  ✓

Signalizace vstupního / odchodového 

zpoždění
✓  ✓

Bezdrátové sirény mohou být jednoduše instalovány kdekoliv, bez nutnosti vrtání, kabeláže či napájení. V systému může být 

instalováno více sirén. 

Dodavatel technologií
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 Klávesnice XMA Klávesnice XMB Čtečka BR

Použití vnitřní vnitřní vnitřní / venkovní

Vestavěná čtečka  ✓   ✓   

Tísňové klávesy 3 možnosti 3 možnosti  

Sabotážní kontakt proti otevření i střežení proti otevření i střežení proti otevření i střežení

Číselná klávesnice ✓ ✓

Display ✓ ✓

Napájení 3 lithiové baterie 3 lithiové baterie 3 lithiové baterie

Klávesnice XMA / XMB Čtečka BR

Ovládejte EZS Videofied jednoduše na dálku s pomocí těchto bezdrátových prvků ať jste 

kdekoliv. 

Klávesnice XMA/XMB jsou určeny pro 

konfiguraci a ovládání EZS Videofied

Čtečka BR je určena pro aktivaci a deaktivaci 

EZS Videofied. Jednoduché ovládání pomocí 

bezkontaktní karty. 

Přívěšek VT

Kompatibilní s ústřednami XL, 

klávesnicí XMB a čtečkou BR.

Dálkový ovladač RC

Dálkový ovladač je určen k aktivaci a 

deaktivaci systému, umožňuje zjistit stav 

systému a zároveň plní funkci tísňového 

tlačítka. Ovladač komunikuje šifrovaně 

pomocí „plovoucího kódu“. Stav 

systému včetně vstupního/výstupního 

zpoždění je indikován akusticky.

Ovládání

13
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VideoApp4All • Monitoring Station

Monitoring
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VideoApp4All

Monitoring Station

Nahlédnutí do paměti událostí ✓

Ověření stavu systému ✓

Zastřežení / odstřežení ✓

Vyžádání obrázku volitelné

Vyžádání videa volitelné

Aplikace VidoeApp4All je kompatibilní s operačnímy systémy 

pro IPhone a Android.

Videofied disponuje všemi vlastnostmi konvenčních bezdrátových zabezpečovacích systémů, 
navíc má ale v bezdrátových pohybových detektorech zabudovanou kameru. To přináší značnou 
výhodu oproti běžným zabezpečovacím systémům, kde není možné na dálku poplach ověřit.

Oproti standardním zabezpečovacím systémům nahraje EZS Videofied při 

poplachu automaticky 10 sekundové video, které ústředna zašle 

Monitorovacímu centru jako poplachovou událost. Monitorovací 

centrum, které je schopno kdykoliv reagovat na poplachové hlášení z 

vašeho systému, vyhodnotí na základě zaslaného videa, čím byl 

poplach způsoben. Po vyhodnocení Monitorovací centrum 

adekvátně reaguje. Tento postup zamezuje zbytečným výdajům při 

reakci     na „falešné poplachy“. Videa jsou v Monitorovacím softwaru 

archivována společně s poplachovou zprávou a je možné je kdykoliv 

zpětně vyvolat. Tato funkce je důležitá jak pro Monitorovací centrum, 

tak i pro klienta. 

Dále systém Videofied umožňuje, aby v případě poplachu operátor 

Monitorovacího centra aktivoval obousměrnou 

hlasovou komunikaci nebo si vyžádal například 

přehledová videa z ostatních detektorů či například 

na dálku aktivovat sirénu.

Zabezpečovací systém Videofied dodává díky 

svým inteligentním funkcím  vaší bezpečnosti 

nový rozměr.

Další možnosti ovládání systému Videofied 

můžete využít díky aplikaci VideoApp4All.
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Poznámky:
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