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Videofied, kľúčový hráč na trhu
s poplachovými systémami!

Systém ponúka podľa vybranej ústredne:

• Až 4-ročnú výdrž na jednu sadu batérií

•  Rýchlu, bezdrôtovú inštaláciu alebo  

 inštaláciu s napájaním zo siete 230VAC 

• Zaslanie videa poplachu cez GPRS / IP

• Dostupnosť, jednoduchú manipuláciu a použitie kdekoľvek

 V okamihu detekcie napadnutia objektu natočí kamera 

detektoru farebný videoklip.

 Video je odoslané do monitorovacieho centra.

 Dispečer monitorovacieho centra si môže v reálnom 

čase video prehrať a vidí, čo sa na napadnutom 

objekte skutočne deje!

 V prípade potvrdeného napadnutia objektu kontaktuje 

dispečer políciu a vyšle zásahové vozidlo.

 

KONCEPT VIDEOFIED

1

2

3

4

KVALITA
Produkty Videofied spĺňajú požiadavky týchto medzinárodných 

certifikátov: CE, EN50131-Grade 2, NFA2P 2 boucliers (Európa), IDA 

(Singapur), A-Tick (Austrália), ICASA (Južná Afrika), FCC, IC, PTCRB 

(Severná Amerika) a sú vyrobené v továrňach vo Francúzsku s certifikáciou 

ISO9001 a ISO/TS16949.
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VONKAJŠÍ DETEKTOR POHYBU OMV
Nevyžaduje napájanie zo siete, 100% bezdrôtový!

Pri priemyselných areáloch, stavbách, prázdnych budovách alebo rozvodných zariadeniach 

nie je možné väčšinou zaistiť nepretržitú fyzickú ochranu, objekty sú strážené prostredníctvom 

poplachových systémov napojených do monitorovacích centier. Firmy nechcú platiť zbytočné 

náklady na výjazdy k falošným alarmom, preto ocenia vlastnosti detektorov pohybu Videofied.

Videofied OMV detektor je bezdrôtový a batériovo napájaný. Vďaka tomu môže byť umiestnený 

kamkoľvek. Snímače pohybu sú k dispozícii v dvoch variantoch, ktoré sa líšia snímacou 

charakteristikou a sú vhodné pre použitie v nepriaznivých podmienkach. Inštalovať sa dajú buď 

trvalo, alebo dočasne s použitím montážnej konzoly. Snímač pohybu možno umiestniť priamo 

na zariadenie, ktoré potrebujete strážiť.

Nech už hľadáte akékoľvek riešenie, Videofied ponúka maximálnu flexibilitu, nízke náklady na 

inštaláciu a vysokú mieru zabezpečenia.

 VONKAJŠÍ DETEKTOR

POHYBU OMV

Použitie  Vonkajšie

Video Farebné

Prevádzková teplota  -30°C / +60°C 

Inštalácia
Montážna konzola (typ MB110)

- nie je súčasťou balenia 

Neoprávnená manipulácia 

(sabotáž) Pomocou zabudovaného

akcelerometru

Uhol snímania (detekcia 

pohybu)
90° v továrenskom zostavení

Šošovky

3 náhradné šošovky v balení:

- Vertikálna clona (curtain)

- Horizontálna clona (imúnna voči 

domácim miláčikom)

- Lúč s dlhým dosahom

Maskovací kit

Vstup / výstup

Životnosť batérie  4 roky

Napájanie  4 x LS14500 lítiové batérie

OBSAH
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STAVENISKO          

OMV
STAVENISKO
Zariadenia Videofied môžu byť nainštalované všade tam, kde je 

dostupný signál mobilného operátora - bez káblov, telefónnych liniek 

alebo internetového pripojenia, ktoré na staveniskách často chýba.

Vzhľadom k tomu, že staveniská väčšinou nebývajú pod 

24-hodinovým dohľadom fyzickej ochrany, dochádza vďaka video 

verifikácii k eliminácii nákladných falošných poplachov.

Naopak pri preukázanom napadnutí objektu môže polícia alebo 

zásahová skupina rýchlejšie zasiahnuť.

Zariadenie je prenosné a po splnení svojej funkcie môže byť 

premiestnené a využité na novom projekte. Túto vlastnosť zákazníci 

ocenia prevažne v počiatočnej fáze projektu.

Príklad efektívneho využitia systému Videofi ed počas stavby

40 ÚSPEŠNÝCH ZÁKROKOV 
POČAS 4 MESIACOV POUŽÍVANIA 

TECHNOLÓGIE VIDEOFIED
Bezpečnostná agentúra sídliaca v Arizone (USA) si objednala testovaciu 
sadu Videofied, ktorú okamžite vyskúšala v reálnej prevádzke. Agentúra 
rozmiestnila detektory na stavenisku tak, aby pomáhali fyzickej ochrane pri 
strážení objektu.

Akonáhle detektor pohybu zaznamenal narušenie priestoru, agentúra na 
miesto poslala svoje zásahové jednotky, s ktorými na diaľku komunikovala.

Systém sa osvedčil vďaka úspešnému zásahu už po 4 dňoch od inštalácie 
prvého zariadenia na stavenisku.

Inštalácia systému bola jednoduchá. Komunikátor/ústredňa dokáže vďaka 
jednému setu výkonných batérií fungovať nepretržite až 4 roky. Zákazník 
ústredňu umiestnil do elektrickej skrine, ktorú upevnil na stĺp s osvetlením. 
Detektory pohybu pripevnil tak, aby boli čo najmenej nápadné. Jeden 
umiestnil na strom blízko budovy, druhý na úložný kontajner a posledný pod 
náves. Celková doba inštalácie trvala 2 hodiny.

Počas nasledujúcich 4 mesiacov sa bezpečnostnej agentúre podarilo vyslať 
políciu k 40 úspešným zásahom.
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LEŠENIE

OMV
LEŠENIE

Stavby, a najmä lešenia, sa všeobecne veľmi málo strážia. Zlodeji 

používajú lešenie k tomu, aby sa dostali do menej strážených vyšších 

poschodí.

Videofied je tým správnym riešením! Ponúka bezdrôtové produkty, 

ktoré sa dajú použiť kdekoľvek a sú jednoducho prenositeľné. 

Nepotrebujú napájanie alebo telefónne linky.

Príklad efektívneho využitia systému Videofied na lešení

LEŠENIE V PARÍŽI STRÁŽENÉ 
TECHNOLÓGIOU VIDEOFIED

Vyjadrenie francúzskej bezpečnostnej agentúry: Počas reštaurátorských 
prác na budovách sa zlodeji jednoducho a nepozorovane dostanú po lešení 
dovnútra. Inštalované lešenie zlodejov a vandalov láka, avšak majitelia objektov 
často nie sú proti takému typu krádeže poistení. Aby sme takým situáciám 
zabránili, zameriavame sa špeciálne na ochranu lešenia a rôznych typov 
platforiem.»

• Videofied úspešne stráži viac ako 500 lešení 

• Len v oblasti Ile-de-France (jeden z 8 francúzskych regiónov) je 
 monitorovaných 300 stavenísk

• Na jedno stanovisko sa priemerne používa 7 vonkajších detektorov pohybu

• Na jedno lešenie sa priemerne používajú 4 vonkajšie detektory

• Ročne dochádza kvôli napadnutiu objektov približne k 12 000 zásahom

• Medzi známych zákazníkov, ktorí využívajú technológie Videofied patria 
 napríklad firmy: SRP, Bechet, Levet, Eiffage, Kaufman, Broard, Vinci...
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ODĽAHLÉ AREÁLY A BANE

OMV
ODĽAHLÉ AREÁLY A BANE

Videofied môže byť nainštalovaný aj v lokalitách, kde nie je dostupné 

žiadne napájanie, internet ani telefónne linky, najmä na odľahlých 

miestach. K zaisteniu komunikácie stačí iba základňová stanica (BTS) 

pre prenos a príjem GPRS.

Keďže väčšina odľahlých areálov nebýva oplotených, je video 

verifikácia veľmi dôležitá, a to hlavne z dôvodu eliminácie nákladov 

na riešenie falošných poplachov. 

Jednoduchá manipulácia a bezdrôtové prevedenie zariadenia 

Videofied umožňuje prenášanie detektorov na miesta, kde sú práve 

potrebné. Po ukončení projektu sa dajú zariadenia použiť znova na 

novom mieste.

Príklad efektívneho využitia systému Videofi ed v štrkových baniach

POLÍCIA POUŽÍVA ZARIADENIE 
VIDEOFIED K OCHRANE VONKAJŠÍCH 

AREÁLOV A STAVENÍSK!

Ochrana odľahlých areálov je v dnešnej dobe nutnosťou.

V Molsheimu (Francúzsko) sa osvedčilo využitie technológie Videofied u 
polície v snahe ukončiť aktivity zlodejov v štrkových baniach.

Inštalácia
Na každej strane areálu bola umiestnená ústredňa s dvoma vonkajšími 
detektormi pohybu.

Kamery boli pripevnené na stromy a nasmerované na kabeláž, ktorá bola 
častým terčom zlodejov. Ústredne v kufríkoch sa skryli do kríkov.

Policajti sa do areálu dostali po poľnohospodárskej ceste, zlodeji si zvolili 
prístup z poľa v zadnej časti pozemku.

„Skúsenosť bola veľmi pozitívna! Naši policajti už nemusia vyrážať zbytočne a 
neriešia falošné poplachy!“, zdôrazňuje policajný riaditeľ.

Táto inštalácia umožnila zatknúť celú organizovanú skupinu. V minulosti sa 
darilo odhaliť krádeže až po ich spáchaní. Dnes je možné chytiť páchateľov 
pri čine.

Táto štrková baňa je teraz plne monitorovaná systémom Videofied napojeným 
na monitorovacie centrum.
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ZÁKLADŇOVÉ STANICE & ROZVODNE

OMV
ZÁKLADŇOVÉ STANICE & 
ROZVODNE
Ochrana základňovej stanice vyžaduje systém, ktorý je efektívny a 

zároveň rozšíriteľný. Riešením je Videofied! Oproti CCTV systémom 

alebo systémom založených na DVR, upozorňuje Videofied 

prevádzkovateľov na vlámanie v okamihu jeho vzniku, čo umožňuje

ihneď reagovať na vzniknutú situáciu.

Spoločnosti so základňovými stanicami môžu pre zapnutie a vypnutie 

poplachového systému použiť vonkajšiu bezkontaktnú čítačku čipov 

s možnosťou časového nastavenia prístupov.

Energetické spoločnosti potrebujú zabezpečovací system, ktorý je 

efektívny, dostupný a rozšíriteľný. Riešením je Videofied!

Video verifikácia je pre ochranu základňových a rozvodných staníc 

nevyhnutná, pretože aj zopár minút naviac môže znamenať výpadok 

technológie a veľké náklady na ich opravy. 

Príklad efektívneho využitia systému Videofied pri strážení 
základňových staníc

STRÁŽENÉ ZÁKLADŇOVÉ STANICE V USA
Systémy, ktoré už viac ako rok využíva spoločnosť AT&T (telefónny operátor 
v USA), sa osvedčili. Poskytujú reálnu ochranu základňových staníc proti 
krádežiam. Nový bezdrôtový zabezpečovací vonkajší systém založený na 
video verifikáciách splnil svoju funkciu nad očakávania.

Bezpečnostná agentúra, ktorá zaisťuje monitorovacie služby a inštaláciu, 
môže naviac preukázať merateľné výsledky založené na návratnosti svojej 
investície, ktoré môžu pomôcť prevádzkovateľom s rozhodovaním, či systém 
obstarať. Súčasťou riešenia je cenovo dostupný hardware, jednoduchá a 
stále rovnaká inštalácia a preukázateľné výsledky. Bezpečnostná agentúra a jej 
služby sa rýchlo dostávajú do povedomia potenciálnych klientov, operátorov 
a prevádzkovateľov základňových staníc, ktorí chcú nasledovať príklad 
spoločnosti AT&T a zásadne zmeniť spôsob, akým riešiť krádeže.

 

Presvedčivé štatistiky
Finančný dopad inštalácie 25 bezdrôtových zabezpečovacích systémov
s video verifikáciou je jednoznačný:

• Pred inštaláciou systému Videofied vykázali areály so základňovými 
 stanicami straty vo výške 100 000 €

• Pri 18 areáloch nebolo po inštalácii zabezpečovacieho systému Videofied 
 nič ukradnuté. Kriminálna činnosť v týchto areáloch skončila

• Po inštalácii poplachového systému Videofied boli krádeže detekované na 5 
 pozemkoch so základňovými stanicami

• Tieto udalosti boli zaznamenané vo chvíli, kedy k nim reálne došlo a vďaka 
 tomu bola ku všetkým 5 incidentom okamžite vyslaná polícia



www.videofi ed.com12

OCHRANA



www.videofi ed.com 13

NEOBÝVANÉ PRIESTORY

OMV
NEOBÝVANÉ PRIESTORY
Videofied predstavuje pre neobývané priestory skvelé riešenie, 

pretože pre svoje fungovanie nepotrebuje stále napájanie ani 

telefónne a internetové pripojenie. Vďaka jednoduchej manipulácii 

je jednoducho prenositeľný a po predaji alebo zbúraní stráženej 

budovy sa jednoducho odinštaluje a nainštaluje na nový objekt. 

Realitní makléri, ktorí objekt predávajú, môžu pre ovládanie zapnutia 

a vypnutia poplachového zariadenia použiť vonkajšie čítacie  

zariadenie v uzamykateľnej skrinke a identifikovať sa čipom. Taktiež 

možno nastaviť týždenný plán pre automatické zapínanie a vypínanie 

alarmu.

Príklady efektívneho využitia systému Videofied u 
neobývaných budov

PARTNER VIDEOFIEDU ZAISŤUJE 
OCHRANU NEOBÝVANÝCH BUDOV 

VO VEĽKEJ BRITÁNII
Podľa odhadu je v súčasnej dobe vo Veľkej Británii medzi 7 – 9 % neobývaných 
komerčných budov. Vzhľadom k očakávanému zániku ďalších 5 593 podnikov 
sa predpokladá, že toto číslo ešte porastie.

Tento fakt spoločne s narastajúcim vandalizmom a vysokým počtom vlámaní 
u komerčných budov v Anglicku a Walese zvyšuje riziko veľkých finančných 
strát.

Jedinečné riešenie vonkajších detektorov pohybu Videofied spĺňa požiadavky 
bezpečnostnej agentúry na systém, ktorý sa rýchlo a jednoducho inštaluje a 
nevyžaduje napájanie. Systém využíva najkvalitnejšie komponenty a poskytuje 
také služby, ktoré dokážu zaistiť maximálny výkon a odolnosť a spĺňa tak aj 
tie najnáročnejšie požiadavky na zabezpečenie všetkých typov vonkajších 
objektov“, hovorí generálny riaditeľ partnerskej spoločnosti Videofiedu.
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KRÁDEŽE MEDI

OMV
KRÁDEŽE MEDI
Krádeže medi sú veľmi časté a dochádza k nim na rôznych miestach. 

Spoľahlivý poplachový systém, ktorý dokáže plne fungovať 

kdekoľvek, aj na najodľahlejších miestach, je v tomto prípade 

kľúčový. K maximálnej ochrane je potrebná jediná vec – mobilný 

signál. Keďže Videofied nepotrebuje stále napájanie a je kompletne 

bezdrôtový, môže byť systém nainštalovaný už na začiatku projektu, 

ešte pred zavedením IP sietí a vybudovaním plotov. Práve v tejto 

dobe je objekt najmenej chránený a často dochádza práve ku 

krádežiam medi. Videofied zachytí a odošle video so zlodejom vo 

chvíli, kedy sa pokúša zločin spáchať, čo umožňuje okamžité vyslanie 

zásahovej skupiny. Všetko prebieha v reálnom čase a o možnej škode 

sa tak dozviete okamžite, nie až niekoľko hodín alebo dokonca dní 

po samotnom čine!

Príklady efektívneho využitia systému Videofied v boji s 
krádežami medi

CHYTENIE ZLODEJA MEDI POČAS ČINU
Zabezpečovací systém so snímačom pohybu Videofied nainštalovaný
v odľahlom areály so základňovou stanicou zachytil zlodejov pri pokuse
o krádež medi. Udalosť je zaznamenaná na 3 videách:

1 ) Zlodej odstraňuje napájacie zariadenie a ide k rozvádzaču základňovej 
stanice. Operátor monitorovacieho centra vidí, čo sa deje, volá políciu a 
oznamuje im, ako krádež práve prebieha. Polícia okamžite vyráža na miesto 
činu.

2) Zlodej strihá drôty a ničí vybavenie bez najmenšieho vedomia, že je 
sledovaný.

Polícia je už na ceste.

3) Polícia zlodeja zaisťuje a odváža do väzenia.

Výsledok
Thomas Urzua sa priznáva ku krádeži. Je odsúdený na 3 roky väzenia a k 
náhrade vzniknutej škody.

Zhrnutie
Chytenie zlodeja bolo možné vďaka overeniu činu v reálnom čase pomocou 
zabezpečovacieho systému Videofied. Videofied technológia je bezdrôtová, 
nevyžaduje trvalé napájanie, komunikačné linky alebo drahú inštaláciu.

Videofied je dostupné riešenie, ktoré poskytuje video na základe vzniknutej 
udalosti, ponúka okamžitú verifikáciu a zrýchľuje reakciu operátora 
monitorovacieho centra. To vedie k zadržaniu zlodejov a k predchádzaniu 
významných strát.

 



www.videofi ed.com16

OCHRANA           



www.videofi ed.com 17

SOLÁRNE PANELY

OMV
SOLÁRNE PANELY

Počet krádeží solárnych panelov vo vonkajších oblastiach narastá a 

stávajú sa veľkým problémom. Solárne farmy sú často umiestnené 

v odľahlých oblastiach. Pomalá reakcia na vzniknuté udalosti je 

veľkým bezpečnostným problémom, ktorý trápi prevádzkovateľov. 

Tradičné bezpečnostné systémy ako fyzické bariéry alebo slepé 

poplachové systémy nie sú schopné zaistiť dostačujúce riešenie 

týchto problémov.

Videofied je schopný dolapiť túto novú generáciu zlodejov pomocou 

bezdrôtového zabezpečovacieho video systému.

Príklady efektívneho využitia systému Videofied v boji so 
zlodejmi solárnych panelov

JEDINÁ SPOLOČNOSŤ NA OCHRANU 
SOLÁRNYCH PANELOV V GRÉCKU

Počet krádeží solárnych panelov stúpa na celom svete. Prevádzkovatelia 
prichádzajú počas jediného incidentu o vybavenie v hodnote stoviek až 
tisícov eur.

Pre novú generáciu zlodejov sú solárne panely atraktívnym cieľom vďaka 
svojej vysokej cene. Oproti šperkom alebo iným drahým predmetom sú 
solárne panely viditeľne rozmiestnené v teréne a sú veľmi nápadné. Nie len 
vďaka malej ochrane sa stávajú ľahkým terčom pre zlodejov.

Bezpečnostná agentúra v Grécku našla riešenie; nainštalovať Videofied a 
vonkajšie detektory pohybu pre ochranu panelov. Ako jediná bezpečnostná 
agentúra v Grécku ponúka tento typ inštalácií a zabezpečenia. Systém 
Videofied sa u všetkých monitorovaných objektov ukázal ako maximálne 
efektívny v boji proti krádežiam a vandalizmu.
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OCHRANA S TECHNOLÓGIOU VIDEOFID

Programovacie
tlačidlo

Farebná QVGA videokamera
s denným/nočným videním

3 vstupy / 1 výstup na 
termináli pre integráciu 

(a video-verifi káciu) 
zariadenia tretích strán 

ako je tlačidlo panik, 
zvonček, tlaková 

podložka, infra závora, 
dverový kontakt a pod.

4 x lítiové batérie 
LS14500 Lithium AA

s dlhou výdržou
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VŠETKY VONKAJŠIE AREÁLY

Možnosť 4 fresnelových 
šošoviek plus maskovacia 
sada pre úpravu detekcie 
podľa potrieb užívateľa 

a redukciu potenciálnych 
falošných poplachov

4 infračervené
osvetľovače pre zvýšenie 

kvality nočného videa

Jednoduchá inštalácia, 
údržba a výmena batérii 

v teréne

Ponúkané možnosti nastavenia šošoviek:

• Štandardné 

Horný 
pohľad

90°

Bočný 

pohľad

• Vertikálna clona (koridor)

Horný 

pohľad

10°

Bočný 

pohľad

90°

• Horizontálna clona

Horný 

pohľad

90°

Bočný 

pohľad

10°

• Bod/lúč

Horný 

pohľad

10°

Bočný 

pohľad

10°



KATALÓG NIE JE PRÁVNE ZÁVÄZNÝM ANI ZMLUVNÝM DOKUMENTOM.

© 2015 RSI Video Technologies Videofi ed® and MotionViewer ® are Registered Trademarks of RSI Video Technologies.  Wi-Fi® is a registered trademark of the Wi-Fi Alliance  

9FCNT0251-2 / JUNE 2015

www.videofi ed.com

OBCHODNÉ ZASTÚPENIE  PRE SR: 

NAM Slovakia s.r.o.

Zvolenská cesta 179, 974 05 Banská Bystrica, Slovenská republika

E-mail: info@nam.sk, www.nam.sk

Tel.: 048/611 22 66


