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Videofied, klíčový hráč na trhu s 
poplachovými systémy!

Systém nabízí dle vybrané ústředny:

• Až 4letou výdrž na jednu sadu baterií

• Rychlou, bezdrátovou instalaci, nebo  

 instalaci s napájením ze sítě 230VAC 

• Zaslání videa poplachu přes GPRS / IP

• Dostupnost, snadnou manipulaci a použití kdekoliv

 V okamžiku detekce napadení objektu natočí kamera 

detektoru barevný videoklip. 

 Video je odesláno do monitorovacího centra.

 Dispečer monitorovacího centra si může v reálném 

čase video přehrát a vidí, co se na napadeném objektu 

skutečně děje!

 V případě potvrzeného napadení objektu kontaktuje 

dispečer policii a vyšle zásahové vozidlo. 

KONCEPT VIDEOFIED

1

2

3

4

KVALITA
Produkty Videofied splňují požadavky těchto mezinárodních certifikátů: 

CE, EN50131-Grade 2, NFA2P 2 boucliers (Evropa), IDA (Singapur), A-Tick 

(Austrálie), ICASA (Jižní Afrika), FCC, IC, PTCRB (Severní Amerika) a jsou 

vyrobeny v továrnách ve Francii s certifikací ISO9001 a ISO/TS16949.
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VENKOVNÍ DETEKTOR POHYBU OMV
Nevyžaduje napájení ze sítě, 100% bezdrátový!

U průmyslových areálů, staveb, prázdných budov nebo rozvodných zařízení nelze většinou 

zajistit nepřetržitou fyzickou ostrahu. Objekty jsou střežené prostřednictvím poplachových 

systémů napojených do monitorovacích center. Firmy nechtějí platit zbytečné náklady na 

výjezdy k falešným alarmům, proto ocení vlastnosti detektorů pohybu Videofied. 

Videofied OMV detektor je bezdrátový a bateriově napájený. Díky tomu může být umístěn 

kamkoliv. Snímače pohybu jsou k dispozici ve dvou variantách, které se liší snímací 

charakteristikou a jsou vhodné pro použití v nepříznivých podmínkách. Instalovat se dají buď 

trvale nebo dočasně s použitím šroubovacích držáků. Snímač pohybu lze umístiti přímo na 

zařízení, které potřebujete střežit. 

Ať už hledáte jakékoliv řešení, Videofied nabízí maximální flexibilitu, nízké náklady na instalaci a 

vysokou míru zabezpečení.

 VENKOVNÍ DETEKTOR

POHYBU OMV

Použití  Venkovní

Video Barevné

Provozní teplota  -30°C / +60°C 

Instalace
Montážní konzola (typ MB110)

- není součástí balení 

Neoprávněná manipulace 

(sabotáž) Pomocí zabudovaného

akcelerometru

Úhel snímání (detekce 

pohybu)
90° v továrním sestavení

Čočky

3 náhradní čočky v balení:

- Vertikální clona (curtain)

- Horizontální clona (imunní vůči 

domácím mazlíčkům) 

- Paprsek s dlouhým dosahem

Maskovací kit

Vstup / výstup

Životnost baterie  4 roky

Napájení  4 x LS14500 lithiové baterie

OBSAH
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STAVENIŠTĚ          

OMV
STAVENIŠTĚ
Zařízení Videofied mohou být nainstalována všude tam, kde je 

dostupný signál mobilního operátora - bez kabelů, telefonních linek 

nebo internetového připojení, které na staveništích často chybí. 

Vzhledem k tomu, že staveniště většinou nebývají pod 24 hodinovým 

dohledem fyzické ostrahy, dochází díky video verifikaci k eliminaci 

nákladných falešných poplachů.

Naopak při prokázaném napadení objektu může policie nebo 

zásahová skupina rychleji zasáhnout.

Zařízení je přenositelné a po splnění své funkce může být přemístěno 

a využito na novém projektu. Tuto vlastnost zákazníci ocení převážně 

v počáteční fázi projektu. 

Příklad efektivního využití systému Videofied během stavby

40 ÚSPĚŠNÝCH ZÁKROKŮ
BĚHEM 4 MĚSÍCŮ POUŽÍVÁNÍ

TECHNOLOGIE VIDEOFIED
Bezpečnostní agentura sídlící v Arizoně (USA) si objednala testovací sadu 
Videofied, kterou okamžitě vyzkoušela v reálném provozu. Agentura 
rozmístila detektory na staveništi tak, aby pomáhaly fyzické ostraze při střežení 
objektu. Jakmile detektor pohybu zaznamenal narušení prostoru, agentura na 
místo poslala své zásahové jednotky, se kterými na dálku komunikovala. 

Systém se osvědčil díky úspěšnému zásahu již po 4 dnech od instalace 
prvního zařízení na staveništi.

Instalace systému byla jednoduchá. Komunikátor/ústředna dokáže díky 
jednomu setu výkonných baterií fungovat nepřetržitě až 4 roky. Zákazník 
ústřednu umístil do elektrické skříně, kterou upevnil na sloup s osvětlením. 
Detektory pohybu připevnil tak, aby byly co nejméně nápadné. Jeden umístil 
na strom poblíž budovy, druhý na úložný kontejner a poslední pod návěs. 
Celková doba instalace trvala 2 hodiny.

Během následujících 4 měsíců se bezpečnostní agentuře podařilo vyslat 
policii ke 40 úspěšným zásahům.
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LEŠENÍ

OMV
LEŠENÍ

Stavby, a zejména lešení, se všeobecně velmi málo hlídají. Zloději 

používají lešení k tomu, aby se dostali do méně střežených vyšších 

pater. 

Videofied je tím správným řešením! Nabízí bezdrátové produkty, které 

se dají použít kdekoliv a jsou jednoduše přenositelné. Nepotřebují 

napájení nebo telefonní linky.

Příklad efektivního využití systému Videofied na lešení

LEŠENÍ V PAŘÍŽI STŘEŽENO 
TECHNOLOGIÍ VIDEOFIED

Vyjádření francouzské bezpečnostní agentury: «Během restaurátorských prací 
na budovách se zloději  snadno a nepozorovaně dostanou po lešení dovnitř. 
Instalované lešení zloděje a vandaly láká, avšak majitelé objektů často nejsou 
proti takovému typu krádeže pojištěni. Abychom takovým situacím zabránili, 
zaměřujeme se speciálně na ostrahu lešení a různých typů platforem.»

• Videofied úspěšně střeží více než 500 lešení 

• Jen v oblasti Île-de-France (jeden z 8 francouzských regionů) je   
 monitorováno 300 stavenišť

• Na jedno stanoviště se průměrně používá 7 venkovních detektorů pohybu

• Na jedno lešení se průměrně používají 4 venkovní detektory

• Ročně dochází kvůli napadení objektů přibližně k 12 000 zásahům 

• Mezi známé zákazníky, kteří využívají technologie Videofied patří například 
 firmy: SRP, Bechet, Levet, Eiffage, Kaufman, Broard, Vinci...
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ODLEHLÉ AREÁLY A DOLY

OMV
ODLEHLÉ AREÁLY A DOLY

Videofied může být nainstalován i v lokalitách, kde není dostupné 

žádné napájení, internet ani telefonní linky, zejména na odlehlých 

místech. K zajištění komunikace stačí pouze základnová stanice (BTS) 

pro přenos a příjem GPRS. 

Jelikož většina odlehlých areálů nebývá oplocených, je video 

verifikace velmi důležitá, a to hlavně z důvodu eliminace nákladů na 

řešení falešných poplachů. 

Snadná manipulace a bezdrátové provedení zařízení Videofied 

umožňuje přenášení detektorů na místa, kde jsou zrovna potřeba. 

Po ukončení projektu se dají zařízení použít znovu na novém místě.

Příklad efektivního využití systému Videofied ve štěrkových dolech

POLICIE POUŽÍVÁ ZAŘÍZENÍ 
VIDEOFIED K OCHRANĚ VENKOVNÍCH 

AREÁLŮ A STAVENIŠŤ!

Ochrana odlehlých areálů je v dnešní době nutností. 

V Molsheimu (Francie) se osvědčilo využití technologie Videofied u policie ve 
snaze ukončit aktivity zlodějů ve štěrkových dolech.

Instalace
Na každé straně areálu byla umístěna ústředna se dvěma venkovními 
detektory pohybu.  

Kamery byly připevněny na stromy a nasměrovány na kabeláž, která byla 
častým terčem zlodějů. Ústředny v kufřících se schovaly do ostružiní. 

Policisté se do areálu dostali po zemědělské cestě, zloději si zvolili přístup
z pole v zadní části pozemku.

„Zkušenost byla velmi pozitivní! Naši policisté již nemusí vyjíždět zbytečně
a neřeší falešné alarmy!“, zdůrazňuje policejní ředitel.

Tato instalace umožnila zatknout celou organizovanou skupinu. V minulosti 
se dařilo pouze odhalit krádeže až po jejich spáchání. Dnes je možné chytit 
pachatele při činu. 

Tento štěrkový důl je nyní plně monitorován systémem Videofied napojeným 
na monitorovací centrum.
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ZÁKLADNOVÉ STANICE & ROZVODNY

OMV
ZÁKLADNOVÉ STANICE & 
ROZVODNÁ ZAŘÍZENÍ
Ochrana základnové stanice vyžaduje systém, který je efektivní

a zároveň škálovatelný. Řešením je Videofied! Oproti CCTV 

systémům, nebo systémům založeným na DVR, upozorňuje Videofied 

provozovatele na vloupání v okamžiku jeho vzniku, což umožňuje 

ihned reagovat na vzniklou situaci. 

Společnosti se základnovými stanicemi mohou pro zapnutí a vypnutí 

poplachového systému použít venkovní bezkontaktní čtečku čipů s 

možností časového nastavení přístupů. 

Energetické společnosti potřebují zabezpečovací systém, který je 

efektivní, dostupný a škálovatelný. Řešením je Videofied! 

Video verifikace je pro ochranu základových a rozvodných stanic 

nezbytná, protože i pár minut navíc může znamenat výpadek 

technologie a velké náklady na její opravy. 

Příklad efektivního využití systému Videofied při střežení 
základnových stanic

HLÍDANÉ ZÁKLADNOVÉ STANICE V USA
Systémy, které již více než rok využívá společnost AT&T (telefonní operátor 
v USA), se osvědčily. Poskytují reálnou ochranu základnových stanic proti 
krádežím. Nový bezdrátový zabezpečovací venkovní systém založený na 
video verifikacích splnil svou funkci nad očekávání. 

Bezpečnostní agentura, která zajišťuje monitorovací služby a instalaci, může 
navíc prokázat měřitelné výsledky založené na návratnosti své investice, které 
mohou pomoci provozovatelům s rozhodováním, zda systém pořídit. Součástí 
řešení je cenově dostupný hardware, jednoduchá a stále stejná instalace a 
prokazatelné výsledky. Bezpečnostní agentura a její služby se rychle dostávají 
do povědomí potenciálních klientů, operátorů a provozovatelů základnových 
stanic, kteří chtějí následovat příklad společnosti AT&T a zásadně změnit 
způsob, jakým řeší krádeže. 

Přesvědčivé statistiky
Finanční dopad instalace 25 bezdrátových zabezpečovacích systémů s video 
verifikací je jednoznačný:

• Před instalací systému Videofied vykázaly areály se základovými stanicemi 
 ztráty ve výši 2,5 mil. Kč 

• U 18 areálů nebylo po instalaci zabezpečovacího systému Videofied nic 
 ukradeno. Kriminální činnost v těchto areálech skončila

• Po instalaci poplachového systému Videofied byly krádeže detekovány

 na 5 pozemcích se základnovými stanicemi

• Tyto události byly zaznamenány ve chvíli, kdy k nim reálně došlo a díky tomu 

 byla ke všem 5 incidentům okamžitě vyslána policie
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NEOBYDLENÉ PROSTORY

OMV
NEOBYDLENÉ PROSTORY

Videofied představuje pro neobydlené prostory skvělé řešení, 

protože pro své fungování nepotřebuje stálé napájení ani telefonní

a internetové připojení. 

Díky jednoduché manipulaci je snadno přenositelný a po prodeji 

nebo zbourání hlídané budovy se jednoduše odinstaluje a nainstaluje 

na nový objekt. Realitní makléři, kteří objekt prodávají, mohou pro 

ovládání zapnutí a vypnutí poplachového zařízení použít venkovní 

čtecí zařízení v uzamykatelné skříňce a identifikovat se čipem. Také 

lze nastavit týdenní plán pro automatické zapínání a vypínání alarmu.

Příklady efektivního využití systému Videofied
u neobydlených budov

PARTNER VIDEOFIEDU ZAJIŠŤUJE 
OCHRANU NEOBYDLENÝCH BUDOV 

VE VELKÉ BRITÁNII
Dle odhadu je v současné době ve Velké Británii mezi 7 – 9 % neobydlených 
komerčních budov. Vzhledem k očekávanému zániku dalších 5 593 podniků 
se předpokládá, že toto číslo ještě poroste. 

Tento fakt, společně s narůstajícím vandalismem a vysokým počtem vloupání 
u komerčních budov v Anglii a Walesu, zvyšuje riziko velkých finančních ztrát. 

Jedinečné řešení venkovních detektorů pohybu Videofied splňuje požadavky 
bezpečnostní agentury na systém, který se rychle a jednoduše instaluje
a nevyžaduje napájení. Systém využívá nejkvalitnější komponenty a poskytuje 
takové služby, které dokáží zajistit maximální výkon a odolnost a splňuje tak
i ty nejnáročnější požadavky na zabezpečení všech typů venkovních objektů“, 
říká generální ředitel partnerské společnosti Videofiedu.
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KRÁDEŽE MĚDI

OMV
KRÁDEŽE MĚDI
Krádeže mědi jsou velmi časté a dochází k nim na různých místech. 

Spolehlivý poplachový systém, který dokáže plně fungovat kdekoliv, 

i na nejodlehlejších místech, je v tomto případě klíčový. K maximální 

ochraně je potřeba jediná věc – mobilní signál. Jelikož Videofied 

nepotřebuje stálé napájení a je kompletně bezdrátový, může být 

systém nainstalován už na začátku projektu, ještě před zavedením 

IP sítí a vybudováním plotů. Právě v tuto dobu je objekt nejméně 

chráněn a často dochází právě ke krádežím mědi. Videofied zachytí 

a odešle video se zlodějem ve chvíli, kdy se pokouší zločin spáchat, 

což umožňuje okamžité vyslání zásahové skupiny. Vše probíhá

v reálném čase a o možné škodě se tak dozvíte okamžitě, ne až 

několik hodin nebo dokonce dnů po samotném činu!

Příklady efektivního využití systému Videofied
v boji s krádeží mědi

CHYCENÍ ZLODĚJE MĚDI BĚHEM ČINU
Zabezpečovací systém se snímačem pohybu Videofied, nainstalovaný
v odlehlém areálu se základovou stanicí, zachytil lupiče při pokusu o krádež 
mědi. Událost je zaznamenána na 3 videích:

1 ) Lupič odstraňuje napájecí zařízení a jde k rozvaděči základnové 
stanice. Operátor monitorovacího centra vidí, co se děje, volá policii
a oznamuje jim, jak krádež právě probíhá. Policie okamžitě vyráží k místu činu. 

2) Zloděj stříhá dráty a ničí vybavení bez nejmenšího vědomí, že je sledován. 
Policie je již na cestě. 

3) Policie zloděje zajišťuje a odváží do vězení.

Výsledek
Thomas Urzua se přiznává ke krádeži. Je odsouzen ke 3 rokům vězení
 a k náhradě vzniklé škody.

Shrnutí
Chycení zloděje bylo možné díky ověření činu v reálném čase pomocí 
zabezpečovacího systému Videofied. Videofied technologie je bezdrátová, 
nevyžaduje trvalé napájení, komunikační linky nebo drahou instalaci. 
Videofied je dostupné řešení, jež poskytuje video na základě vzniklé události, 
nabízí okamžitou verifikaci a zrychluje reakci operátora monitorovacího 
centra. To vede k zadržení zlodějů a k předcházení významných ztrát. 
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SOLÁRNÍ PANELY

OMV
SOLÁRNÍ PANELY

Počet krádeží solárních panelů ve venkovských oblastech narůstá

a stávají se velikým problémem. Solární farmy jsou často umístěny

v odlehlých oblastech. Pomalá reakce na vzniklé události je velikým 

bezpečnostním problémem, který trápí provozovatele. Tradiční 

bezpečnostní systémy jako fyzické bariéry nebo slepé poplachové 

systémy nejsou schopny zajistit dostačující řešení těchto problémů.

Videofied je schopen dopadnout tuto novou generaci zlodějů 

pomocí bezdrátového zabezpečovacího video systému.

Příklady efektivního využití systému Videofied v boji se 
zloději solárních panelů

JEDINÁ SPOLEČNOST NA OCHRANU 
SOLÁRNÍCH PANELŮ V ŘECKU

Počet krádeží solárních panelů stoupá na celém světě. Provozovatelé přichází 
během jediného incidentu o vybavení v hodnotě desítek až stovek tisíc korun. 

Pro novou generaci zlodějů jsou solární panely atraktivním cílem díky své 
vysoké ceně. Oproti šperkům nebo jiným drahým předmětům jsou solární 
panely viditelně rozmístěny v terénu a jsou velmi nápadné. Nejen díky malé 
ochraně se stávají snadným terčem pro zloděje.  

Bezpečnostní agentura v Řecku našla řešení; nainstalovat Videofied a venkovní 
detektory pohybu pro ochranu panelů. Jako jediná bezpečnostní agentura v 
Řecku nabízí tento typ instalací a zabezpečení. Systém Videofied se u všech 
monitorovaných objektů ukázal jako maximálně efektivní v boji proti krádežím 
a vandalismu.
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OCHRANA S TECHNOLOGIÍ VIDEOFID

Programovací
tlačítko

Barevná QVGA videokamera
s denním/nočním viděním

3 vstupy / 1 výstup na 
terminálu pro integraci

(a video-verifi kaci) 
zařízení třetích stran jako 
je tlačítko panik, zvonek, 

tlaková podložka,
infra závora, dveřní 

kontakt apod.

4 x lithiové baterie 
LS14500 Lithium AA

s dlouhou výdrží



www.videofi ed.com 19

VŠECHNY VENKOVNÍ AREÁLY 

Možnost 4 fresnelových 
čoček plus maskovací 

sada pro úpravu detekce 
dle potřeb uživatele

a redukci potenciálních 
falešných poplachů

4 infračervené
osvětlovače pro zvýšení 

kvality nočního videa

Jednoduchá instalace, 
údržba a výměna baterií 

v terénu

Nabízené možnosti nastavení čoček:

• Standardní 

Horní 
pohled

90°

Boční 

pohled

• Vertikální clona (koridor)

Horní 

pohled

10°

Boční 

pohled

90°

• Horizontální clona

Horní 

pohled

90°

Boční 

pohled

10°

• Bod/paprsek

Horní 

pohled

10°

Boční 

pohled

10°
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NAM system, a.s.

U Pošty 1163/13, 735 64 Havířov – Prostřední Suchá, Česká republika

E-mail: info@nam.cz

www.nam.cz

Obchod: +420 596 531 140

TISKOVINA NENÍ PRÁVNĚ ZÁVAZNÝM ANI SMLUVNÍM DOKUMENTEM.
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