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LightSYS™2 Live Video beveiligingsoplossing

Oneindig veel mogelijkheden, 
Eén Beveiligingsoplossing
Nu met Live Videoverificatie! 

LightSYS™2 – RISCO Group’s professionele en veelzijdige hybride beveiligingssysteem welke 
naadloos de populaire VUpoint P2P en RISCO Smart Home integreert – biedt uitgebreide 
gebruikers gerelateerde oplossingen voor woningen en bedrijven, met een uitstekend 
groeipotentieel voor installatie professionals! 

n	 Verscheidenheid aan communicatie opties waaronder IP, GSM (2G/3G) en PSTN. 

n	 Uitgebreid aanbod aan accessoires verkrijgbaar zoals bedrade detectoren, 2-weg draadloze detectoren en RISCO Smart 
Bus detectoren – te gebruiken tot en met 50 zones. 

n	 Real-time video verificaties van gebeurtenissen en “live video on demand” via onze eenvoudig te installeren VUpoint 
P2P IP Camera’s met WiFi connectiviteit – zonder router configuratie!

n	 RISCO Smart Home met volledige gebruikerscontrole van woonhuis beveiliging en geautomatiseerde apparaten en 
services voor veiligheid, klimaatcontrole, toegangsbeheer, verlichting en huishoudelijke apparaten

n	 De Smartphone app zorgt voor een beheer onderweg en volledige controle vanaf één interface – voor totale gemoedsrust. 

Nu met 3G



RISCO Smart Bus
RISCO Smart Bus detectoren en sirenes besparen u kostbare 
tijd en geld op onderhoud/service, zone-uitbreidingen en 
desgewenst kabellengten.

Bediendelen
Verscheidenheid aan attractieve bedrade en draadloze 
bediendelen voor binnen- en buiten toepassingen, met 
proximity mogelijkheid.

2-weg draadloos
Uitgebreide gamma van 2-weg draadloze accessoires, 
detectoren en draadloze uitbreidingen. 

VUpoint IP P2P Camera’s
Diverse binnen of buiten P2P IP camera’s met WiFi voor 
een eenvoudige installatie zonder routerconfiguratie voor 
‘live video’ verificatie en ‘live video op aanvraag’.

Bedrade Uitbreidingsmodules
Brede keuze aan bedrade uitbreidingsmodules waaronder 
zone-uitbreidingen, uitbreidingen voor uitgangen, 
bewaakte voedingen en interactieve spraakmodules.

VUpoint P2P met Video 
Verificatie
VUpoint P2P levert ‘live video clips’ ter 
verificatie in reactie op eender welke 
gebeurtenis of trigger, om te bepalen 
of een alarm reëel of vals is. Het is 
ook mogelijk om ‘op aanvraag’ live 
streaming video van de locatie te krijgen 
voor verhoogde zichtbaarheid. Via de 
RISCO Cloud is het mogelijk om middels 
een selectie van binnen- en buiten P2P 
IP camera’s HD-video clips en beelden 
via een smartphone of web browser te 
bekijken – voor beheer onderweg en 
gemoedsrust.
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Meldkamer

RISCO Cloud Server

Communicatie
Gebruik makende van “Multi-socket” IP communicatie en Cloud met back-
up functie samen met een uitgebreid gamma aan communicatie opties 
maken dat het systeem altijd een betrouwbare doormelding heeft.

Zoals voor audio communicatie, RISCO Cloud en smartphone app controle, 
Configuratie software functionaliteit en meer.

Alle communicatie modules kunnen eenvoudig geïnstalleerd worden in de 
centrale behuizing, inclusief: IP, 3G, GSM/GPRS, en PSTN.

Configuratie Software
Tijd besparend voor installateurs, 
biedt de CS ‘remote’ configuratie 
en beheer voor één of meerdere 
LightSYS™2 systemen via het gemak 
van een PC, met een brede selectie 
van communicatie opties. 

SynopSYS Integrated Security 
& Building Management™ 
LightSYS™2 in combinatie met RISCO’s 
SynopSYS geïntegreerde beveiligings- & 
gebouwbeheer software™, maakt het 
mogelijk voor security managers om 
meerdere panden te beheren vanuit één 
grafische interface.

 Installateur Web Applicatie
De installateur Cloud Admin applicatie biedt 
installateurs de mogelijkheid om op afstand 
eenvoudig beheer en onderhoud uit te voeren 
aan apparatuur van de klant. En biedt tevens 
de mogelijkheid van recurrente opbrengsten 
middels het beheren van het gebruikersprofiel 
van elke klant. Dit wordt bereikt door de 
verkoop van ‘value-added services’ zoals de 
populaire VUpoint P2P camera’s en de RISCO 
Smart Home oplossingen.   

iRISCO Smartphone App 
De iRISCO Smartphone app stelt de gebruiker 
in staat om eenvoudig LightSYS™2, VUpoint 
and RISCO Smart Home op afstand te 
bedienen en te beheren. Voor in-/uitschakelen, 
het ontvangen van ‘real-time’ push notificaties 
en ‘live’ videoclips en afbeeldingen om 
gebeurtenissen te verifiëren, en ‘live streaming 
video op aanvraag’ – altijd en overal. 

RISCO Smart Home
RISCO Smart home ontwikkelt zicht 
razendsnel tot een populaire en essentiële 
‘add-on’ op de LightSYS™2, die volledige 
controle van uw woonhuisbeveiliging 
geeft. Met een uitgebreide reeks van 
geautomatiseerde apparaten en services 
voor veiligheid, klimaat controle, toegang, 
verlichting en huishoudelijke apparaten – 
welke u een unieke verkoopsmogelijkheid 
om op maat gevraagde diensten biedt - voor 
meer klantentevredenheid in combinatie met 
energie-efficiënte besparingen.

LightSYS™2 biedt een 
brede selectie van functies 
en diensten middels de 
RISCO Cloud – voor zowel 
de installateur als de 
eindgebruiker:

RISCO CLOUD
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Beveiliging

Zones 8 - 50 

Partities 4

Groepen per partitie 4

Draadloze zones 50, 1-weg & 2-weg draadloos

Bediendelen 4, bedraad of 2-Weg Draadloos Slim line bediendelen

Gebruiker codes 30

Gebeurtenissen historiek 1000 on board, tot 2000 opgeslagen op de RISCO Cloud

Programmeerbare uitgangen 4—32 

Account nummers 3

Draadloze afstandsbedieningen 16, 2-weg of 1-weg afstandsbedieningen

Proximity key lezer 8

Spraakmodule met geïntegreerde menu gids - 2-weg VOX voor automatisch overschakelen tussen inluisteren en toespreken
- Vooropgenomen gebruikerboodschappen voor alle zones, partities, uitgangen
- Bediening op afstand zoals accepteren van alarmen, in en uitschakelen, activeren
   van een uitgang

EOL Zone weerstand Volledig selecteerbaar voor eenvoudige retrofit

Behuizing Polycarbonaat of Metaal

Communicatie

Multi-Socket IP Plug-in module

Multi-Socket GSM/GPRS Plug-in module

Long Range Radio Volledig geïntegreerd en programmeerbaar vanuit de LightSYS™
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GSM/GPRS Plug-in module

PSTN Onboard

Long Range Radio Fully integrated and programmable from LightSYS™

Uniek van RISCO

Video verificatie met live video van geïntegreerde IP camera’s Ja

Smartphone app bediening met live streaming video via de RISCO Cloud Ja

SynopSYS Integrated Security & Building Management™  systeem integratie Ja

RISCO Bus detectoren tot 32

Parameterinstellingen en diagnostics op afstand Op RISCO Bus en 2-weg draadloze detectoren en sirenes

Bus Test Ja

Adaptieve Menu structuur Ja

Additionele ingangen Voorbehouden ingangen voor Bell sabotage en Box sabotage

Draadloze uitbreidingen Tot twee 32 zone uitbreidingen kunnen ofwel binnen of buiten de hoofd 
polycarbonaat behuizing geïnstalleerd worden

2-Weg draadloze detectoren en sirenes Ja

Configuratie Software via de RISCO Cloud Ja

De kenmerken zijn onderhevig aan wijziging zonder voorafgaande melding.

Voor meer information betreffende VUpoint P2P and RISCO Smart Home, 
bezoek ons op riscogroup.com/netherlands


