
Evoluční skok jménem Agility
Risco

Nová ß exibilní bezdrátová úst edna od tradi!ního výrobce RISCO Group (Rokonet) vychází vst íc  moderním 
požadavk"m uživatel" i instala!ních Þ rem dnešní doby a nabízí op#t n#co nového.doby a nabízí op#t n#co nového.

Co tedy systém Agility nabízí?

• Základ 3 podsystém  a 32 
detektor 

• 32 uživatelských kód 

• 250 položek v historii 
událostí

• Obousm!rné bezdrátové LCD 
klávesnice s vestav!nými 
"te"kami p#ív!šk 

• Obousm!rné klí"enky 
s možností bezpe"nostního 
PINu proti zneužití

• Obousm!rné zabezpe"ovací 
detektory i detektory 
prost#edí

• Bezdrátový PIR detektor 
i ve verzi s PET imunitou 
do 36Kg

• Obousm!rný bezdrátový 
vstupn!/výstupní modul

• Obousm!rné bezdrátové 
vnit#ní i vn!jší sirény trvale 
provozované na baterie

• Volitelný integrovaný pln! 
duplexní hlasový modul

• Volitelné plug-in komunika"ní 
a ovládací moduly – GSM / 
PSTN / IP

• Verze 868MHz i 433MHz 
(na objednávku)

• Zp!tnou kompatibilitu 
s vybranými staršími 
bezdrátovými komponenty

Úst edna Agility spojuje u nás i ve 
sv#t# léty osv#d!ené hybridní úst ed-
ny Orbit-Pro, ProSys a WisDom, aby 
vznikla nová, hybridní a modulár-
ní úst edna disponující novou pln# 
obousm#rnou bezdrátovou komuni-
kací se všemi periferiemi.
Obousm#rná komunikace nejen 
s klávesnicí, klí!enkou a sirénami, 
ale i s detektory a moduly p ináší 
zkvalitn#ní bezdrátové technologie 
z hlediska bezpe!nosti i problema-
tiky nasazení. Každý p enos musí 
být potvrzen a nem"že tak dojít 
k nep ijetí dohlížecí nebo v krajním 
p ípad# poplachové informace. Zá-
rove$ tak dochází k redukci po!tu 
nutných p enos" a tedy prodloužení 
životnosti baterie v detektoru, jakožto 

i dálkové nastavení n#kterých para-
metr" vybraných prvk". Díky jedine!-
né možnosti automatické nebo ru!ní 
kalibrace bezdrátového p ijíma!e lze 
systém p izp"sobit reálným rádiovým 
podmínkám každé instalace.
Agility však z"stává i zp#tn# kom-
patibilní a umož$uje využít i star-
ší, jednosm#rné, bezdrátové prvky 
a bez omezení je používat ve 
stejném systému spole!n# 
s obousm#rnými.
Evoluce poznamenala i vlast-
ní stavbu úst edny, kdy do 
jádra s bezdrátovým p ijí-
ma!em a volitelným pln# 
duplexním hlasovým mo-
dulem lze umístit plug-in 
komunika!ní moduly dle 
požadavk" zákazníka. 
Lze si vybrat z pev-
né linky 
s rych-
lým mo-
d e m e m , 
GSM nebo 
IP a to v libovolné 
kombinaci.
K dispozici je zcela nový programo-
vací software a unikátní možnost we-
bovým prohlíže!em ovládat úst ednu 
!i zjiš%ovat stav pomocí IP modulu. 
Samoz ejmostí je možnost ovládání 
systému SMS zprávami nebo DTMF 
volbou za pomoci hlasového  pr"vod-
ce. Poplachová komunikace uživateli 
je k dispozici ve form# hlasových 
zpráv, SMS a emailu.

Úst#edna 
umož$uje rozd!-

lení až na 3 nezávislé 
podsystémy, podporuje p#ipo-
jení až 32 bezdrátových prvk , 
3 obousm!rných klávesnic se 
"te"kou p#ív!sk , 8 klí"enek 
s možností ochrany PINem proti 
zneužití, bezdrátové sirény, vstup-
n!/výstupní bezdrátový modul 
a detektory široké nabídky. 


