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Το νέο LightSYS Plus  ο 
κορυφαίος υβριδικός πίνακας 
σ υ ν α γ ε ρ μ ο ύ  τ η ς  R I S C O , 
συνδυάζει τα χαρακτηριστικά και 
τα πλεονεκτήματα τόσο του 
LightSYS όσο και του ProSYS 
Plus σε ένα υβριδικό σύστημα 
ασφαλείας υψηλής ισχύος. Έχει 
σχεδιαστεί για να προστατεύει 
κ ά θ ε  μ έ γ ε θ ο ς  ή  τ ύ π ο 
εγκατάστασης - από οικιακές και 
μικρές έως μεσαίες επιχειρήσεις 
έως εμπορικές εγκαταστάσεις 
και εγκαταστάσεις υψηλής 
ασφάλειας, επιτρέποντας έως και 
512 ζώνες σε ένα μόνο πίνακα. 

Νέα Μηχανολογική Σχεδίαση  
Μια προστατευτική πλαστική δομή 
καλύπτει το PCB και άλλα 
εξαρτήματα, διευκολύνοντας την 
εγκατάσταση του συστήματος στο 
κουτί του και τη σύνδεση στα 
διάφορα καλώδια.  

Ενσωματωμένη μονάδα Wi-Fi+IP  
Μια ενσωματωμένη μονάδα WiFi 
επιτρέπει γρήγορη και χωρίς καλώδιο 
εγκατάσταση, με τη μονάδα IP να 
είναι ήδη ενσωματωμένη στον πίνακα 
για γρήγορη και αξιόπιστη σύνδεση.  

Νέα θύρα USB Type-C  
Με μια θύρα USB TYPE-C, κάθε 
φορητός υπολογιστής μπορεί να 
συνδεθεί εύκολα και γρήγορα στο 
σύστημα, επιτρέποντας γρήγορη και 
απλή εγκατάσταση και ενημερώσεις 
συστήματος. 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

ΚΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

 Έως 512 ζώνες σε ένα σύστημα  
 Ενσωματωμένες μονάδες Wi-Fi και IP για γρήγορη και σταθερή επικοινωνία  
 Συμβατό με τις ασύρματες κάμερες εσωτερικού και εξωτερικού χώρου της RISCO για οπτική επαλήθευση  
 Μοναδικό προστατευτικό κάλυμμα - Ασφάλιση του πίνακα ελέγχου για αυξημένη στιβαρότητα  
 Είσοδος  C-Type-USB - σύνδεση βολικά με ένα τυπικό καλώδιο για γρήγορη αναβάθμιση και ρύθμιση  
 Grade 2 και 3 
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Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

Ζώνες 8 - 512 

Ασύρματες ζώνες 256 

Κάμερες ανιχνευτών PIR 32 

IP κάμερες απεριόριστες 

Partition 32 + 4 ομάδες ανά partition 

Γραμμές BUS 2 + 1 για ταχύτερο μετασχηματισμό δεδομένων  

Συσκευές BUS ανά γραμμή 32 

Ενσύρματα πληκτρολόγια 32 

Ασύρματα πληκτρολόγια 32 

Ασύρματα χειριστήρια 256 

Αναγνώστες Proximity 48 

Ασύρματες σειρήνες 32 

Ενσύρματες σειρήνες 24 

Προγραμματιζόμενες έξοδοι 4-196 

Χρήστες 500 

Αρχέιο συμβάντων 2000 

Προορισμοί Κεντρικού Σταθμού 3 

Μορφή αναφοράς Contact ID, SIA level 2 & 3 (text support), IP/GSM Receiver, SIA IP (with encryption)  

Προορισμοί κλήσεων 64 

Αντίσταση ζώνης EOL Επιλογή από τον πίνακα 

Μονάδες επικοινωνίας IP, Wi-Fi, 4G, PSTN (θα κυκλοφορήσει το τρίτο τρίμηνο του 2022)  

Περίβλημα Μικρό ή μεγάλο κουτί από πολυανθρακικό ή μεγάλο μεταλλικό κουτί 

Προγραμματισμός μονάδας 
Τοπικά απο το πληκτρολόγιο ή απο το λογισμικό διαμόρφωσης,  

απομακρυσμένα απο το λογισμικό διαμόρφωσης,  

Σύνδεση υπολογιστή με λογισμικό RISCO USB Type-C  

Απομακρυσμένη χρήση λογισμικού Μέσω Cloud 

Απομακρυσμένος διαγνωστικός έλεγχος Ναι 

Ενσωματωμένη θύρα IP Ναι 

Ενσωματωμένη μονάδα Wi-Fi Ναι 

Πιστοποιημένο κατά EN 50131 GRADE 2 ή 3 Ναι, σύμφωνα με την εγκατάσταση 
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