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Agility™4 

RISCO Group tem o prazer de apresentar Agility™ 4, 
um sistema de segurança inteligente wireless de 
multicamada modular e adaptável. Agility™ 4 tem 
um design novo e elegante e está equipado com a 
mais recente tecnologia wireless para verificação 
visual interior, exterior, oferecendo proteção 
interativa e automatizada em todos os sentidos.

A essência de Agility™ 4 é identificar que cada 
residência é diferente e única, permitindo que os 
instaladores ofereçam aos seus clientes uma solução 
ideal para todos e cada um deles. O fornecimento 
de várias camadas de segurança permite que os 
instaladores ofereçam aos usuários uma solução 
perfeita que atenda às suas necessidades, a sua 
estrutura e infraestrutura específica, bem como às 
suas capacidades financeiras.

Avançadas capacidades de comunicação 
e Melhor rendimento RF: Tecnologias 
3G, IP, GPRS e PSTN. Comunicação 
multidirecional para maior capacidade 
de redundância e recuperação e ainda 
melhor desempenho de rádio.

Verificação visual, interior e exterior: 
Verificação de eventos em tempo real, 
graças aos detectores com câmara 
integrada e os novos e revolucionários 
detectores exteriores.

Segurança inteligente e proteção do Lar: 
Integração de dispositivos de automação 
residencial com serviços remotos 
baseados na Cloud e APP intuitiva 
para dispositivos móveis,oferecendo 
uma solução abrangente de segurança 
inteligente e aprimorada. 

Solução wireless definitiva com um 
novo design elegante: Instalação rápida, 
fácil e simples graças aos recursos de 
manutenção remota.

Segurança Multidimensional!



Segurança multidimensional 

Agility™ 4 oferece proteção completa, tanto em ambientes internos quanto externos a todos os 
níveis, cobrindo todas as áreas da casa com os seus elementos e atributos exclusivos:

• INTERIORES: Monitorização e controlo de incidentes dentro da casa, seja uma intrusão ou um 
risco de segurança em casa, Agility™ 4 Protege o que é mais importante..

• PERIMETRAL: Atuando para afastar e impedir que um intruso chegue ao interior, Agility™ 4 
envolve a casa com medidas de segurança rígidas, evitando intrusos.

• EXTERIORES: Agility™ 4 proporciona um impedimento contínuo, fornecendo alertas 
antecipados de possíveis eventos e ameaças que se aproximam da área protegida da residência.

Modelo de negócio multidimensional 

Agility™ 4 é um sistema versátil e adaptável, que pode ser sempre ampliado e modificado de 
acordo com o estilo de vida dinâmico e os requisitos do proprietário da casa, oferecendo ao 
instalador profissional inúmeras oportunidades de vendas adicionais: 

• SEGURO: Proteja a sua casa de arrombamentos e invasões com a próxima geração de 
detectores interiores e exteriores Agility™ 4 e câmaras IP para verificação de vídeo em 
tempo real.

• Protegido: Mantenha a sua família e o ambiente da sua casa seguro e reduza o risco de 
incêndio, eletrocussão e inundação incorporando os detetores proteção home inovador 
Agility™ 4 de riscos, tais como inundações, fogo e fumo.

• INTELIGENTE: Um sistema de segurança aprimorado que proporciona total tranquilidade, 
eficiência e conforto. Agility™ 4 melhora a segurança doméstica, resultando na melhor 
solução inteligente e interativa, integrando automação residencial e dispositivos de  
segurança e proteção em cenários programados.



Integração e Sinergias

VUpoint, Videoverificação em tempo real 
Verificação de alarme através de vídeo em tempo real com tecnologia P2P 
para fácil instalação. VUpoint envia notificações imediatas (instantâneas e 
videoclipes de 30 segundos) diretamente para o seu dispositivo móvel de 
eventos ativados,mantendo sempre o controlo em tempo real.

Cloud 
A RISCO Cloud v5 é uma robusta plataforma de 
serviços e administração, que apresenta um sistema de 
gestão revolucionário para as empresas instaladoras, 
transformando-as completamente numa operação 
comercial de ponta, altamente eficiente e produtiva, 
aumentando os lucros e impulsionando o crescimento 
dos negócios. É uma estrutura única que oferece as 
ferramentas mais avançadas para ajudar os instaladores 
RISCO a definir estratégias de marketing para estabelecer 
e manter uma carteira de clientes a longo prazo. Os 
seus poderosos recursos de gestão de clientes fornecem 
informações valiosas sobre as oportunidades de vendas 
que podem ser usadas para desenvolver produtos e 
serviços personalizados, aumentando a quota mensal 
recorrente (RMR). A RISCO Cloud v5 cria um ecossistema 
especialmente projetado para instaladores RISCO. 

“Realize qualquer tarefa, de forma ordenada, a qualquer 
hora, em qualquer lugar!”

Smart Home 
A combinação das capacidades de automação 
residencial com soluções de segurança e proteção, 
permitir cenários automáticos programados que 
melhoram a segurança da sua casa e acender as luzes 
para disuadir e desencorajar potenciais invasores ou 
desligar aparelhos para evitar o risco de incêndio.

iRISCO 
Uma única APP intuitiva que permite o controlo total 
das funções de segurança, proteção e automação 
da casa, enviando notificações e imagens imediatas, 
permitindo que o usuário decida como agir em 
segundos. Visualize o vídeo em tempo real, gerencie 
todos os detectores do sistema, controle aparelhos 
e outros dispositivos, tudo isto com um único clique, 
numa única interface.



Novas características

Rendimento RF melhorado(rádio) 

Capacidades robustas de desempenho de RF, confiáveis e significativamente 
aprimoradas para flexibilidade total em cada instalação.

Comunicações Avançadas - Backup y redundância

Agility™4 oferece as mais recentes tecnologias de comunicação disponíveis: 
3G, IP, GSM / GPRS e RTC, e suporta múltiplas configurações para garantir a 
sua capacidade de comunicação através de vários canais.  

Beyond™ – descobrindo um novo padrão em segurança 
exterior.

Verificação visual do exterior que mantém intrusos afastados, minimizando 
alarmes falsos, fornecendo uma nova camada de segurança, tornando 
Agility 4 uma solução de verificação visual superior. 

Novos acessórios com design elegante 

Um novo teclado que se encaixa perfeitamente em qualquer lar, um 
comando e acessórios adicionais, como o detetor de fumo e calor e a sirene 
interior, todos com um novo design moderno e elegante.



Acessórios/Componentes do Sistema

Wireless eyeWAVE PIR/PIR Pet CAM
Detector interior com câmara integrada para 
verificação visual, capta e transmite sequência 
de imagens em caso de alarme.

RWX95CM/P | 2W WL eyeWAVE PIR/PIR Pet Cam

NOVO   Beyond Wireless DT CAM  
Detector exterior DT de ponta wireless com câmara 
integrada de alta resolução. Painel solar opcional 
para maior duração da bateria.

RWX350DC | WL Beyond DT Cam

NOVO   Beyond Wireless  
Detector exterior DT wireless confiável com 
tecnologias exclusivas de deteção projetadas 
para o exterior.

RWX350D | WL Beyond DT

Wireless iWAVE PIR/PIR Pet, 
NOVO   Wirelss iWAVE DT/DT Pet  
Um detetor de parede elegante com uma versão DT 
para maior desempenho de captação. Fácil de instalar. 
com um suporte simples para instalação na parede. 

RW95/P | WL iWAVE PIR/PIR Pet

RW95DT/P | WL iWAVE DT/DT Pet

NOVO   Wireless BWare PIR/DT  
Design elegante e moderno com tecnologias 
avançadas: Microondas de banda K para reduzir 
falsos alarmes e lentes convexas para melhor 
desempenho.

RWX515PR | WL BWare PIR

RWX515DT | 2 Way WL BWare DT

Contato Magnético Portas/janelas Wireless
Um transmissor wireless supervisionado com 
detetor de portas e janelas ideal proteção de 
perímetro. Fácil de instalar usando um suporte 
simples de parede.

RWX73M | 2Way Contato porta/janela
RWX73F | 2Way Contato Multifunção

Detetor PIR Cortina Wireless
A tecnologia exclusiva de proteção contra luz solar 
elimina falsos alarmes. Fornecido com um suporte 
de 90 ° para maior flexibilidade de instalação.

RWX106 | 1 & 2-Way WL Curtain PIR

Quebra de vidros Wireless
Detecta a quebra de todos os tipos e espessuras de 
vidro comuns. suporte de parede / teto fornecido. 
para fácil instalação e melhor e desempenho.

RWT6G | WL Detetor Quebra de vidros

NOVO   2-way Detetor de fumo & calor 
wireless  
O novo detetor de fumo e calor, agora com 
design moderno e elegante e instalação rápida 
e simples.

RWX35S | WL fumo & Calor

Detetor de inundações Wireless
Deteta e alerta a presença de pequenos vazamentos 
de água. continua a trabalhar mesmo quando o 
sistema de segurança está desarmado.

RWT6F | WL Detetor inundações

 

NOVO   Teclado Panda Wireless  
teclado extremamente fiável com um design 
moderno, ideal para utilizadores que procuram 
uma aparência e sensação contemporâneas 
nas suas instalações.

RW332KP/P | WL Panda/+Prox 

2-Way Teclado Slim Wireless
O teclado wireless 2 Way elegante e económico 
também inclui um leitor de proximidade interior 
para uma fácil utilização. 

RW132KL2P | 2-Way White Int. WL Slim Keypa

NOVO   Comando Panda Wireless   
O novo Comando Wireless 2-Way combina 
as mais avançadas tecnologias dentro de um 
design contemporâneo, compacto e simplificado.

RWX332KF | Panda 2Way KeyFob

2-way Controlo remoto
O comando de 8 botões com design moderno 
é normalmente usado para armar e desarmar, 
assim como para verificar o estado do sistema.

RW132KF2 | Mando de 8 botones bidireccional

Sirene de interior wireless
Uma sirene de design moderno e totalmente 
wireless projetada para ambientes interiores. 

RWS42 | WL Indoor Sounder

Wireless LUMIN8
Uma sirene totalmente wireless que oferece uma 
solução fácil e flexível para instalação rápida.

RWS401A/B | WL Lumin8 Amber/Blue

Segurança Proteção do Lar

Teclados e Comandos

Sirenes



Beyond Wireless DT

Especificações Técnicas Informações para pedidos

Referencia Descrição

RW132V810A0E  Agility 4; RTC; voz A;868

RW132V830A0E  Agility 4; RTC+IP; voz A;868

RW132V870A0E  Agility 4; IP; voz A;868

RW132V8E0A0E  Agility 4; 2G; voz A;868

RW132V8H0A0E  Agility 4; 2G,RTC; voz A;868

RW132V8D0A0E  Agility 4; 3G; voz A;868

RW132V431C0E  Agility 4; RTC+IP; voz C;433;9DC

RW132V4D1C0E  Agility 4; 3G; EN/ES/PR; 433;9DC

RW132V430C0E Agility 4; IP+RTC; voz C;433

RW132V4D0C0E Agility 4; 3G; voz C;433

Kits físicos

Referencia Descrição

RW132A831A0E A8(A)MD+IP+Panda KPP+X95P+X73F

RW132A8H2A0E A8(A)MD 2G+Panda KPP+X95C+X73M

RW132A873A0E A8(A)IP+Panda KPP+KF+2X106+BCam

RW132A8J2A0E A8(A)MD+IP+3G+Panda KPP+X95C+X73M

 

Zonas wireless  32
(1-Way or 2-Way)  

Partições 3

Sirenes wireless 3 (Interior ou Exterior)

Zonas cabo 4 (Com I/O Expansor)

Saídas com fio 4 (Com I/O Expansor): 2x3A relé e 2x500mA

Camara IP (interior/exterior) Número ilimitado suportado pelo servidor Cloud 

Wireless PIR Camaras   8
(incl Beyond)  

Teclados (2-Way) Até 3

Comandos  8
(1- Way or 2-Way)  

Dispositivos X-10 Suportado com I/O Expansor

Códigos usuário 32

Memória de eventos 1000 (painel), 2000 (cloud)

Contas CRA 3

Destinos Siga-me 16 (painel), ilimitado (cloud)

Comunicações Até 3: 3G, 2G, IP e PSTN qualquer combinação

Relatório de comunicação Contact ID, SIA nivel 2 & 3 (texto suportado), 
 IP/GSM Receiver, SIA IP (com encriptação)

Programação de instalação Local usando o teclado

Métodos Local usando RS232 para o software de
 configuração

 Remoto usando o software de configuração
 (3G, GPRS, IP, PSTN) direto ou através da cloud

Actualización de firmware Local via RS232 ou remoto via 3G, GPRS ou IP

Agendamento automático 8 (armar / desarmar ou controlos de saída)

Configuração do altifalante Externo em paralelo com externo interno ou
 externo

Intensidade sirene interior 90 dBA a 1m

Recursos do usuário final • App para smartphone e navegador da web
  para verificação de vídeo, armar / desarmar,
  controlar e monitorizar o sistema

  • E-mail: notificação de eventos e imagens

  • SMS: notificação de evento e controlo remoto

  • Áudio: mensagem de evento de voz, controlo
  do tom com guia de menu de voz completa
  Áudio bidirecional para ouvir e falar

 • notificações push, transmissão de vídeo ao
  vivo com recursos de gravação

Dimensões (A x L x D) 268.5 x 219.5 x 64 mm (10.57 x 8.64 x 2.52 inch)

Aprovações EN50131 Grau 2, Class II; EN50136; NFA2P

Power 230 VAC (-15%/+10%), 50Hz, 50mA

Temperatura de funcionamento -10º C a 40º C (14º F a 131º F)

Temperatura de armazenamento -20º C a 60º C (-4º F a 140º F)

Peso (sem bateria) 1.31kg (2.9 lbs) – todas configurações

Imunidade RF De acordo com EN 50130-4
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