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LightSYS™2

Possibilidades Infinitas numa Solução de
Segurança
Agora com Video Verificação em tempo real!

Agora com suporte até50 zonas

O sistema profissional de segurança híbrido LightSYS™2 tem ainda mais a oferecer a partir 
de agora!

LightSYS™2 suporta a revolucionária solução de verificação de vídeo  da RISCO Group, 
VUpoint, uma plataforma baseada na nuvem que utiliza câmeras IP para fornecer em tempo 
real fluxos de vídeo em resposta a disparos de alarme ou sob demanda.

LightSYS™2 com VUpoint oferece uma solução de segurança de ponta incomparável, para 
instalações residenciais e comerciais, pois é flexível, confiável e fácil de instalar.

 Solução de segurança profissional com verificação por vídeo em tempo real, que aumentará o potencial de vendas da 
solução;

 Aplicativo para smartphone intuitivo, proporcionando um controle simples e notificação de alarme com verificação por 
vídeo ao vivo em movimento;

 Opções de comunicação flexíveis, incluindo IP, GSM / GPRS, RPTC e Rádio de Longo Alcance, todos instalados dentro da 
caixa principal;

 Vasta gama de acessórios disponíveis, incluindo acessórios com fios e sem fios bidirecionais e detectores RISCO Bus

 Ideal para projetos multi-sites com a plataforma SynopSYS de Gestão de Segurança Integrada e Gerenciamento Predial™.



RISCO Bus 

Detectores e sirenes RISCO Bus diminuem tempo 
de instalação, cabeamento, expansores de zona e 
manutenção, gerando uma economia de dinheiro.
• De uso externo, barreiras, industriais, de teto, sísmico e 

detectores comerciais; 
• Detectores BWare e  iWISE Bus incluem uma entrada de 

zona extra, para conexão de contatos de porta/janela 
economizando cabeamento até o painel;

• Expansor de zona única que se encaixa em qualquer 
detector relé, para instalação em RISCO Bus.  

Teclados

• Teclados finos sensíveis ao toque com leitor de 
proximidade em preto e em branco;

• Módulo interativo de voz com guia completo do menu, 
mensagens e operações remotas, falar com o local e 
ouvir o local.

Sem fio Bidirecional

LightSYS™2 oferece uma abrangente gama de acessórios 
e detectores sem fio unidirecional e bidirecional
• Detectores para ambientes internos e externos, com 

câmera, Pet, de vibração, de quebra de vidro, contatos de 
porta/janela, barreiras, de fumaça, de inundação, de gás; 

• Finos teclados e botões de pânico.

Expansores com fio

Grande variedade de módulos de expansão com fio, 
incluindo módulo de voz, expansores de zona, expansores 
de saída, fontes de alimentação supervisionadas. 

Verificação por vídeo

Detectores com fio

Expansão sem fio

Teclados, proximidade
Chaves & Áudio 

RISCO Bus

      Verificação de vídeo ao vivo 

LightSYS™2 com VUpoint permite um fluxo de vídeo em 
tempo real em resposta a um disparo de alarme ou por 
demanda, proporcionando uma segurança e controle 
insuperáveis 

      Seleção de câmeras IP disponíveis

Com o VUpoint não há limite para o número de câmeras IP 
que podem ser instaladas e configuradas com o sistema de 
intrusão, proporcionando assim um aumento potencial de 
receita para os instaladores. As câmeras IP estão disponíveis 
para ambos os ambientes internos e externos e fornecem 
uma solução de verificação por vídeo de baixo custo para 
residências e comércios.



Central de alarmes

Servidor da nuvem RISCO

GSM/GPRS

IP/Internet

Rádio de longo alcance

RPTC

Receptor IP

• Um pacote de software da estação de monitoramento, que opera em 
conjugação com o módulo IP ou GSM / GPRS

• O software recebe o protocolo criptografado da LightSYS™2 e traduz 
os eventos em protocolo padrão utilizado pela estação central.

Comunicação

LightSYS™2 oferece uma infinidade de opções 
para uma comunicação confiável do evento, 
a comunicação de áudio, controle através da 
nuvem da RISCO Group e através de aplicativo 
para smartphone, a funcionalidade do software 
de configuração e muito mais.
Todos os módulos de comunicação podem ser 
instalados diretamente na caixa da central
• Módulo IP
• Módulo GSM/GPR
• Módulo KP para rádio de longa distância
• Módulo RPTC

Software de Configuração

O software de configuração é uma aplicação 
avançada para PC, que permite que empresas 
de instalação configurem e gerenciem o banco 
de dados dos sistemas RISCO Group instalados 
por eles e realize operações em equipamentos 
automatizados nos grupos de painéis 
selecionados. Esta comunicação está disponível 
localmente, utilizando-se de um cabo USB 
convencional, ou, remotamente, via GPRS, IP 
ou RPTC. A comunicação via nuvem da RISCO 
Group permite iniciar uma sessão pelo GPRS e 
pelo IP sem interrupção. 

SynopSYS de Gestão de Segurança 
Integrada e Gerenciamento Predial™

Usando a LightSYS™2 em conjunto com a 
plataforma SynopSYS™, ambas da RISCO 
Group, é possível que os agentes de segurança 
possam monitorar e controlar múltiplos locais  
utilizando-se de um software gráfico simples.

      Aplicativo para smartphone e Nuvem RISCO Group 

Alimentado pela Nuvem da RISCO, usuários domésticos e empresariais 
podem usar o aplicativo para smartphone iRISCO tanto para verificação 
visual, através de uma foto instantânea acionada por um evento e 
verificação de vídeo ao vivo, em resposta a disparos de alarme ou por 
demanda. O aplicativo também pode ser usado para armar e desarmar o 
sistema por partições e ver o histórico de eventos.
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Especificações técnicas
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Segurança

Zoom 8 - 50 

Partições 4

Grupos por partição 4

Zonas sem fio 50, unidirecional e bidirecional

Teclados 4, com fio ou sem fio bidirecional fino

Códigos de usuários 30

Registro de eventos 500 na placa, mais de 2000 registrados no servidor de nuvem da RISCO Group

Saídas programáveis 4-32

Número de contas 3

Botões de pânico sem fio 16, unidirecionais ou bidirecionais

Leitor de chave de proximidade 8

Módulo de voz com guia completo de menu - Bidirecional VOX para trocar automaticamente entre o ouvir e falar 
- Mensagens pré-gravadas ou gravadas pelo usuário para todas as zonas, partições, saídas 
- Operações remotas como reconhecimento de evento, arme/desarme, ativar uma saída

Resistências de final de linha (EOL) De cada zona totalmente configuráveis

Caixa em Policarbonato ou Metal

Comunicação

Módulo IP Plug-in

Módulo GSM/GPRS Plug-in module

PSTN Na placa

Rádio de longa distância totalmente integrado e programável pela LightSYS™ 

O que é único na RISCO

Verificação de vídeo com vídeo ao vivo das câmeras IP integradas Sim

Aplicativo de controle para smartphone com fluxo de vídeo ao vivo através da 
Nuvem da RISCO Group

Sim

Integração com SynopSYS Segurança Integrada & Gerenciamento Predial™ Sim

Detectores RISCO Bus Até 32

Diagnóstico e configuração remota Das sirenes e detectores conectados via RISCO Bus ou via sem fio bidirecional

Teste de Bus Sim

Menu adaptativo Sim

Entradas adicionais Dedicadas entradas de tamper de sirene e tamper de caixa

Até dois Expansores sem fio Para um total de 32 zonas pode ser instalados dentro ou fora da caixa da central

Detectores e sirenes sem fio bidirecionais Sim

Configuração do software através da Nuvem da RISCO Group Sim

3Adira à RISCO Stars 
3Procure produtos    3Ganhe prémios

Play StoreApp Store

Faça o download da HandyApp

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

 Por favor consulte http://www.riscogroup.com/spain/products/solution/5578 para uma lista completa dos códigos e detectores
e acessórios compatíveis


