Paradox Insight™ är den första integrerade säkerhetslösningen som gör att du
kan se och höra allt som sker på företaget, på kontoret eller i hemmet i HD-
format och med ett ljud i toppklass. I din smartphone, i realtid och med möjlighet att spela in och skicka vidare till exempelvis en larmcentral.
HD-videokamera (720p) med
IR-belysning och ljudupptagning
tillgängligt oavsett tid och plats

Video och ljud i realtid
med 10FPS JPG-bilder
för larmverifikation

SDK- och CMS-programvara finns
att leverera för larmcentralen
för effektiv händelsrapportering
av bild och ljud

Möjlighet till olika användarprofiler
med t ex begränsningar i rättigheter
Med endast en app är det möjligt
att hålla koll på flera larmobjekt

Obegränsad streaming
av bild och ljud

www.paradox-security.se

Three in one-lösning: HD-video/ljud-övervakning,
flexibla tillämpningsmöjligheter, tillgängligt oavsett tid och plats.
Paradox HD77-kamera

Paradox EVOHD

Paradox HD77 är en robust HD-video
kamera (720p) med IR-belysning och
ljudupptagning i toppklass, som ger dig
livevideo i HD-kvalitet för övervakning och
larmverfikation.

Paradox EVOHD är en robust manöverenhet med kraftfull processor, som
stödjer den utökade funktionaliteten i Paradox HD77-kamera. Manöverenheten
har en speciellt utformad redundans i sin
kommunikation, som skapar rapporter
till övervakningsenheten över IP, GSM,
GPRS, fast uppkoppling eller en kombination av dessa.

Tack vare smart funktionalitet hjälper
systemet till att upptäcka eventuella
problem och falsklarm och därmed
undvika onödiga larmutryckningar.
När ett larm utlöses skickar kameran en
inspelad film (360p) i färg (nattetid i sv/v)
som gör att du kan se vad som utlöst
larmet. Med sekvensen levereras även jpg-bilder (10 bilder per
sekund).
Du kan när som helst koppla upp dig mot kameran och
se vad som händer. Allt i HD 720p videoupplösning.
HD77-kameran kan starta inspelning automatiskt vid rörelseindikation, så kallad Record on Motion (ROM), eller vid behov,
Record on Demand (ROD).

Tack vare enkel installation och förberedd integration med andra enheter kan
EVOHD stödja upp till 254 detektorer
och 192 sektioner. Manöverenhetens
flexibla uppdelning av områden gör att
möjligt att koppla detektorerna till zoner
helt oberoende av detektorernas geografiska placering.

CERTIFIERAD PRODUKT:

Larmklass 2 SSF 1014,
utgåva 4

VIKTIGA FÖRDELAR FÖR ALLA
Paradox Insight™ för slutanvändaren:
• Kopplar upp dig när det passar dig. Titta obegränsat på
livestreamad HD-video med ljud från dina larmobjekt när
du vill via appen.

• Lämpar sig lika bra för både
privatvillor och fritidshus.
• Se att barn och äldre familjemedlemmar mår och bra och
är i säkerhet.

• Realtidskontroll. Du vet vad som händer i realtid och ser
video kopplad till eventuellt larm eller händelse.
• Skapa ditt eget säkerhetsnätverk. Lägg till upp till åtta
användare till ditt CMS, som också får meddelande vid
larm eller händelse.

• Övervaka anlitad personal i hemmet.
• Övervaka farliga eller förbjudna områden och få ett videomeddelande
om en person befinner sig i området.

• Skyddar den privata sfären från övriga användare.
Huvudanvändaren kan avgränsa användarnas insyn
i larmobjektet till att gälla 15 minuter vid larm.
• Inspelning sker endast när larm utlöses eller när
du begär inspelning.

Företag och kontor

• GSM-back-up med sms finns som tillval.

• Perfekt för kommersiella fastigheter
som butiker, restauranger, apotek,
banker, lager etc.

• Inga falsklarm. Tack vare smart funktionalitet hjälper
systemet till att upptäcka eventuella problem, sortera
bort falsklarm och undvika onödiga larmutryckningar.

• Upptäck avvikande händelser eller
beteenden inom området med
möjlighet till videoinspelning även
när systemet är avlarmat.

• Visuell bekräftelse. VOD-kapacitet ger ditt CMS och dig
som användare full visuell klarhet kring de händelser som
utlöst ett larm.

• Kontakt med räddningstjänst eller
CMS via panik-knapp direkt i appen.

• Även larmcentralen kan få live-information, vilket minskar
risken för onödiga kostnader vid falsklarm och hjälper till att
verifiera skarpa larm.

CERTIFIERAD PRODUKT:
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• Koppla upp dig mot kameran
och se i realtid vad som händer
på företaget och i lagret.

Paradox Insight™ för installatörer:
Paradox Insight™ övervakningsapp

• Minska underhållskostnaderna genom fjärråtkomst till systemet.

Med Paradox Insight™ övervakningsapp har du omedelbar tillgång till HD77-kamerorna
och systemen i alla larmobjekt (företaget, kontoret, hemmet etc.). Mobilappen gör det möjligt att:

• Titta på upp till fyra livestreamade videor samtidigt på skärmen
– så länge du vill från varje enskilt larmobjekt.

Hemmet

• Skapa nya intäkter. Paradox Insight™ är ett robust och modulärt system, som stödjer slutanvändarens personliga säkerhetsbehov. Systemet kan lätt utökas med ytterligare säkerhetsprodukter från Paradox för att förstärka skyddet exteriört och
interiört i både företags-, kontors- och hemmiljö.

• Videorapportering när någon
kommer till eller går från företaget.

• Styra hela systemet från mobiltelefonen, inklusive av- och pålarmning,
användare och mediafiler.
• Hantera Video on Demand (VOD), Record on Demand (ROD) och Record on
Motion (ROM) för att titta på och spela in händelser vid varje enskilt larmobjekt.
• Ta emot och svara på larm – larmcentral via panik-knappen direkt i appen.
• Se systemloggarna för att snabbt verifiera eller se vad som utlöst larmet.

Certifications CE, EN 50131

Paradox Insight™
– ett larmsystem långt
utöver det vanliga.

Tekniska data: Paradox HD77-kamera
Bildformat
(vid larm)

Night
Vision

Räckvidd
kamera

Filmvinkel

Frame
Rate

Video on
Ljud
Demand (VOD)

PIR-typ

Streamad video:
640 × 360
HD video:
1280 × 720
10 JPG-bilder per
larm

Kamera med
IR-belysning
10 m

12 m

110°

10 bilder per
sekund (fps)

Obegränsad tid

Quad PIRelement

16 kHz/
116 Bit/s

KOMPLETTERANDE PRODUKTER
Manöverenheten EVOHD har en flexibilitet som gör det lätt för den professionella installatören att bygga innovativa lösningar som möter unika och personliga
önskemål från en stor bredd av kunder.
Paradox Insight™-lösningen kan smidigt kompletteras med ett flertal säkerhetsprodukter från Paradox. För att maximera kapaciteten är Paradox Insight™
byggd för att stödja bland annat dessa produkter:

IP150
TM50
Manöverpanelen med touchscreen eller
vanlig knappsats ger ett användarvänligt och intuitivt gränssnitt för kontroll
och hantering av systemet och larmobjektet. Kopplas till Paradox Insight™
övervakningsapp.

Ger en säker internetuppkoppling och låter användaren
kontrollera och övervaka systemet via valfri webbrowser.
IP150 förstärker
Paradox Insight™
kapacitet genom
att skicka detaljerade meddelanden
kopplade till larm och
händelser via e-mail
och skicka händelser
CERTIFIERAD PRODUKT:
till systemets CMS
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utgåva 2
(via IPRS-7).
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PCS250/PCS250G
Gör det möjligt för
Paradox Insight™ att
skicka larmmeddelanden via SMS/textmeddelande.

CERTIFIERAD PRODUKT:

IPRS-7 (CMS-mjukvara)
Intuitiv mjukvara som gör det möjligt
för systemets CMS att fjärransluta till
kundernas övervakningsobjekt. Ett
obegränsat antal konton kan registreras via IP eller SMS. IPRS-7 hjälper
systemets CMS att visa, hantera och
Obs!
Endast för
skapa effektiv respons för upp till
larmcentralen
50 000 video- och larmhändelser.
– för övervakning
och larmmottagning.

Larmklass 2 SSF 114,
utgåva 2

Paradox Insight™ ingår i produktfamiljen Paradox EVO och är kompatibel
med alla produkter som stöds av manöverenheten EVO192.

Fax: 08-556 465 59
Ekholmsvägen 36
127 48 Skärholmen
www.paradox-security.se

08-556 465 50

Paradox Security AB – bara ett samtal bort

