3 özel avantaj
İç ve dış ortamların
güvenliği
VIDEOFIED ANYWHERE.

Anlık görüntü ile
endişelerinizden kurtulun
VIDEOFIED RIGHT NOW.

Cep telefonunuzdan
kontrol
VIDEOFIED FOR YOURSELF.

Güvenlik bizim uzmanlığımız
VIDEOFIED birkaç saniye içinde uzaktan,
görüntülü olarak uyarının nedenini
görmenizi sağlayan ilk kablosuz izinsiz
giriş alarm sistemlerini güvenlik
piyasasına sunarak alanında çığır açtı.
Kalite: Made in France
VIDEOFIED ürünleri Fransa’da düşünülmüş,
üretilmiş ve toplanmıştır.

İç ve dış ortamların
güvenliği
Varlıklarınızın gerçek güvenliği
Videofied ürün yelpazesi ile bankaların, kuyumcuların, ve alışveriş
merkezlerinin kullandığı son teknolojiden yararlanırsınız.
Gayrimenkullerinizi (daire veya ev) etkili bir şekilde rekabetçi bir fiyat
karşılığında koruduğunuzdan emin olursunuz.
Ürünlerimiz, rafine tasarımları ile iç mekanınıza tam olarak uyum sağlar

İhlalden önce detekte edip caydırın!
Videofied kablosuz dış ortam kameraları,
avludan, balkondan veya bahçeden ihlal
girişimi halinde hırsızların bir kapı veya camı
kırmasından önce saptar.
Dış sirenler ve ışıklı uyarılar hemen caydırıcı rol
oynar.

Anlık görüntü ile
endişelerinizden kurtulun
Streaming, gerçek bir « artı »
Bu bir Videofied ayrıcalığıdır: Canlı
Video özelliği ile güvenliği sağlamanız
artık daha etkindir. İhlal halinde video
anında cep telefonunuza ve izleme
merkezinize aktarılır; ve her an evinizde
neler olduğunu naklen görebilirsiniz.

Kablosuz Dış
OrtamKameralı Hareket
Detektörü OSMVC

Cep telefonunuzdan
kontrol
Yeni VIDEOFIED mobil otomatik izleme
uygulaması nerede olursanız olun size
kurulumunuzu yönetmenizi sağlar.
Ayrıca uzaktan izleme modundayken:
• alarm panelinizin sistem durumunu
kontrol edebilir, alarm panelinizi kurup
kapatabilirsiniz,
• geçmiş olaylara erişebilirsiniz,
• resim veya video çekebilir,
görüntüleri daha sonra izlemek üzere
depolayabilirsiniz,
• bir odanın izlenmesini geçici olarak devre
dışı bırakabilirsiniz vs...

Otomatik izleme modunda olduğunda
ihlal (bildirim yoluyla, e-posta, sesli
aramave SMS) uyarılarını doğrudan
cep telefonunuza da alırsınız.
Her zaman bağlı
Evimde ne oluyor? Kim var? Çocuklarım
ne yapıyor? VIDEOFIED Mobil uygulaması
yakınlarınıza ve değer verdiklerinize
sürekli görsel bir bağlantı halinde
olmanızı sağlar... Cep telefonunuzdan
veya tabletinizden basit bir şekilde!

Kablosuz Kameralı Pır
Hareket Detektörü (canlı
video) ISMV

EV GÜVENLIĞI
EV DIŞ MEKAN GÜVENLIĞI
ARALIK

Kablosuz Dış Ortam Kameralı Hareket
Detektörü OSMVC ve Kablosuz Dış Ortam
Kameralı Hareket Detektörü OMVC

Kablosuz Kameralı Pır
Hareket Detektörü
(canlı video) ISMV

Kablosuz Kameralı
Pır Detektörü
IMV

XMB Kablosuz
tuş takımları

KF Çift Yönlü
Uzaktan Kumanda

Kablosuz hareket
detektörü
IMD

Kablosuz Manyetik
Kontakt IDC

OSX kablosuz siren

W Alarm paneli

Kablosuz Manyetik
Kontakt ICT

Kablosuz duman
detektörü ISD

EV IÇ MEKAN GÜVENLIĞI
ARALIK
SE ve SEV sirenleri
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