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-smart alarmanlegg til din bolig

Kom i kontakt med dine kameradetektorer der
du kan se lagrede bilder, eller ta nye bilder

I logg finnes alltid de siste
250 hendelser lagret

Tydelig informasjon om
alarmanlegget er AV eller PÅ
Tilkoble deler av alarmanlegget
når du er hjemme
Se på de siste alarmbildene
Tilkoble hele alarmanlegget

Utkoble midlertidig en detektor
Ta del i viktige beskjeder

Agility 3 er et trådløst alarmanlegg som gir deg det beste innen sikkerhet i hjemmet. Du kan koble deg opp mot
ditt alarmanlegg med smartphone App eller via pc og ta del i en mengde funksjoner. Du kan enkelt til eller frakoble
alarmanlegget, se på lagrede bilder, ta nye bilder, se på alarmhendelser i logg og mye annet.
Alle hendelser lagres på en server ”Risco Cloud” slik at de alltid er tilgjengelige. Med Agility 3 får du et unikt
alarmanlegg som gir deg sikkerhet i hjemmet og gir deg full kontroll via din mobil, nettbrett eller pc.

Til eller frakoble
alarmanlegget via Appen.
Du kan også tilkoble deler
av ditt hjem ved behov.

Overvåke ditt hjem selv.
Du får alarmhendelser
og bilder fra detektoren
overført på Appen.

Alarmhendelser lagres slik
at du enkelt kan se hva som
har skjedd.

I ”Risco Cloud” håndteres og lagres alle hendelser. Alarmhendelser og
bilder.
- Alle funksjoner du får til din smartphone finnes også tilgjengelig via
”Risco Cloud” på PC
- Alarmer og hendelser sendes fra ”Risco Cloud” til din smartphone via
PUSH og som e-post (valgbart). Du kan også få beskjed når dine barn
kommer hjem fra skolen
- Via ”Risco Cloud” kan du også fjerne eller endre brukerkoder,
kontrollere status på hver enkelt detektor, skrive ut lagrede hendeler
og mye annet.
- App og nettilgang er helt uten kostnad.

Trådløst
Alle komponenter og detektorer er trådløse slik
at du får en pen og diskret installasjon. Du slipper
å se skjemmende kabler.

Sov trygt om natten
Alarmanlegget kan deles opp slik at du kan tilkoble
deler av anlegget når du er hjemme på dagtid, eller
går til ro for natten.

Enkelt å betjene
Alarmanlegget er meget enkelt å betjene. Du
betjener alarmanlegget via Appen i din smarttelefon, via PC, eller i boligen via betjeningsenheten, eller med en liten fjernkontroll.

Brannvarsling
Med branndetektorer tilkoblet alarmanlegget, får
du en tidlig varsling om røykutvikling, uansett
om du er hjemme eller er borte. Med en kameradetektor kan du eventuelt ta et bilde og få verifisert
hva som skjer.

Husdyr
Alarmanlegget kan tilpasses husdyr. Med egne
husdyrdetektorer kan et husdyr med vekt opp
til 36 kg. oppholde seg i boligen uten at alarmen
utløses.

Trygghet / Overfallsalarm
Man kan enkelt benytte bærbare nødknapper for
raskt å kunne tilkalle hjelp i en nødssituasjon. Disse
kan man kan ha på seg som en ”klokke” rundt
håndleddet, eller ha i et belte eller lomme.

-smart alarmanlegg til din bolig

Et stort utvalg av trådløse tilbehør tilbyr deg en
komplett løsning for sikkerhet i ditt hjem.
Sentralapparatet - Selve hjertet og hjernen i
systemet. Sender signaler til ”Risco Cloud” via
fast internett, eller via GSM/GPRS (GSM/GPRS
er tilleggsutstyr).
Fakta om Agility 3
- Inntil 32 trådløse enheter
- Inntil 8 trådløse kameradetektorer
- Inntil 3 kodepaneler (med eller uten LCD display)
- Inntil 8 fjernkontroll ( 1 eller 2-veis)
- Inntil 3 trådløse ekstra sirener (inne eller ute)
- 32 brukerkoder
- 3 separate alarmområder
- Innebygget sirene og talemodul
- Alarmmeldinger til brukeren via
E-mail / Web / Smartphone App
- 250 hendelser lagret i logg
- Tilkobles til internett for fjernbetjening via
Smartphone App og ”Risco Cloud”

Alarmpakke med kamera
Sentralapparat Agility 3
1 stk. Kodepanel med display
1 stk. Dør / vinduskontakt
1 stk. Kameradetektor
Smartphone App og “Risco Cloud”
2170 Alarmpakke med kamera

Dør / vinduskontakt - Registrerer
åpning av dører og vinduer. Kan
benyttes som skallsikring som
du kan ha tilkoblet mens du er
hjemme.

Optisk Røykdetektor - Registrerer
røykutvikling og varsler via
innebygget lydgiver, samt aktiverer
brannalarm på alarmanlegget.
1191 Røykdetektor*

2176 Dør / vinduskontakt**
1790 Dør / vinduskontakt*

Utendørs bevegelsesdetektor Sender alarm når noen beveger
seg i området som overvåkes.

Fjernkontroll - Du kan enkelt til
eller frakoble alarmen med et trykk
på den lille fjernkontrollen. Finnes
i forskjellige utføreleser, bla. med
nød / overfallsfunksjon.

Kameradetektor - Sender alarm og
tar bilder når noen beveger seg i
området som overvåkes. Tar også
bilder i totalt mørke. Finnes også
som husdyrimmun detektor.
2172 Kameradetektor**
2173 Kameradetektor husdyrimmun**

Kodepanel - Man betjener
alarmanlegget med personlig
tallkode som man velger selv. Alle i
familien kan ha egne koder.
2175 Kodepanel Slim**

2079 Fjernkontroll**
3190 Fjernkontroll*

Vanndetektor - Gir alarm når vann
kommer i kontakt med sensoren.

Glassbruddsdetektor - Lytter etter
lyden av glass som knuses.

3193 Vanndetektor*

1193 Glassbruddsdetektor*

2094 Utendørs detektor*

Berøringsfri brikke- Liten brikke
som man kan ha på nøkleknippet.
Man styrer enkelt alarmanlegget
ved å holde brikken opp mot
tastaturet på kodepanelet.

1192 Nødknapp*
3191 Overfallsknapp*

2095 Berøringsfri brikke 1 stk.

GSM/GPRS modul Tilleggsmodul til Agility 3.
Gir systemet mulighet for å
kommunisere via GSM/GPRS
til alarmmottak, Risco Cloud,
sende SMS eller talemelding til
privattelefon og e-mail.
2178 GSM/GPRS tilleggsmodul

*1-veis kommunikasjon med sentralapparatet
**2-veis kommunikasjon med sentralapparatet
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2076 Bevegelsesdetektor (IR)*
2077 Bevegelsesdetektor (IR) husdyrimmun*

Kodepanel med LCD display Kodepanel med tydelig display
for informasjon. Man betjener
alarmanlegget med personlig
tallkode som man velger selv. Har
taster for nød / overfallsalarm
2174 Kodepanel med LCD display**

Gassdetektor - Registrerer
forhøyede konsentrasjoner av
naturgass, propan, butan etc.
Også tilgjengelig som detektor for
karbonmonoksid (CO).
1199 GASS-detektor*
1194 CO-detektor*

Trygghet, ran/overfallsalarm Vanntett nødalarmknapp som man
kan ha på seg rundt håndleddet.
Benyttes der det er behov for å
tilkalle hjelp i en nødsituasjon.

Bevegelsesdetektor - Sender alarm
når noen beveger seg i området
som overvåkes. Finnes også som
husdyrimmun detektor.

Forhandlere:

Sirener - Gir alarm med et kraftig
lydsignal. Finnes både for bruk
innvendig og utvendig.
1961 Utesirene**
1962 Innesirene**

