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Με μια μεγάλη σειρά ενσύρματων, ασύρματων & υβριδικών συστημάτων ασφαλείας με εύ-
κολη εγκατάσταση και προγραμματισμό με το προηγμένο λογισμικό της RISCO, καθώς και
βραβευμένους ανιχνευτές και πλήρη γκάμα αξεσουάρ για να συμπληρώσει κάθε σύστη-
μα, η RISCO έχει αναπτύξει αρκετές τεχνολογίες αιχμής που αυξάνουν την απόδοση των
συστημάτων της και μειώνουν τους ψευδείς συναγερμούς, όπως η τεχνολογία Variable
Pet Threshold (VPT™) η οποία διακρίνει τους εισβολείς από τα κατοικίδια ζώα και η τεχνο-
λογία Anti-Cloak η οποία μπορεί να ανιχνεύσει την προσπάθεια καμουφλάζ του εισβολέα.
Η LightSYS 2 είναι ένα επαγγελματικό υβριδικό σύστημα ασφαλείας, απλό στην εγκατά-
σταση και την υποστήριξη του, ευέλικτο για κάθε τύπο εγκατάστασης και ιδιαίτερα δημο-
φιλές στους τελικούς χρήστες λόγω της εφαρμογής για iPhone, iPad και Android που δια-

θέτει. Προσφέρει 8 ενσύρματες ζώνες επεκτεινόμενες στις 32 και 4 εξόδους ε-
πεκτεινόμενες στις 14, ενώ υποστηρίζει δυνατότητα χρήσης ενσύρματων & α-
σύρματων 2-way ανιχνευτών καθώς και χρήση bus περιφερειακών για εξοικονό-
μηση καλωδιακής υποδομής και χρόνου εγκατάστασης. ∆ιατίθενται πληκτρολό-
για LCD και Touch Screen με ενσωματωμένο proximity καρταναγνώστη καθώς και
Plug-in modules επικοινωνίας IP & GSM/GPRS, που συνδέονται απευθείας στον πί-
νακα. Υπάρχει ακόμα βαθμίδα επέκτασης 32 ασύρματων ζωνών που μπορεί να ε-
γκατασταθεί εντός ή εκτός της μονάδας και συνοδεύεται από λογισμικό διαχεί-

ρισης τελικού χρήστη μέσω RISCO Cloud από web browser. Η δομή του μενού του πλη-
κτρολογίου είναι ιδιαίτερα απλή με δυνατότητα να εμφανίζονται μόνο τα σχετικά μενού.
Το σύστημα επιτρέπει την αυτόματη αναβάθμιση των αξεσουάρ από τον κύριο πίνακα κα-
τά την εγκατάσταση ενώ διαθέτει μια πλήρη γκάμα ασύρματων περιφερειακών, σειρή-
νας, τηλεχειριστηρίων, εξωτερικών ανιχνευτών. ∆ιαθέτει επίσης ενσωματωμένο τροφο-
δοτικό 1,5Α καθώς και κουτί Polycarbonate με έτοιμες θέσεις αναμονής για το κούμπω-
μα των επιμέρους υλικών και tamper ενώ υποστηρίζει απομακρυσμένη πρόσβαση για συ-
ντήρηση ή προγραμματισμό μέσω internet.
Το συνολικό σύστημα μπορεί να εμπλουτιστεί με το ισχυρό και επεκτάσιμο σύστημα ε-
λέγχου πρόσβασης axesplus® με multi-site αρχιτεκτονική μέσω cloud και με το σύστημα
κεντρικής παρακολούθησης SynopSYS Integrated Security & Building Management™ το ο-
ποίο παρέχει κεντρική παρακολούθηση και έλεγχο χώρων από ένα ενιαίο περιβάλλον ερ-
γασίας χρησιμοποιώντας συνοπτικούς χάρτες ολόκληρης της υπό παρακολούθησης πε-
ριοχής.
Η RISCO προτείνει επίσης την Agility™3, μία σύγ-

χρονη πλήρως ασύρματη λύση με δυνατότητα ο-
πτικής επαλήθευσης με λήψη αλληλουχίας real
time εικόνων που συλλέγονται από ασύρματο ρα-
ντάρ με ενσωματωμένη κάμερα και φλας.
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