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Draadloos

VIDEO
VERIFICATION

ITALIAN SECURITY MANUFACTURER

JET PA WS 4 VIDEO is een passieve
infrarooddetector, draadloos
bidirectioneel met geavanceerde
videoverificatiefuncties. Dankzij de
geïntegreerde camera en audio-opname,
gecombineerd met de infrarooddetector,
is JET PA WS 4 VIDEO in staat om
beelden vast te leggen en deze snel naar
de gebruiker te sturen in de vorm van
video

EENVOUDIGE INSTALLATIE
met zelflerende en configuratie
van het bedieningspaneel.

NACHTZICHT
Dag / nacht-camerafunctie
met infraroodverlichting.

GEÏNTEGREERDE CAMERA
Camera met resolutie van
320x240 beelden - opname van
10 frames voor en na alarm.

GEÏNTEGREERDE AUDIO
Audio-opname
geïntegreerd met video.

PIR-DETECTOR
Passief infrarood met asferische
lens en spiegel naar beneden met
een bereik van 15 meter.
Diervriendelijk.

Jet Video
2,2 max

Hauteur d’installation
90° Hauteur d’installation

LAAG VERBRUIK
met intelligent cameraactiveringsbeheer.

ANTIMASKERSYSTEEM
15
actief
infrarood
Longueur de
la couverturemet instelbare
drempel
90°

Largeur de la couverture

12
6,5

Jet Video
2,2 max

3,9

Altura de instalación
90° Altura de instalación

Longitud de alcance

15

Vergeleken met traditionele detectiesystemen, verwerft JET PA WS 4 VIDEO 10 pre- en post-alarmframes,
90°
waarbij de inbraak wordt weergegeven als video met audio. De detector werkt in perfecte harmonie met de
Anchuraen
de alcance
MY AVS ALARM-app, waar de eindgebruiker push-videomeldingen kan ontvangen
video's kan bekijken
Jet Video

Diervriendelijk

2,2 max

Installatiehoogte
90° Openingshoek

Dekking

15

90°

Dekkingsbreedte

Jet Video
2,2 max

Altezza di installazione
90° Copertura VIDEO

Lunghezza copertura sensore

15

AVS DRAADLOZE VIDEOVERIFICATIE
veilig, betrouwbaar en flexibel!
CLOUD AVS

DE BEDIENINGSPANELEN
Breng afbeeldingen en audio over
naar de CLOUD MY AVS via de
GPRS / 4G-verbinding of via het
EWEB PLUS VIDEO-netwerkbord.

MIJN AVS CLOUD
Stel een video samen met audio
samen en verstuur deze per
melding. Push naar de MY AVS
ALARM-app.

PRE-ALARM

ALARM
JET PA WS4 VIDEO
brengt de beelden en audio die zijn
gedetecteerd na een alarm draadloos
over naar de XSAT WS4 VIDEO-satelliet.

POST-ALARM
XSAT WS4 VIDEO
Stuur de beelden en
audio naar XTREAMen RAPTOR-centrales,
via de RS 485 seriële
bus.

APP MIJN AVS-ALARM
De eindgebruiker ontvangt de PUSH-melding om
de video van het opgetreden alarm te bekijken.

Voor het bedrijf

Voor thuis

Video
Ingebouwde camera
Ingebouwde microfoon
Videodekking
Video resolutie
Nachtzicht Illuminator
Diepte van het veld
Dag- en nachtfunctie
Beeldoverdrachtsnelheid
compatibiliteit

Ja - VGA
Ja
90°
320 x 240
Ja - Infrarood
12 meter vergeleken met de helderheid
Automatisch
100Kbits/s
Met MY AVS Alarm APP

Verzoek om afbeelding op afstand
Camera-uitsluiting
Energiebesparend
Volledige video met audio

Ja - via app
Ja - door gebruiker
Maak alleen foto's na bevestiging van het bedieningspaneel
Ja
2014/30/UE (EMC) / 2014/53/UE (RED) / 2014/35/UE (LVD) /
EN50131-1 / EN50131-2-2 / EN50131-5-3

Speciale functies

Voldoet aan regelgeving

ITALIAN

SECURITY

MANUFACTURER

JHS Nederland BV, Tel. +31 (0) 308201110
verkoop@jhsnederland.nl www.jhsnederland.nl

D 201-1 2007

Dekking
Wand- en plafondbevestigingssteun
Diervriendelijk
Anti-verwijdering detectie
Antimasking
Digitale thermische compensatie
Voeding
Verbruik
Draadloze frequentie
Draadloze kanalen
Rolling code
Automatisch draadloos wisselen
Automatische aanpassing van het zendvermogen
Bereik in open veld
Draadloze alarmcommunicatie
Videoalarmcommunicatie
Antimaskering alarmcommunicatie
Sabotage-alarmcommunicatie
Indicatie bijna lege batterij
Levensindicatie
Looptest
Firmware updates
Afmetingen (D x L x H)
Werktemperatuur
Type detector
Compatibiliteit

Passief infrarood met asferische lens en spiegel naar beneden
90° bij 15 meter
Optioneel met K21 beugel
Ja
Automatisch, met ingebouwde versnellingsmeter
Ja - met instelbare drempel
Ja
2 batterijen 3 Volt - CR123
25 μA in stil - 75 mA in alarm
FM 868 MHz – GFSK bi-directional
10
Ja
Ja
Ja
~ 150 meter
Ja
Ja - met afbeeldingen vóór en na alarm
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
39 x 65 x 120
0°C +50°C
Binnendetector
XSAT WS4 VIDEO

AVS Electronics en het AVS Electronics-logo zijn gedeponeerde merken van AVS Electronics. Andere productnamen of geregistreerde handelsmerken worden in dit document alleen ter identificatie genoemd en
zijn eigendom van de betrokken eigenaren. • De fabrikant behoudt zich het recht voor om de technische en esthetische kenmerken van de producten op elk moment te wijzigen. • De afbeeldingen en de
productbeschrijvingen zijn slechts indicatief.

Technische gegevens
Detectietype

