Galaxy® Flex visuele verificatie

SNELLER REAGEREN, MINDER VALSE ALARMEN
EN MEER TEVREDEN KLANTEN

Visuele alarmverificatie
via uw inbraakbeveiligingssysteem

Galaxy® Flex

| Visuele verificatie

Hebt u genoeg van
valse alarmmeldingen?
Het afhandelen van valse alarmmeldingen is frustrerend voor u en uw klanten.
Een vals alarm leidt tot overlast voor bedrijven en huiseigenaren en het kost
installateurs en meldkamers tijd en geld.

Feiten over vals alarm
Meer dan 90% van alle alarmactiveringen in heel
Europa zijn vals

l

Iedere keer dat er een bewaker of sleutelhouder
opgeroepen wordt, houdt in dat de eindgebruiker en
de meldkamer met hogere kosten te maken krijgen.

l

Meerdere valse alarmmeldingen per jaar leiden tot
boetes en een minder snelle respons van het systeem.

l

De reputatie van de installateur en de vermeende
betrouwbaarheid van het systeem kunnen in de ogen
van de eindgebruiker aangetast worden.

l
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Laat visuele alarmverificatie
uw problemen met valse alarmen
elimineren.

Wat houdt dit in?

Waarom zou u dit overwegen?

Visuele verificatie maakt gebruik van beelden of videoopnamen om te bevestigen of een geactiveerd alarm
echt of vals is. PIR-bewegingsmelders met ingebouwde
camera's leggen beelden vast met dezelfde of een
grotere hoek dan de PIR, om er "zeker" van te zijn
dat de oorzaak van het alarm vastgelegd wordt in de
beelden die overeenkomen met de tijdlijn die tot de
alarmgebeurtenis geleid heeft. Het zendt vervolgens
een reeks beelden naar de meldkamer om het alarm in
te schakelen en om ervoor te zorgen dat het door een
getrainde operator geverifieerd wordt.

Visuele verificatie is gemakkelijker, sneller en beter
betrouwbaar dan de huidige alarmverificatiemethoden,
zoals sequentiële, audio- en persoonlijke verificatie.

Elimineer de kosten en het
ongemak van onnodige
interventies.

Visuele verificatie is ook een veel effectievere methode
om een overvalsalarm te bevestigen wanneer in een
reële situatie, het activeren van de twee benodigde
activeringen voor een sequentiële alarmbevestiging
onwaarschijnlijk is.

Doordat een alarm vaak door onschuldige
gebeurtenissen geactiveerd wordt, zoals deuren die
op een kier staan, open gelaten ramen, opgesloten
dieren of vaak door fouten van gebruikers, stelt de
mogelijkheid om de oorzaak van het alarm visueel
te kunnen identificeren de meldkamer in staat om
gemakkelijk een onderscheid te maken tussen een vals
en een echt alarm. Dit bespaart tijd, geld en aan valse
alarmen gerelateerde boetes en ongemak voor u en uw
klanten, en versnelt de reactie bij een echt alarm.
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Waarom kiezen voor
beeldverificatie?

Gemakkelijk en rendabel.
Nu geverifieerd alarm steeds meer door regelgevende
instanties geaccepteerd wordt, moeten installateurs van
beveiligingssystemen doeltreffende verificatie-oplossingen
overwegen die eenvoudig en betaalbaar zijn voor hun klanten.
Voor kleine bedrijven en huiseigenaren kan een compleet
CCTV-systeem een te grote investering zijn, maar wanneer een
installateur dit extra beveiligingsniveau als onderdeel van het
inbraakalarm kan leveren, wordt het een bijzonder betaalbare
oplossing voor klanten.
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Honeywell Galaxy® Flex
alarmverificatie door beelden
Het Galaxy Flex-inbraakalarmsysteem is ontworpen voor kleine tot middelgrote
bedrijven en woonhuizen, en integreert visuele alarmverificatie met behulp van
passieve infrarode detectoren (PIR's) met ingebouwde camera's om foto's van
pre- en post-alarmactivatie vast te leggen.

Beelden worden onmiddellijk naar uw meldkamer verstuurd,
waar ze door een operator bekeken en vergeleken kunnen
worden met de beelden van vóór en na het alarm, en er bij
bevestiging een passende respons op het alarm geïnitieerd
kan worden.
Bedrijven en huiseigenaren die op Galaxy Flex vertrouwen
hebben de zekerheid dat hun alarm door proactieve
professionals in de gaten wordt gehouden en die het ongemak
van vals alarm in hun panden zullen elimineren.
De camera PIR legt alleen beelden vast wanneer een alarm
door een van de systeemsensoren geactiveerd wordt,
waardoor met name voor residentiële systemen de privacy
gegarandeerd wordt.
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Hoe kunnen u en uw klanten
hiervan profiteren?
l

l

l

l

l

l

l

l

Visuele verificatie is de meest effectieve methode
om een alarm te bevestigen. Een snellere respons
minimaliseert verliezen in echte overvalsituaties
Verminder overlast en boetes die met vals alarm
geassocieerd worden
In alle opzichten veiliger, door de alarmrespons aan
professionals over te laten
De politie hoeft alleen maar uit te rukken voor een
echt alarm
Minder verliezen en minder schade, en mogelijk
lagere verzekeringspremies
Minder misdaad door meer veroordelingen mogelijk
te maken
Snellere uitkering van de verzekering, door visueel
bewijs van de misdaad
Geeft eindgebruikers een veiliger gevoel

Extra voordelen van de Galaxy
Flex visuele verificatie
l

l

l
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Verbeterde brand- en overstromingspreventie
door de Honeywell camera PIR's, die geactiveerd
worden door een rook-, overstromings- en andere
sensoralarmen
De privacy wordt met name in het huis beschermd,
doordat de sensoren alleen foto's nemen wanneer
een alarm geactiveerd wordt
Voor overvalalarm biedt de Galaxy Flex een nieuwe
rendabele manier om potentieel levensgevaarlijke
situatie visueel te bevestigen en snelle respons te
initiëren

Galaxy Flex visuele verificatie
essentiële punten
+ IP- en/of GPRS-module

Wat heeft u nodig

+

+

ISN3010B4 camera-PIR

Galaxy Flex-centrale Firmware
versie 3.0

PE1800IP
alarmontvanger

Hoe werkt het?
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PE1800IP
Alarmontvanger

Beelden
FTPserver
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Specifieke
beeldvolgorde

Alarmcode
en video
combineren
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Meldkamer /
ARC operator
1

ARC Management
software (FEP)
Alarmcode
verwerking

IP-alarm &
beelden
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Sensor geactiveerd
Camera-PIR geactiveerd
Beelden verstuurd naar de centrale
Beelden worden met behulp van GPRS/Ethernet naar de PE1800IP
alarmontvanger verstuurd
PE1800IP alarmontvanger
ARC-managementsoftware ontvangt alarmsignaal en beelden
Getrainde operator bevestigt alarmbron en initieert geschikte respons

Alarmgebeurtenis
(Bericht met Video)

l
l
l
l

Alarmcode
verwerking

Iedere ISN3010B4 camera-PIR kan maximaal 100 beelden in
640 x 352 pixels opnemen
Tot 35 beelden per reeks met pre-alarm geheugen van 10 beelden
Max. 5 ISN3010B4 camera-PIR's kunnen per Flex-systeem
geïnstalleerd worden
Beelden ontvangen door de Honeywell PE1800IP alarmontvanger
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Component
specificaties
Specificaties
PIR

ISN3010B4
detectiepatronen
en camerahoeken:
Camera

Bovenaanzicht

l

ISN3010B4
Bereik
Gevoeligheid
Temp. compensatie
Ongevoelig voor
huisdieren
Installatiehoogte
PIR detectieveld
Huisdier-ongevoelige
lens
Ongevoelig voor wit
licht
Horizontale hoek
Beeldgrootte
Aantal beelden
Kleurinstelling
Nachtvisie
Via paneel in te stellen

le

ng

era

m
Ca

a
iew

v

90º

Camera view angle

Voeding

Beelden vastleggen
bij afgaan alarm
Beelden op verzoek
vastleggen
Operationele
ingangsspanning

Stroomverbruik

Compatibiliteit
Zijaanzicht

l

7’
76’

Mechanica
13’

20’

27’

35’

55º

Camera view
angle

Goedkeuringen
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11 x 12 m
Laagst, laag, gemiddeld, hoog
Dubbele helling
0, 18, 36 kg instellingen
2.30m tot 2.70m
Pyro-elektrisch dual-element
44 lange afstand, 36 middel, 18 korte
6.500 lux (min)
90
640 x 352 pixels
Max. 100
Zwart/wit of Kleur (zwart/wit instelling gebruiken
maakt snellere transmissie mogelijk)
Ja (infrarode LED's)
Ja
Beelden van voor alarm opgeslagen
Ja
Beelden van voor alarm opgeslagen
Ja
8.2V DC min - 15V DC max.
Beeldopname Beeldopname
Ingangsspanning AAN / IR-LED's AAN / IR-LED's
UIT
AAN
8.2V DC
12V DC
15V DC

140mA
90mA
70mA

250mA
200mA
180mA

V3.0 en hoger
Muur
gedwongen
verwijdering
Sabotage
Kap - opening
Aansluiting
Bekabelde IntelliBus
Afmetingen (h x b x d)
145 x 64 x 65mm
Bedrijfstemperatuur
-10°C tot +55°C
Gewicht
220g.
EN50131-2-2 Klasse 2; Milieuklasse II.
Gecertificeerd NF & A2P volgens C48433 Type 2

Omschrijving
Beeld
Ontvangen, bekijken en
opslaan

PE IP Beeldonvanger

PE1800XS Alarmontvanger

PE1800IP Alarmontvanger

✓

✓

✓

Audio
Digitale protocollen

Twee-weg audio

✓

Analoge protocollen
TCP/IP

Secom3, SIA3

Secom3, SIA3

✓

✓
✓
✓

✓
✓
✓

✓

✓

DSP Processing
Nummerherkenning,
Naamweergave, DNIS
herkenning
Software-interface

Beeldweergave

Compatibele
besturingspanelen

Software voor configuratiemanagement Software voor configuratiemanagement

✓

✓
✓

✓
✓

Domonial
Op te waarderen voor Galaxy Flex

Domonial
Op te waarderen voor Galaxy Flex

Domonial
Galaxy Flex

IST Compatibel
Onderhoud en training

✓

Secom3, SIA3

ISDN
Server Based

✓
Alle belangrijke protocollen inclusief
SECOM 3, contact ID, CESA,
SURTEC, STRATEL, SIA3

Neem contact op met het Honeywell-vertegenwoordiger voor meer informatie over hoe u uw bestaande PE-oplossing kunt upgraden voor compatibiliteit met Galaxy Flex.
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Veelgestelde Vragen
V:

Hoeveel camera-PIR's kan ik aan mijn Galaxy
Flex-systeem toevoegen?

A:

U kunt maximaal 5 camera's aan het Flexsysteem toevoegen, ongeacht welke Flexcentrale u installeert

V:

Kan ik de bestaande PE-alarmontvanger die ik
voor Domonial heb, gebruiken voor Galaxy Flex?

A:

Ja, maar de ontvanger zal geüpdate moeten
worden - neem contact met ons op om dit te
regelen

V:

Is het Flex-systeem compatibel met andere
ontvangers naast die uit de Honeywell
PE-series?

A:

Ja, neem contact op met uw vertegenwoordiger
voor meer informatie, omdat dit per land
verschilt. Houd er rekening mee dat de PE
vereist is om beelden te kunnen ontvangen

V:

Zijn de beelden in kleur of zwart/wit

A:

Beide zijn mogelijk

V:

Telt beeldverificatie als een bevestiging binnen
de sequentiële verificatievereisten?

A:

Visuele verificatie is een alternatief voor of
complementair aan sequentiële verificatie
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Bestellen Referenties
Centrales & Kits
C005-M-E2

Galaxy Flex FX020

C006-M-E2

Galaxy Flex FX050

C007-M-E2

Galaxy Flex FX100

C005-E2-K01

Flex 20 Centrale 10Ah Behuizing + Mk7 Toetsenbord

C005-E2-K01G

Flex 20 Centrale 10Ah Behuizing + Mk7 Toetsenbord + GPRS

C005-E2-K02

Flex 20 Centrale 10Ah Behuizing + Mk7 Keyprox

C005-E2-K02G

Flex 20 Centrale 10Ah Behuizing + Mk7 Keyprox + GPRS

C005-E2-K03

Flex 20 Centrale 10Ah Behuizing + Mk8 Toetsenbord

C005-E2-K04

Flex 20 Centrale 10Ah Behuizing + Mk8 Keyprox

C006-E2-K03

Flex 50 Centrale 10Ah Behuizing + Mk8 Toetsenbord

C006-E2-K04

Flex 50 Centrale 10Ah Behuizing + Mk8 Keyprox

C005-E1-K03I

Flex 20 Centrale 10Ah Behuizing + MK8 Keypad + Ethernet-module

Alarmverificatie door beeldfragmenten
ISN3010B4

PIR-camerasensor

PE1800IP

Alarmontvanger over IP-netwerk

PE1800XS

Alarmontvanger over ISDN-netwerk
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Voor meer informatie:
Ga naar www.galaxyflex.com
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