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Agility™ 4

Agility™4, פתרון האבטחה האלחוטי הדו-כיווני המתקדם ביותר של ריסקו, 

מספק מענה מושלם לכל צרכי האבטחה שלכם !

תקשורת רדיו (RF), המספקת ביצועים משופרים ותקשורת אמינה בין לוח הבקרה 

והאביזרים האלחוטיים ומאפשרת גמישות גבוהה יותר בהתקנה.

מודולי תקשורת מגוונים, חיבור מהיר והתקנה קלה של מודולי תקשורת

(3G Multi Socket, IP ,PSTN) המציעים בו זמנית מספר ערוצי תקשורת וגיבוי – 

לתקשורת ודיווח בין המערכת, הלקוח וחברות מוקד מרובות.

גלאי חוץ משולב מצלמה, מספק גילוי והגנה חיצונית מושלמת עם תמונות והתראות 

הנשלחות ישירות לסמארטפון.

לוח מקשים אלחוטי מתכנת דו כיווני ידידותי למשתמש, מספק מראה עכשווי 

ואלגנטי, בשילוב עם שלט ואביזרים אלחוטיים חדשים נוספים.
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מודולי תקשורת

תקשורת אמינה חיונית עבור כל התקנה, ולכן Agility™4 מציעה את כל טכנולוגיות התקשורת העדכניות ביותר: 

3G ,IP ו-PSTN, ותומכת בדיווח במקביל במספר ערוצים כדי להבטיח יתירות וגמישות מלאה של התקשורת.
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מודול IP Multi-Socket בחיבור מהיר

RP512IP

מודול ה-IP Multi-Socket מאפשר תקשורת מהפאנל ליעדים מרובים בו-זמנית. חיבור זה יכול לשמש כתקשורת 

העיקרית או כגיבוי לתקשורת ה- GSM/GPRS/3G או ה-PSTN, במקרה של כשל בתקשורת.

מודול 3G Agility בחיבור מהיר

 RP512G3

מודול פשוט להתקנה המאפשר למערכת לתקשר ברשתות GSM ו-3G לצורכי לדיווח, בקרה ותכנות.  חיבור זה 

יכול לשמש כתקשורת העיקרית או כגיבוי לתקשורת ה-IP או ה-PSTN, במקרה של כשל בתקשורת.

Agility™4, מבוסס על פלטפורמת הענן של RISCO, מספק מגוון רחב של תכונות ושירותים עבור  

המתקין והלקוח. 

ממשק ניהול למתקין  

פלטפורמת שירות מהפכנית וכלי ניהולי לחברות התקנה, המהוה כלי חדשני, יעיל ופרודוקטיבי ביותר להגדלת 

הרווחים ומנוע לצמיחה עסקית. זהו ממשק ניהול אחד המספק את ארגז הכלים האולטימטיבי המסייע לכם 

להגדיר אסטרטגיית שיווק, להקים ולתחזק בסיס לקוחות לטווח ארוך, תוך זיהוי הזדמנויות עסקיות חדשות, ובכך 

להגדיל את ההכנסה החודשית מלקוחות קיימים וחדשים 

iRISCO אפליקציית הטלפון החכם

אפליקציית iRISCO מאפשרת ללקוחות ניהול מרחוק ושליטה על מערכת האבטחה, מצלמות והבית החכם של 

ריסקו, והכל באפליקציה אחת !

בית חכם

שילוב של יכולות בית חכם, עם פתרונות אבטחה ובטיחות המאפשר יצירת תרחישים אוטומטיים מראש 

באופן עצמאי, דבר המשפר ומעצים את האבטחה הביתית - כגון כיבוי/ הדלקת האורות כדי להרתיע פורצים 

פוטנציאליים, או כיבוי מכשירי חשמל ביתיים כדי למנוע סכנת שריפה והכל מאפליקציית הסמארטפון.



  eyeWAVE™ אלחוטי PIR גלאי מצלמה

גלאי פנים משולב מצלמה, מצלם ושולח סדרת 

תמונות במקרה של אזעקה.

RWX95CM/P | 2W WL eyeWAVE PIR/PIR Pet Cam

חדש   Beyond DT גלאי מצלמה אלחוטי

גלאי חוץ אלחוטי בטכנולוגיית DT, משולב עם  

מצלמה פנימית באיכות HD. אופציונלי – פאנל 

סולרי להארכת חיי הסוללה.

RWX350DC | WL Beyond DT Cam

חדש   Beyond גלאי אלחוטי

גלאי חוץ אלחוטי ואמין משלב אינפרא אדום 

ומיקרוגל ובעל טכנולוגיית גילוי ייחודית.

RWX350D | WL Beyond DT

, iWAVE PIR/PIR Pet גלאי אלחוטי

חדש   iWAVE DT/DT Pet גלאי אלחוטי

גלאי נפח בטכנולוגיית PIR ,DT ליכולות גילוי 

גבוהות, להתקנה פשוטה ומהירה.

RW95/P | WL iWAVE PIR/PIR Pet

RW95DT/P | WL iWAVE DT/DT Pet

חדש   BWare PIR/DT גלאי אלחוטי

גלאי אלגנטי ומודרני בעל טכנולוגיות מתקדמות: 

מיקרו-גל מסוג K-BAND להפחתת אזעקות שווא 

ועדשה קמורה לביצועים משופרים.

RWX515PR | WL BWare PIR

RWX515DT | 2 Way WL BWare DT

גלאי מגנט אלחוטי דלת/חלון  

גלאי אלחוטי עם מגנט להגנה היקפית על       

החלון / דלת. 

RWX73M | 2Way Door/Window Contact

RWX73F | 2Way Multi-Function Contact

גלאי וילון PIR אלחוטי  

טכנולוגייה ייחודית לחסינות מפני אור קרני 

השמש למניעת אזעקות שווא. כולל גם זרוע 90° 

ייחודית להתקנה גמישה. 

RWX106 | 1 & 2-Way WL Curtain PIR

גלאי שבר זכוכית אלחוטי  

מזהה שבירה של כל סוגי הזכוכיות, כולל התקן 

להתקנה על הקיר/תקרה להרכבה וביצועים 

אופטימליים. 

RWT6G | WL Glassbreak Detector

גלאי עשן וחום אלחוטי דו כיווני  

מספק יכולות גילוי משופרות של עשן ושינויי 

טמפרטורה. הכולל מנגנון בדיקה עצמית חדשני. 

מספק הגנה 24/7 גם כשהמערכת מנוטרלת.

RWX35S | WL Smoke & Heat

גלאי הצפה אלחוטי  

מזהה ומתריע כבר בשלבים הראשונים של הדליפה. 

מספק הגנה 24/7 גם כשהמערכת מנוטרלת.

RWT6F | WL Flood Detector

חדש לוח מקשים אלחוטי פנדה  

לוח מקשים אלחוטי דו כיווני מתכנת המספק גם 

אינדיקציה לחיבור הענן. בעיצוב חדשני.

 RW332KP/P | WL Panda/+Prox

לוח מקשים צר דו כיווני אלחוטי  

לוח מקשים אלחוטי דו כיווני צר, אידיאלי עבור 

מיקומיים משניים )חניונים, מחסנים, יחידות דיור וכו’(.

RW132KL2P | 2-Way White Int. WL Slim Keypad

חדש שלט אלחוטי פנדה  

השלט האלחוטי הדו כיווני החדש משלב את 

הטכנולוגיות המתקדמות ביותר עם עיצוב עכשוי, 

קומפקטי ויעיל.

RWX332KF | Panda 2Way KeyFob

שלט אלחוטי דו כיווני  

שלט 8 כפתורים לנטרול ודריכה של מספר מדורים 

במקביל ושליטה בממסרים חיצוניים.

RW132KF2 | 2Way WL Remote Control

צופר התרעה אלחוטי פנימי  

צופר התרעה והרחקה אלחוטי פנימי מעוצב 

ומותאם לסביבה פנימית.

RWS42 | WL Indoor Sounder

LUMIN8 אלחוטי  

צופר אלחוטי חיצוני המספק פתרון קל וגמיש 

להתקנה מהירה. 

RWS401A/B | WL Lumin8 Amber/Blue

מרחיב אזורים קוויים וממסרים  

היחידה מאפשרת חיבור של עד 4 אזורים קוויים ו-4 

יציאות ממסרים שניתן להשתמש בהם לשליטה על 

התאורה, שער חשמלי, ממטרה והתקנים נוספים.

RW132I04 | WL I/O & X10 Expander

בטיחותאבטחה

לוחות מקשים ושלטים

צופרים



תיאור מק”ט

RW132V430C0E Agility4; IP+PSTN; Voice C;433

RW132V4D0C0E Agility4; 3G; Voice C;433

    קיטים

תיאור  מק”ט

RM132A4010C0E Kit Agility4 IP+PSTN +Panda KPP 433 

RM132A4010D0E Kit Agility4 3G +Panda KPP 433

מק”טיםמפרט טכני

Wireless zones  32

(1-Way or 2-Way) 

Partitions 3

Wireless sounders (2-Way) 3 (indoor or outdoor)

Wired zones 4 (with I/O Expander)

Wired outputs 4 (with I/O Expander): 2x3A relay and 2x500mA

IP Camera (internal/external) Unlimited number supported through the 

 Cloud server

Wireless PIR Cameras  8

(Including Beyond) 

Keypads (2-Way) Up to 3

Remote controls  8

(1- Way or 2-Way) 

X-10 Supported with I/O Expander

User codes 32

Event log 1000 (panel), 2000 (cloud)

Monitoring Station accounts 3

Follow-me destinations 16 (panel), unlimited (cloud)

Communication Up to 3: 3G, 2G, IP and PSTN in any 

combination 

Reporting formats Contact ID, SIA level 2 & 3 (text support), 

 IP/GSM Receiver, SIA IP (with encryption)

Installer programming Local using the keypad

Methods Local using RS232 for Configuration Software

 Remote using Configuration Software 

 (3G, GPRS, IP, PSTN) direct or through the cloud

Firmware upgrade Local via RS232 or remote via 3G, GPRS or IP

Automated scheduling 8 (arm/disarm or output control)

Speaker configuration External in parallel with internal or additional 

 external

Internal Siren intensity 90 dBA at 1m

End user features • Smartphone app and web browser for video 

  verification, arm/disarm, control and 

  monitoring the system 

 • Email: Event and images notification

 • SMS: Event notification and remote control

 • Audio: Voice event messaging, touch-tone 

  control with full voice menu guide, 2-way 

  audio for listen-in and speak-in

 • Push notifications, live video stream with 

  recording capabilities

Dimensions (H x W x D) 268.5 x 219.5 x 64 mm (10.57 x 8.64 x 2.52 inch)

Approvals EN50131 Grade 2, Class II; EN50136; NFA2P

Power 230 VAC (-15%/+10%), 50Hz, 50mA

Operating temperature -10º C to 40º C (14º F to 131º F)

Storage temperature -20º C to 60º C (-4º F to 140º F)

Weight (w/o battery) 1.31kg (2.9 lbs) – full configuration

RF Immunity According to EN 50130-4


