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Beyond Draadloze DT

Beyond biedt een unieke combinatie van 
Dual-technologie en geïntegreerde camera 
welke kristalheldere visuele verificatie biedt 
via de iRISCO smartphone app. Het draadloze 
model biedt flexibiliteit en een eenvoudige 
installatie en extra solar beugel voor een 
langere levensduur van de batterij. Deze nieuwe 
functies, in combinatie met de unieke detectie 
technologieën van RISCO -Sway Recognition™ 
en Digital Correlation™ - zorgen voor een 
drastische vermindering van valse alarmen 
in buitenomgevingen en bieden de ultieme 
oplossing voor buitendetectie.

Draadloze Dual-technologie 

(DT) voor superieure 

detectieprestaties met K-band 

radartechnologie die een 

uitzonderlijke combinatie 

van hoge detectieprestaties 

en immuniteit tegen valse 

alarmen waarborgt. 

Kristalheldere beelden voor 

visuele alarmverificatie, dag 

en nacht.

Unieke oplossing op 

zonneenergie die een lange 

levensduur van de batterij 

mogelijk maakt.

Intelligente visuele buitenbeveiliging
De volgende generatie buitendetectie en visuele verificatie



Kristalheldere visuele verificatie 
De Beyond buitendetector heeft een ingebouwde 
camera welke geactiveerd wordt bij het detecteren 
van een indringer, en een reeks hoge resolutie beelden 
verzendt naar de eindgebruiker en de meldkamer via 
de iRISCO smartphone app.

Flexibele installatie 
De Beyond is volledig draadloos en eenvoudig te 
installeren op elke locatie waar er geen bedrading 
aanwezig is. Het instellen van het meest effectieve 
en geschikte bereik op basis van specifieke 
installatievereisten is mogelijk dankzij de flexibele 
installatie van zowel de instelbare 180 ° beugel, als de 
montagehoogte, die varieert van 1,8 m tot 2,7 m.

Ongeëvenaarde detectieprestaties met      
Dual-technologie   
Dual Technology (DT) combineert twee K-band 
radarkanalen met twee PIR-sensoren voor betere 
detectieprestaties, huisdier immuniteit en voor het 
minimaliseren van valse alarmen.

Unieke detectietechnologieën ontworpen 
voor buiten   
De Sway Recognition™ -technologie van RISCO 
Group herkent en verwerpt objecten die heen en 
weer en herhaaldelijk bewegen, door heen en 
weer bewegende struiken en bomen, te elimineren 
als inbraakgebeurtenissen. Digital Correlation™ 
-technologie filtert detectie veroorzaakt door snelle 
veranderingen in temperatuur en kleine bewegende 
voorwerpen zoals huisdieren, uit. In plaats daarvan 
verhoogt het het signaal van echte bedreigingen door 
de wisselwerking tussen twee PIR-kanalen.

Directe zonlicht immuniteit om valse    
alarmen te elimineren   
De directe zonlichtimmuniteit van RISCO Group is 
gebaseerd op een speciaal algoritme dat plotselinge 
veranderingen in de intensiteit van het zonlicht negeert 
en zo een van de belangrijkste oorzaken van valse 
alarmen in de buitenomgeving elimineert.



Beyond Draadloze DT

Solar Swivel voor een langere levensduur 
van de batterij 
De Beyond solar beugel heeft een extra, oplaadbare 
batterij op zonne-energie naast de reguliere 
stroombron, waardoor de batterij langer meegaat, 
wat zowel een kosteneffectieve als een groene 
oplossing is.

Draadloze DT en draadloze DT CAM     
opties beschikbaar 
De Beyond is beschikbaar in zowel draadloze DT en 
draadloze DT CAM versies. 

De draadloze DT-versie is compatibel met alle 
draadloze en hybride panelen van RISCO. 

Het draadloze DT CAM model met geïntegreerde 
camera welke visuele verificatie ondersteunt is 
compatibel met de draadloze panelen van RISCO.

Weerbestendige behuizing - IP65 classificatie   
De draadloze Beyond heeft een IP65 milieu-classificatie voor 
een volledige bescherming tegen water (regen) en stof.

Ultieme bescherming tegen vandalisme   
Buitendetectoren kunnen bijzonder kwetsbaar zijn voor 
sabotage en vandalisme. In aanvulling op de IR anti-Mask 
oplossing die elke bedekking of obstructie van de lens 
detecteert, beschikt de draadloze Beyond over een unieke 
ingebouwde 3-assige accelerometer welke de beweging 
van de detector in 3 dimensies identificeert.

Dit mechanisme biedt een ultieme bescherming voor 
de detector en waarschuwt bij sabotage, zelfs als het 
sabotage mechanisme niet fysiek is geschonden.

Diagnostiek en controle op afstand 
De draadloze Beyond kan beheerd, geconfigureerd 
en gediagnosticeerd worden op afstand via de 
configuratiesoftware van RISCO Group. De CS is een 
geavanceerde toepassing waarmee installatiebedrijven 
op afstand apparaten kunnen diagnosticeren en 
onderhouden, waardoor kostbare bezoeken ter plaatse 
worden bespaard.
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Beyond Draadloze DT

2.2m
(7’2”)

Zijaanzicht Bovenaanzicht

12m (40’)

90º
12m (40’)

Detectiebereik

 Technische Specificaties Draadloze DT Camera

Model RWX350D RWX350DC

Detectiebereik 12m, 90° 12m, 90°

Montagehoogte Standaard 2.2m Standaard 2.2m

Radar  K-band, 2 kanalen

PIR  2 dubbele sensoren, 2 aparte lenzen

Frequentie  869.52 MHz/433.92 MHz 

Anti-Mask detectiemethode  Actieve infrarood

Sabotage  Muursabotage, 3-assige versnellingsmeter

Huisdier immuniteit  Huisdieren tot 50cm hoofdhoogte

Bedrijfsspanning 3xCR123 3V lithiumbatterijen

Typische levensduur van de batterij 3 jaar, 6 jaar met optionele zonnecel 

RF-immuniteit: 10MHz tot 3GHz Volgens EN50130-4

Bedrijfstemperatuur: -25°C tot 65°C ✓ ✓

Opslagtemperatuur: -25°C tot 70°C ✓ ✓

Beschermingsgraad IP 65 IP 65

Afmetingen (HxBxD) 176X89X107mm 167x88x106mm

Technische Specificaties

Bestelinformatie - accessoires

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden.

Bezoek onze website riscogroup.com voor meer informatie 
over de volledige productlijn van RISCO Group.

Uniek aan RISCO    

Draadloze dual technologie ✓ ✓ 

Kleurencamera  ✓ 

Discrete IR flash  ✓

Optionele zonnecel beugel ✓ ✓

schok gebaseerde sabotage (accelerometer) ✓
 

✓
 

Direct zonlicht immuniteit ✓ ✓

Geavance erde buitend etector algoritmes                                                                 Sway Recognition, Digital Correlation  

Beschrijving  Naam model

WL Beyond DT CAM  RWX350DC

WL Beyond DT  RWX350D

WL Beyond Solar beugel     RWX350S              

Beyond DT 180º beugel kit   RA350S    
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