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Plataforma única em cloud para usuários finais, instaladores e CRAs

Solução de vídeoverificação para interiores e exteriores de 
última geração

Aplicação multidimensional para segurança, vídeo e automação

Segurança Wireless profissional con um novo e elegante 
design

Instalação wireless fácil e rápida para residêncial e PMEs

Combina prestações inigualáveis com um novo e elegante design

riscogroup.com



riscogroup.esriscogroup.com

WiComm Pro
Segurança wireless para profissionais
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Resumo
pontos chave

Proposta de 
valor

Final

Comunicações avançadas
Backup e Redundância

Verificação visual 
interior e exterior

iRISCO app y RISCO Cloud 
Serviços interativos

Design 
elegante

Solução 
interativa 

tudo em um

Serviços remotos

Completa gama de 
detetores e acessoórios
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Linha Elegante WiComm Pro
Design Moderno e elegante
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Teclado ComandoDetetor de 
fumo e calor
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Vários detetores diferentes designs
Clientes diferentes, gostos diferentes
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iWAVE PiccoloBWare
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O que é a verificação visual?
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45 min
Tempo médio de 

resposta a um 
alarme não
verificado

7 min
Tempo médio de 

resposta a um 
alarme verificado

€150
Multa média da 
policía por falsos

alarmes na UE

Alarme de intrusão

Muitos
Países adoptam
normativas de 

verificação

Grande 
Poupança de 

custos 
operativos
para a CRA

Central Recetora de Alarmes

Poupança de custos operacionais

Histórico
Tranquilidade
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Detetores wireless com câmara
Controlo visual de interior e exterior
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Detetor de exterior Beyond

Dupla tecnología – Deteção de exterior avançada

Câmara de exterior com visão noturna superior – 12m

Rótula solar, para uma duração superior da bateria

Anti-sabotagem

Detetor de interior eyeWAVE
Imagens nítidas de dia e de noite

Detetor PIR / Pet

Imagens de vários eventos

Serie de imagens e um curto 
clip de vídeo do evento de 
alarme. 
Petição de imagens. 
Reprodução a partir do 
histórico de eventos.
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Wireless DT

DT

Wireless DT com 
câmara

Beyond – Um novo Padrão em Segurança Exterior
A última gama de detetores de exterior DT wireless

Diagnósticos
Estado da bateria

Versão de Firmware

Deteção

Configuração
Ajuste da sensibilidade

Auto-test

Anti-mascaramento
On/Off

Tempo de supervisão

LEDs On/Off

Alcance de microondas

Configuração e Diagnósticos remotos
Controlo remoto de todos los 
parâmetros

Placa solar para ampliar
a duração da bateria

Máxima proteção contra o 
vandalismo: tâmper, 
antimascaramento e 
acelerómetro

Diagnósticos e controlo
remotos para instalação e 
mantutenções remotas

O único detetor wireless  
DT com câmara

Dupla tecnologia com Banda-K 
para um desempenho superiorK
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VUpoint -Videoverifcação em tempo real
Câmara IP em HD para verificação e visualização em
tempo real
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Visualização em
tempo real
Vídeo HD em tempo 
real sob pedido

Gravação de eventos na 
aplicação

CRA: Visualização 
remota segura

Gravação
Gravação de vídeo local com NVR 

Armazenamento de eventos na 
cloud  para verificação de 
alarmes: imagens e  clips de vídeo

Verificação de alarme
Imagens nítidas em HD mediante evento

Clip de vídeo em alta qualidade de 30seg

Pre-Alarme: Imagens e 30 seg de clip de vídeo

Notificações push – Imagens instantâneas

Visualiazação em tempo real durante um 
evento – botão de acesso direto
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Câmara Pan-Tilt
Experiência única de visualização
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Rotação Pan & Tilt através da app 
iRISCO

Alcance Pan 0°~355°, Alcance Tilt 86°

Audio bidirecional: Microfone e altavoz
incorporados

3 visualizações pré-establecidas/ Botão
de retorno à posição inicial

Em mesa/Instalação em teto

Botão
inicio

Seleções
pré-definidas
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Segurança

Detetores
PIR

Detetor
PIR CAM

Contato 
magnético 

Detetor
de 

exterior

Sirenes de 
interior e 
exterior

Detetor
de cortina

interior

Detetor
quebra de 

vidros

Detetor de 
cortina
exterior

ComandosTeclados

Controlo

Detetor de 
inundação

Detetor
de fumo

Botões de 
pânico

Proteção

Solução Wireless WiComm Pro
Completa gama de detetores e acessórios
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iRISCO
Uma aplicação. Múltiplos
Serviços
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Segurança

Plug & Play

Notificações intantâneas

Interface de usuário elegante e intuitiva

Aplicação personalizável e multi-site

Vídeo

Segurança 
automatizada
inteligente



riscogroup.es

iRISCO
Interface de usuário avançada
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• Vídeoverificação

• Gravação de vídeo e audio

• Botões de acesso rápido 
personalizáveis (enquanto se 
visualiza vídeo)
• Armar / Desarmar
• Dispositivos de Smart Home
• Activação de saídas de relé
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Smart  Home de RISCO: Segurança e Proteção automatizadas
Potegendo pessoas e propriedades durante as 24h 
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Prevenção dos eventos de intrusão Prevenção de eventos de segurança
Elimine os riiscos de 
segurança

Antecipe-se aos riscos
fazendo uso da automação, 
desligando os equipamentos
que podem provocar um 
incêndio

Disuadir os
intrusos

Acenda as luzes do 
interior e exterior em
caso de alarme

Horário inteligente –
simule estar em casa 
enquanto está fora

Deixe que a “Automação
Inteligente” o faça por si

Ligue  todos os dispositivos “que podem
gerar problemas" a uma tomada 
inteligente e apague a tomada quando
não esteja em uso

Não é necessário que se lembre: o 
sistema fará por si com os cenários pré-
determinados de “sair de casa” ou
“armar o sistema”

Deixe que a “Automação
Inteligente” o faça por si

Estableça uma regra para  acender as 
luzes em caso de alarme

Estableça uma regra "baseada em 
programação" para acender as luzes
durante a noite
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RISCO Cloud – Usuário final
Interface de usuário moderna e elegante para alarme, video e automação

15

RISCO Cloud

Interface de usuário

Usuário final

Installer Admin

Usuário final

Sistema de alarme
Armar / Desarmar
Registo de eventos
Anulação de detetores

Video verificação*
Detetores com câmara/ Câmaras  
VUpoint

Visualização de vídeo en tempo real
Smart Home
Multisitio

Lar

Router

VUpoint

Smart Home

Segurança

2G / 3G 
Backup

LAN

LAN / WiFi

Gateway
de Smart Home
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RISCO Cloud - CRA
Reporte de alarme com vídeo verificação
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RISCO Cloud

Interface de usuário

Usuário final

Installer Admin

CRA

Report de alarme– SIA IP
Verificação visual* - Detetores com câmara
Vídeo verificação* - Câmaras Vupoint
Administração de sítios
Administração de instaladores

*Requer integração con o Sofware da CRA

Lar

Router

VUpoint

Smart Home

Segurança

2G / 3G 
Backup

LAN

LAN / WiFi

Gateway
de Smart Home
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Cloud de instalador
Gerir. Melhorar. Crescer
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Gestão das instalações
Lista de sítios com informação dos clientes 
Notificações de grupo
Etiquetas para categorizar clientes e 
programação de manutenção
Armazenamento de contratos e documentos

Faça crescer o seu negócio
Vantagem competitiva
Oportunidades únicas de vendas 
Personalização da marca - App FreeControl

Melhore a sua eficiência
Manutenção e programação de serviços 
(etiquetas)
Plano de rota de serviços (mapas)
Serviços remotos – CS através da Cloud
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Comunicações avançadas
Multi-Socket. Backup e redundância
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2ª via opcional para comunicação direta

utilizando o mesmo módulo

RISCO Cloud

Central recetora de alarmes

Módulos avançados de 
comunicação Multi-Socket (IP 
e/ou GPRS no painel)

O módulo de comunicação 
Multi-Socket pode reportar
tanto à Cloud como à CRA ao
mesmo tempo

Backup automático entre IP 
e os módulos 2G o 3G

Backup automático à Cloud 
para report de alarmes à CRA 
(modelo tenant)

iRISCO Smartphone / Web App

Backup
IP

2G / 3G
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Software de Configuração RISCO (CS)
Instalação profissional. Diagnósticos e configurações remotas.
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Diagnósticos e configurações
remotas até ao nível do detetor

(Bus inteligente e Wireless)

Poupança de tempo e 
custos utilizando os 
serviços remotos
Gestão de configuração
instalada de base 

Conexão remota sem problemas 
através da Cloud RISCO.
Sem necessidade de uma direção
IP!

Visualização completa do sistema

Controlo de autorizações

Instalação fácil e simples de sítio
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Tudo em um: Segurança inteligente, 
proteção

e solução de vídeo

WiComm Pro
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Solução 
interativa 
tudo em um
Segurança e 
proteção 360º
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Interior

Perimetral

Exterior
Remoto
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WiComm Pro | Especificações
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Parâmetros Valor
Zonas 32

Partições 3

Códigos de usuário 32

Detetores com câmara 8

Teclados wireless 3

Números privados 16

Registo de eventos 1.000

Módulos Multi-Socket IP / 2G, 3G e Wi-Fi +

Entradas/ Saídas cabladas (módulo externo) 4 / 4

Sirenes de interior / exterior 3
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Instalador e 
CRA

Usuário final
Proposta de 

valor
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Proposta de valor
Usuário final
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Segurança 
profissional

Proteção 360°

Controlo e 
monitorização 

remotas
Operações e 
notificações. 
Em qualquer

momento, em
qualquer lugar

Controlo visual
Você sabe o que se 

passa no
Interior e exterior

Segurança e 
proteção

melhoradas
O seu lar e os

seus mais seguros
que nunca

Tranquilidade
Não se 

preocupe se 
se esqueceu…

Usuário final

Tudo numa solução interativa. Proteção 360º
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Instalador y 
CRA

Propuesta de valor
Instalador y CRA
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Oferta integral
todo en uno

ventaja competitiva, 
motor de crecimiento, 

oportunidades de venta

Diseño elegante / 
contemporáneo
Venta más fácil

Solución inalámbrica
definitiva

Instalación eficiente, 
oferta integral

Soluciones de valor 
añadido basadas en la 

nube
Informes de alarma y 
verificación de vídeo

para una mayor 
eficiencia

Gestión de clientes
Mayor eficiencia

Nube de instalador
FreeControl

Haga crecer su negocio. Haga que el sistema de sus clientes sea más inteligente.
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Obrigado


