
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Οπτική επιβεβαίωση στα συστήματα ασφαλείας”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Paradox Insight ™ 



Βασική ιδέα 

Ένας πίνακας για: 
 

Σύστημα ασφαλείας 
Σύστημα πρόσβασης 

Κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης 
Ενοποίηση με home automation 

  



Μία ολοκληρωμένη λύση 

  
 Αξιόπιστο σύστημα ασφαλείας τεχνολογίας combus  
με μεγάλη χωρητικότητα (EVO HD). 
 Πλήρη απομακρυσμένο έλεγχο του συστήματος. 
 Δυνατότητα   χρηστών να βλέπουν εικόνα υψηλής ευκρίνειας και 

να ακούν ήχο από το σπίτι ή την επιχείρησή τους ανά πάσα 
στιγμή μέσω  του κινητού τους τηλεφώνου. Ακόμα να 
επιβεβαιώνουν ή συμβάντα συναγερμού, πανικού, φωτιάς  ή, και 
σε πιο απλές περιπτώσεις, την αφόπλιση του συναγερμού από 
κάποιο υπάλληλο. 

 Άμεση επικοινωνία με το κέντρο λήψεως σημάτων και εικόνας. 
 Δυνατότητα επέκτασης σε σύστημα πρόσβασης (32 πόρτες). 
 Πρόγραμμα διαχείρισης τελικού χρήστη (NEWARE). 

 



Ανάπτυξη συστήματος 
 Κεντρική μονάδα (EVO HD) 
 Δίαυλος COMBUS πάνω στον οποίο θα συνδέονται όλες οι συσκευές 

(πληκτρολόγια, ανιχνευτές κίνησης, κάμερες, κτλ) 



Πίνακας EVO HD 

 192 ζώνες (αναλογικές, ψηφιακές, ασύρματες). 
 8 υποσυστήματα. 
 254 περιφερειακές ψηφιακές/bus συσκευές. 
 999 κωδικούς, τηλεχειριστήρια, κάρτες πρόσβασης. 
 Τροφοδοτικό 2,5 Α με 2 Α στην AUX. 
 Επικοινωνία μέσω τηλεφωνικής γραμμής PSTN, GSM, GPRS, IP, 

SMS, e-mail, προσωπικά τηλέφωνα (VDMP3) 
 Upload/Download  μέσω GPRS,IP ή τηλεφωνικής γραμμής. 
 Αναβάθμιση λογισμικού κέντρου τοπικά ή απομακρυσμένα.  



Ανιχνευτής κίνησης-κάμερα (HD77) 

 
 

 Μία συσκευή με 2 λειτουργίες: ανιχνευτής 
κίνησης και κάμερα (μέχρι και 4 ανά 
σύστημα). 

 LAN σύνδεση 
 Ενδεικτικά LEDs για  ανίχνευση κίνησης, 

επικοινωνία με τον πίνακα, VOD, σφάλμα 
bus και κατάσταση σύνδεσης LAN    

 Συμβατός με την σειρά Paradox EVOHD.  
 Αναβάθμιση λογισμικού τοπικά ή 

απομακρυσμένα. 
 
 
 

 
 
 



ΙΡ κάμερα (HD77) 

 
 Κάμερα με ήχο  και  αισθητήρα 1.4 

mega pixel με ανάλυση 1280 x 720p 
HD, εξοπλισμένη με συστήματα ελέγχου 
βίντεο, αυτόματη ρύθμιση απολαβής, 
ισορροπία λευκού φωτός και αυτόματης 
έκθεσης φωτός. 

 Μini SD κάρτα  για εγγραφή. 
 Εγγραφή αρχείων 10 δευτερολέπτων με 

προσυναγερμό 3 δευτερολέπτων. 
 Άμεση αποστολή σήματος video και 

ήχου με ρυθμό 10FPS (εικόνες jpg και 
αρχεία video H.264)  

 9  IR LEDs   



Ανιχνευτής κίνησης (HD77) 

 

 Διπλός ψηφιακός Ανιχνευτής - 
υψηλής αξιοπιστίας   

 Οριζόντια γωνία κάλυψης 
100°.  

 Ανιχνευτής BUS με πλήρη 
προγραμματισμό – ρυθμίσεις 
απομακρυσμένα με το 
BABYWARE. 

 Διπλή ρύθμιση ευαισθησίας για 
την προσαρμογή του ανιχνευτή 
σε κάθε χώρο.  



Εγκατάσταση HD77 
 
 
 Εγκατάσταση σε τοίχο και σε ύψος  2,1 

έως 2,7 μέτρα 
 Βάση στήριξης στρέψης που  επιτρέπει 

την διέλευση του καλωδίου μέσα από 
αυτή. 

 Βίδα που κλειδώνει την τελική θέση της 
συσκευής. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Σύνδεση HD77 με EVOHD και δίκτυο 
 

 Χρήση  καλωδίου UTP  CAT 5, CAT5e ή CAT6 
 2 ζεύγη για την σύνδεση στο δίκτυο και 2 ζεύγη για την σύνδεση στο 

BUS του πίνακα.  
 Μέγιστη απόσταση από το router 50 έως 70 μέτρα αναλόγως του 

τύπου του καλωδίου. 
 Απλή σύνδεση σε κλέμα στον ανιχνευτή/κάμερα, χωρίς την ανάγκη 

δημιουργίας φις δικτύου.  

 
 
 
 
 
 
 
 



Κεντρικός σταθμός 

 Κέντρο λήψεως σημάτων και εικόνας 
 Software (ΙPRS-7) ή ΙΡ/GPRS δέκτης (IPR-512)  
 End-to-End Supervision : Έλεγχος της αδιάλειπτης επικοινωνίας του 

πίνακα συναγερμού με τον κεντρικό σταθμό. 
 Module Polling και Receiver Supervision : Ρυθμιζόμενος χρόνος 

επίβλεψης. Αν ο δέκτης δεν λάβει το μήνυμα παρουσίας από το 
σύστημα στον αναμενόμενο χρόνο, στο πρόγραμμα διαχείρισης 
σημάτων εμφανίζετε “απώλεια επικοινωνίας”. 

 
 
 
 
 
 
 



Οπτική επιβεβαίωση συναγερμού 



paradoxmyhome 
Το ParadoxMyHome είναι ένα (DNS) σύστημα που δίνει την δυνατότητα 

τόσο στον τελικό χρήστη να διαχειρίζεται απομακρυσμένα το σύστημα 
του όσο και στον εγκαταστάτη να  προγραμματίζει μέσω ΙΡ.  Με την 
καταχώρηση της Paradox συσκευής μας στο paradoxmyhome μας 
παραχωρείται αυτόματα μια δυναμική διεύθυνση IP. 

 
Οι συσκευές που μπορούμε να καταχωρισούμε είναι 2: 
 Το ΙΡ-150 , για να ελέγχουμε τον συναγερμό μας με την εφαρμογή 

iparadox και  
 τις κάμερες ΗD77 ,για να τις βλέπουμε από την εφαρμογή paradox 

insight. 
Ο εγκαταστάτης, με την δημιουργία του λογαριασμού του στο 

ParadoxMyHome , μπορεί να: 
 βλέπει την κατάσταση του συναγερμού ή της κάμερας (on line / off line) 
 επεξεργάζεται τις πληροφορίες 
 βλέπει το ιστορικό των τροποποιήσεων 
 διαγράφει και να επαναφέρει τις εγκαταστάσεις IP 
 διαχειρίζεται ειδοποιήσεις e-mail  



Εφαρμογή Paradox Insight ™  

 
 H εφαρμογή (Paradox Insight ™) επιτρέπει 

την άμεση πρόσβαση στις κάμερες του 
συστήματος μας  (HD77) με δυνατότητα 
απεικόνισης σε πλήρη οθόνη για μια κάμερα ή 
4 καμερών σε quad. 

 Επιπλέον παρέχει τη δυνατότητα να 
διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά πολλούς 
διαφορετικούς χώρους (π.χ., το σπίτι, το 
γραφείο, το σπίτι των ηλικιωμένων γονέων) 

 Ακόμη είναι δυνατή η πλήρη διαχείριση του 
συστήματος μας : όπλιση αφόπλιση, 
καθορισμός δικαιωμάτων των χρηστών  κτλ. 

 Υποστηρίζει συσκευές smartphones       
Adroid και i-OS.   

 
 
 



Εφαρμογή Paradox Insight ™  

O ιδιοκτήτης του συστήματος με την χρήση της 
εφαρμογής Paradox Insight ™ έχει τις 
παρακάτω δυνατότητες: 

 Video σε πραγματικό χρόνο  
(Video on Demand - VOD)  
 Καταγραφή με εντολή του  
(Record on Demand – ROD) 
 Εγγραφή με ανίχνευση κίνησης  
(Record on Motion – ROM) 
 Εγγραφή μετά από ενεργοποίηση ζώνης  
 (Record on Trigger - ROT)  
 Πρόσβαση στην λίστα συμβάντων του 

συστήματος. 
 Μπουτόν ενεργοποίησης 3 πανικών 
 Διαχείριση των εγγεγραμμένων video αρχείων. 
 Διατίθεται ΔΩΡΕΑΝ. 

 



Οπτική επιβεβαίωση συναγερμού 



paradox insight application 



Σας ευχαριστούμε πολύ  
 

PARADOX HELLAS 


