
PowerMaxComplete

•	 Sistema	autónomo,	“tudo	em	1”

•	 Opções	de	comunicação	interna	versáteis

•	 Arquitectura	altamente	robusta	e	fiável	com	
todas	as	certificações	internacionais

•	 Design	modular	e	flexível	–	economicamente	
acessível	e	facilmente	ajustável	ás	mais	
diversas	necessidades

•	 Simples	de	utilizar,	fácil	e	rápido	de	instalar

•	 Gama	extensa	de	acessórios	e	opções	de	
expansão

O sistema PowerMax®Complete da Visonic é uma solução 

compacta, profissional e inteiramente integrada, via rádio.

Desenhado especificamente para instalações residenciais 

e pequenos comércios, dos quais muitos estão já a aban-

donar a tradicional rede PTSN, este é um equipamento 

que comporta todas as funcionalidades de comunicação, 

configuração e expansão num painel modular via-rádio 

“tudo em 1”. Os módulos de comunicação internos têm 

uma excelente relação custo-benefício e possuem ca-

pacidades avançadas de funcionalidades GSM/GPRS e IP.

Todas estas características combinadas com uma faci-

lidade de utilização e instalação rápida tornam a Pow-

erMaxComplete a solução de segurança modular mais 

vantajosa do mercado actual.

Sistema	de	Segurança	Profissional	Via-Rádio	
“Tudo	em-um”
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** Todos os módulos de comunicaçôes adicionais devem ser 
adquiridos em separado.

** Lista parcial; o desenho real poderá diferir da imagen apresentada. 
Contacte o distribuidor oficial para obter uma lista completa de 
mais de 30 tipos de acessórios disponíveis.

 e Powermax sâo marcas registadas de Visonic Ltd. Outros normes sâo 
propriedade dos seus donos. Visonic reserva o direito de modificar a informaçâo ou as 
especificaçôes sem aviso prévio.
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Ampla gama de acessórios via rádio
Aumente o valor da sua oferta com estes transmissores e 
detectores via rádio recomendados.**

Capacidades de comunicação versáteis
•	 Comunicador PSTN incorporado

•	Módulos de comunicação internos fáceis de acrescentar para canais de 
comunicação GSM, GPRS e IP

•	 Fornece	elevado	grau	de	eficiência	e	confiabilidade	na	transmissão	de	
alarmes á central

•	 Possibilita	a	realização	de	backups	para	linhas	standard	PSTN
•	 Sistema de comunicação RF de duas vias com diversidade de antenas – 

facilita	comunicações	de	rádio	altamente	fiáveis

Opções de Configuração Flexíveis
•	 Leitor	de	proximidade	opcional	para	armar/desarmar	rápido	utilizando	

apenas	um	pequeno	chaveiro,	sem	necessidade	de	utilizar	um	comando

•	 Possibilidade	de	escolha	de	transformador	interno	ou	externo

•	 Opção	de	funcionalidade	por	voz	–	inclui	comunicação	de	voz	de	duas	
vias,	questões	por	voz	e	centro	de	mensagens	familiares

•	Disponível versão com partições (até 4)

•	Módulo	Expansor	–	inclui	uma	saída	PGM,	duas	zonas	cabladas	extra,	
uma	saída	de	sirene	cablada	e	interface	SPEECH	BOX

Instalação fácil e altamente fiável
•	Operação e programação intuitiva e simples

•	 LCD	de	visualização	simples	e	teclado	de	ícones

•	 Canais	dedicados	e	abertura	lateral	para	assegurar	ligações	cabladas	fáceis
•	 Placa	PCB	principal	protegida	de	acidentes	ou	sabotagem
•	 Saídas protegidas de curto-circuito

•	 Construção	principal	do	PCB	permite	ao	instalador	registar-se	e	testar	as	
funcionalidades	periféricas	enquanto	o	apoio	está	afixada	á	parede

•	 Fonte de alimentação inteiramente protegida

•	 Bateria	de	reserva	fornece	múltiplos	dispositivos	e	permite	ainda	o	
backup	dos	módulos	GSM/GPRS/IP

•	 Cumpre com a maioria das normas e regulamentações internacionais, 
incluindo FCC, CE e EN50131 grau 2

Especificações
Frequências	disponíveis: 868,433, 315

Número	de	Zonas:	 28	via	rádio;	1	ou	2	cabladas

Códigos	de	utilizador:	 8

Tipo	de	bateria:	 Backup	24H	–	7.2V,	1300mAh,	
NiMH	Backup	48H	–	906V,	
1800mAh,	NiMH

Alimentação	(interna	ou	externa):	 100VAC	a	240VAC,	50/60	
Hz/0.5ª/12.5VDC/1,6ª

Opções	de	formato	de	relatórios:	 SIA, Contacto ID e SIA/IP

Peso: 1,44KG	(com	bateria)

Dimensões:	 266 x 206 x 63mm

Sistema	RF: Duas vias + antena diversidade


