DNA Chart

PowerSeries Neo

גלאי פריצה

גלאי חיצוני PowerG
אלחוטי PIR
בטכנולוגיית
Tower-20 PG2

גלאי חיצוני PowerG
אלחוטי בטכנולוגיית
 PIRמשולב מצלמה
TOWERCAM

גלאי וילון PowerG
אלחוטי חיצוני
בטכנולוגיית PIR
MP-902

 PowerGגלאי תנועה
אלחוטי טכנלוגיה
)מיקרוגל ו (PIRכפולה
ואנטי-מאסק
TOWER-32AM

גלאי מגנט PowerG
אלחוטי חיצוני עם
כניסת Aux
MC-312

גלאי תנועה PowerG
אלחוטי בטכנולוגיית
 PIRמשולב מצלמה
Next CAM

גלאי וילון PowerG
אלחוטי
 PIRבטכנולוגיית
CLIP PG2

גלאי PowerG
תנועה
אלחוטי חסין בעלי
חיים
MP-802

גלאי תקרתי PowerG
אלחוטי ארוך טווח
בטכנולוגיית 360°
PIR
MP-872

גלאי PowerG
תקרתי
אלחוטי 360°
בטכנולוגיית PIR
MP-862

גלאי שבר
זכוכית אלחוטי
PowerG
GB-502

גלאי PowerG
זעזועים
אלחוטי
SD-304

גלאי מגנט PowerG
אלחוטי לדלת/חלון עם
כניסת Aux
MC-302E

אביזרי שליטה וחירום

תג קרבה
Chicklets

שלט PowerG
אלחוטי  4כפתורים
KF-235

שלט PowerG
אלחוטי  4כפתורים
KF-234

גלאי בטיחות

Remote
Control

לחצן מצוקה PowerG
אלחוטי
PB-101

גלאי PowerG
מגנט
אלחוטי לדלת/חלון
MC-303

Security

Safety
גלאי הצפה PowerG
אלחוטי FLD-550

גלאי עשן וחום PowerG
אלחוטי
SMD-429

גלאי טמפרטורה PowerG
אלחוטי
TMD-560

אביזרי בקרה

Control
לוח מגע קווי  7אינצ’ עם תמיכה בתגי
קרבה בצבע שחור או לבן
HS2TCHP / HS2TCHPBLK

לוח מקשים  ICONקווי הכולל משדר מובנה  PowerGלחיבור
גלאים אלחוטיים ,עם אפשרות לתמיכה בתגי קרבה
HS2ICNRF4 / HS2ICNRFP4

לוח מקשים עם תצוגת הודעות מלאה  LCDקווי הכולל משדר מובנה PowerG
לחיבור גלאים אלחוטיים ,עם אפשרות לתמיכה בתגי קרבה
HS2LCDRF4E7 / HS2LCDRFP4E7

לוח מקשים עם תצוגת הודעות LCD
מלאה עם אפשרות לתמיכה בתגי קרבה
HS2LCD / HS2LCDP

לוח מקשים  PowerGאלחוטי עם תצוגת הודעות מלאה
 LCDעם אפשרות לתמיכה בתגי קרבה והפעלה קולית
HS2LCDWF4E7 / HS2LCDWFP4E7

תקשורת ומשדרים

מודול תקשורת
רכוב מרוחק
PCL-422

מודול תקשורת אזעקה
אינטרנטי
)עם אופציה לחיבור
סיריאלי לצורך
אינטגרציה(
TL280E

מודול תקשורת אזעקה
 LTEואינטרנט דו נתיבי
)עם אופציה לחיבור
סיריאלי לצורך
אינטגרציה(
TL2803GE-EU

מודול תקשורת
 LTEאזעקה סלולרי
)עם אופציה לחיבור
סיריאלי לצורך
אינטגרציה(
3G2080E-EU

כרטיס בקרה

מודול תקשורת אינטרנט
וסלולר דו נתיבי תואם

Sirens, Repeaters
& Transceivers

Communication
מרחיב אלחוטי PowerG
HSM2HOST4

TL8803GAT-IL N

מרחיק טווח PowerG
RP 600 PG2

סירנה חיצונית Power
אלחוטית
SR-740

תוכנה

תוכנת הורדות DLS 5

תוכנת ניהול שגרת המערכת

תוכנת אדמיניסטרטור מערכת
WebSA

סירנה פנימית PowerG
אלחוטית
SR-720

מודולים

Support
פאנל שליטה  6עד  128אזורים
HS2016 / HS2032 / HS2064E / HS2128E

סירנות ,מרחיקי טווח ומשדרים

מודול הרחבה קווי  8אזורים
HSM2108

מודול זרם נמוך
HSM2208

מודול זרם גבוה
HSM2204

מודול אספקת כח
HSM2300

Module
PN 300026071
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