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מערכת אזעקה אלחוטית חדשה עם רמת אמינות  – PowerMaster-10ויסוניק מכריזה על 
 קרובה מתמיד לזו של מערכות קוויות

 1122מערכת זו היא הראשונה בסדרת מערכות אזעקה הצפויות לצאת לשוק במהלך שנת 
 טכנולוגיית התקשורת האלחוטית החדשנית של ויסוניק  - PowerGומבוססות 

ויסוניק בע"מ, מובילה עולמית בפיתוח ובייצור של מערכות ומוצרי אבטחה ובטיחות  – 1122בינואר  12ישראל,  אביב,-תל

. המערכת מבוססת על שילוב של PowerMaster-10 לשימוש ביתי, הודיעה היום על השקת מערכת האזעקה האלחוטית

מצד אחד, פיתרון אידיאלי לצרכנים שמחפשים  טכנולוגיות תקשורת מתקדמות וטכנולוגיות תקשורת צבאיות, ומהווה,

מערכת אזעקה אלחוטית אמינה ולא יקרה נגד פורצים, ומאידך, הינה מערכת קלה להתקנה עבור המתקינים וגם מספקת 

 וחסכוניתלחברות המוקד כלים רבים לשליטה ותחזוקה מרחוק. בין יתרונותיה הרבים נמנים טכנולוגיה ידידותית לסביבה 

 ומערך כלים חדשני המאפשר התקנה קלה ומהירה. גדול במיוחדטווח שידור  באנרגיה,

 מערכות תקשורת צבאיותאמינות של מאפשרת החדשנית  PowerGטכנולוגיית 

מגדירה מחדש את  PowerMaster-10  המהפכנית של ויסוניק שנמצאת בליבת המערכת, PowerGבזכות טכנולוגיית 

משתמשת בטכנולוגיית דילוג תדר פיזור ספקטרום  PowerGיתית חזקה ואמינה. באלחוטית המושג של מערכת אבטחה 

(FHSS - Frequency Hopping Spread Spectrum הדומה לטכנולוגיה שבה משתמשים במערכות תקשורת ,)

צפנה צבאיות ומאפשרת להתגבר ביעילות על הפרעות מכוונות ובלתי מכוונות ועל ניסיונות חסימה. שימוש באלגוריתם הה

ידי האקרים, -עוזר להגן על מערכת האזעקה הביתית מפני פריצות מתוחכמות והעתקת קודים על AES-128המוכח 

גבי -כיוונית מלאה מונעת התנגשויות על-( סינכרונית דוTime Division Multiple Access) TDMAוהשימוש בתקשורת 

 ערוץ התקשורת.

 זוקה מרחוק, התקנה מהירה ותחגדול במיוחדטווח שידור 

מצוידת בכלים חדשניים אשר מפשטים ומקצרים משמעותית את זמן ההתקנה,  PowerMaster-10מערכת האזעקה 

, קביעת תצורה לימוד גלאיםלמייעלים את התחזוקה ומאפשרים לקבוע בקלות ובמהירות את תצורת המערכת. היכולת 

-של אבחון ערוץ ה מתקדמיםכלים  .מהירה ופשוטה יותרוביצוע בדיקות מרחוק לכל הציוד ההיקפי הופכת את ההתקנה ל

RF .במקום ההתקנה מאפשרים גם לבצע תחזוקה מרחוק של המערכת 

מאפשר הגנה מלאה של וגדול משמעותית מהמקובל בתעשייה, הינו בקו אווירי(,  ק"מ 1במיוחד ) גדולבנוסף, טווח שידור 

קיצור זמן ההתקנה והיכולת לבצע תחזוקה מרחוק פירושם כמו כן,  (.Repeaterטווח ) ימבנים גדולים ללא צורך במרחיק

 .ןמתקיני מערכות אזעקה חיסכון משמעותי עבור חברות מוקד

 אבטחה ידידותית לסביבה

תוכננה  PowerMaster-10בעקבות הדרישה הגוברת של הצרכנים למוצרים "ירוקים" וידידותיים לסביבה, מערכת 

לצריכת חשמל מינימלית וצוידה במנגנון אדפטיבי לקביעת עוצמת השידור. כל התקן ברשת מודד ברציפות את איכות 

התקשורת שלו עם הבקרה ומתאים באופן אוטומטי את עוצמת השידור שלו לרמה המינימלית הנחוצה לקיום תקשורת 

שנים ויותר. בנוסף, האוויר נשאר "נקי" יותר בשל  8 -יע לאמינה. כתוצאה מכך אורך חיי הסוללה של ההתקן יכול להג

 עוצמות השידור הנמוכות יותר.

 PowerGהתקנים מבוססי 

מגנט יות מחמד, גלאי מתעלם מחודגם  PIRגלאי תנועה  מושקת לשוק בעיצוב חדש וכוללת PowerMaster-10 מערכת

ה תומכת גרסלחברות המוקד, קיימת ומרחיק טווח.  GSM, מודול תחיצוני סירנה, שלט קטן לדריכה ונטרוללדלת/חלון, 

עליה היא מבוססת, המהפכנית  PowerG טכנולוגייתגם כמו , IPMP .PowerMaster-10ניהול הפלטפורמת חדשה ל

האבטחה האלחוטית. "מערכת אזעקה חדשה זו היא חברה הממשיכה להוביל את השוק ויסוניק מבית היוצר של צומחת 

  .מחקר ופיתוח אינטנסיבית ומתמשכת לשיפור האמינות ונוחותתוצאה של עבודת 



 

אלן, סמנכ"לית השיווק של ויסוניק. "לטכנולוגיות -ההתקנה של מערכות אזעקה אלחוטיות נגד פורצים", אומרת לילה ארד

היא  PowerMaster-10. מגבלותיש יתרונות רבים לעומת מערכות קוויות רגילות, אך יש להן גם מסורתיות אלחוטיות 

ואמינות הקרובות לאלה של  חוזקהמערכת הראשונה שמציעה את כל היתרונות של מערכת אזעקה אלחוטית עם 

ומערכות נוספות המבוססות על  PowerMaster-10-מערכות קוויות, וכל זאת במחיר שווה לכל נפש. אנו בטוחים ש

PowerG  האבטחה."יקבעו אמת מידה חדשה בשוק מערכות  1122שנשיק במהלך שנת 

 Visonicאודות 

מובילת שוק בפיתוח, יצור ושיווק של מערכות ל ונחשבת ,2792וסדה בשנת , חלק מחברת טייקו מוצרי אבטחה, נויסוניק

מעניקים למשתמשים ברחבי העולם שקט נפשי המוצרים שלנו  ולמבנים מסחריים ותעשייתיים. ומוצרי אבטחה לבית

. עם ותק בן עשרות שנים כחברה העומדת בחזית החדשנות בתחום מערכות םובמקום עבודת ותחושת ביטחון בביתם

האבטחה הביתיות, ויסוניק מרחיבה כיום את תחום פעילותה לפתרונות מתקדמים העונים על מכלול הצרכים של 

 וכלה בשמירה על בריאותם ושלוותם של האנשים החיים התכולה, החל משמירה על כל נכסהאבטחה והבטיחות ב

  .בו דיםועוב

, מערכות מצוקה ובטיחות ומגוון רחב ביותר של ציוד היקפי. אלחוטיות ויסוניק מציעה מגוון רחב של מערכות אבטחה

משרדיה הראשיים של ויסוניק ממוקמים בישראל, שם פועלים גם מרכז המחקר והפיתוח ומפעל הייצור של החברה. 

גרמניה, בריטניה, פולין וספרד ורשת הפצה עולמית מציעה  באמצעות חברות בת ומשרדי מכירות הממוקמים בארה"ב,

 .מדינות 211-החברה שירותים בלמעלה מ

 


