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  IFSECתערוכת  תעשיית האבטחה שלתחרות ויסוניק זכתה בפרס הראשי ב

הכריזה היום שויסוניק, מפתחת ויצרנית מובילה  Tyco Security Products – 2012במאי,  17 –בירמינגהם, בריטניה 

 PowerMaster-30מערכת האזעקה האלחוטיתשל מערכות ורכיבי אבטחה ובטיחות ביתיים, זכתה בפרס הראשי עבור 

 םשהתקיי 2012לשנת   IFSECשל הבינלאומי תעשיית האבטחה פרסיטקס חלוקת , בPowerGהמבוסס על טכנולוגיית 

 השנה. IFSEC תערוכתב

תראה מפני כמוצר הטוב ביותר בקטגוריית הה ההוכתר PowerMaster-30 G2 תהאלחוטימערכת האזעקה 

 בגמר ולקחה את הפרס הגדול.  ויסוניק עקפה חמישה מתחרים פריצה/הרתעה חיצונית.

PowerMaster מערכת אבטחה, בטיחות ובקרה אלחוטית מקצועית, מתאימה להתקנה בעסקים קטנים ובינוניים ,

לוחות מקשים,  32אזורים, עד  64התקנים אלחוטיים: עד  120מעל  מכילהובאזורי מגורים גדולים ויוקרתיים. המערכת 

 מרחיקי טווח. 4סירנות ועד  8, עד שלטים 32עד 

שלנו היא אחת ממערכות האזעקה האלחוטיות המתקדמות ביותר; היא עוצבה על מנת לספק  PowerMaster-"מערכת ה

היום ואת טווח השידור האלחוטי הרחב ביותר מבין המוצרים הזמינים אזעקה ויזואלי חיי סוללה ארוכים יותר, אימות 

כספק שהוא מקבל הכרה כבוד למותג ויסוניק ו הז. "Tycoשל  ואירלנד בריטניהבבשוק," אומר טוני מאן, מנהל מכירות 

 ."2102לשנת  IFSEC תעשיית האבטחה הבינלאומי של בטקס הענקת פרסי האלחוטי המוביל

, בירמינגהםבבמאי במלון הילטון  14 -טקס חלוקת הפרסים השנתי, שהתקיים במהלך סעודה רשמית ביום שני, ה

פרוייקטי  ועדוהתראות  כניסהבקרת  ,CCTVהישגים בקטגוריות הנעות מטכנולוגיות כגון , חולק כבוד לשבבריטניה

הענקת פרסי תעשיית האבטחה הבינלאומי ושותפויות בין חברות אבטחה פרטיות וגופי אכיפה. טקס  משולבים אבטחה

 הופק בשיתוף עם התאחדות תעשיית האבטחה הבריטית. 2102לשנת  IFSEC של

 אודות ויסוניק

מפתחת ויצרנית מובילה של מערכות ורכיבי אבטחה ביתיים היא , Tyco Security Productsויסוניק, מותג של 

המעניקים למשתמשים ברחבי העולם שקט נפשי ותחושת ביטחון בביתם. עם ותק בן עשרות שנים כחברה  מתקדמים

פתרונות ייצור שנות בתחום מערכות האבטחה הביתיות, ויסוניק מרחיבה כיום את תחום פעילותה להעומדת בחזית החד

מתקדמים העונים על מכלול הצרכים של האבטחה והבטיחות בבית, החל משמירה על הבית ותכולתו וכלה בשמירה על 

 ים בו. גרבריאותם ושלוותם של האנשים ה

 www.visonic.com בקרו באתר: ,למידע נוסף אודות ויסוניק

Tyco Security Products 

Tyco Security Products יחידה עסקית של ,Tyco International כניסה, היא קבוצה מאוחדת של מותגי בקרת ,

,  American Dynamicsהמותגים המובילים בעולם. מ ואבטחה למניעת פריצות וידאוובקרת טלוויזיה במעגל סגור, 

Bentel  ,CEM Systems  ,CONNECT24  ,DSC  ,Elpas  ,Kantech  ,Software House  ,Sur-Gard ויסוניק, ו

מייצגים ועובדים,  2,500 -ל מעל יםמשרדים בעולם ומעסיק 40 -ביותר מ פועלים, Tyco Security Productsממשפחת 

ת והאבטחה מאשר כל קבוצת מוצרי אבטחה אחרת בעולם. פלטפורמבמשותף יותר שנות פעילות וניסיון בתעשיית 

מכל תחומי פיתוח המוצר,  מגיעיםידי המפתחים שלנו ה-על והאבטחה שלנו, שתוכננבין פתרונות שילוב האינטגרציה וה

גיה של יום מתוכננים להתאים לטכנולוהמאפשרת ללקוחות שלנו לראות יותר, לעשות יותר ולחסוך יותר. הפתרונות שלנו 

 מחר. 

 www.tycosecurityproducts.comר נוסף, בקרו באת למידע
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