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  –ויסוניק משפרת את ביטחון לקוחותיה עם שני גלאים חדשים להגנה היקפית 

Clip PG2 302 -וE PG2-MC  לשימוש עם מערכותPowerMaster 
 

מובילה עולמית בפיתוח וייצור מערכות ומוצרי אבטחה  ויסוניק בע"מ, – 9122, נובמברב 92 –תל אביב, ישראל 

גלאי  – PowerMasterעה היום על תוספת חדשה למשפחת מערכות האזעקה ודיובטיחות אלחוטיים לשימוש ביתי, מ

להגנה היקפית של  PowerG, שני גלאים חדשים מבוססים טכנולוגיית PG2  MC-302Eוגלאי המגנט Clip PG2 הוילון

 המבנה.

קו את ההתרעה ההגנה ההיקפית של כל נכס היא קו ההגנה הראשון אותו צריך למגן מפני פריצה. גלאים היקפיים יספ

הראשונית על פורץ כאשר זה ינסה לפרוץ למבנה. תגובה מהירה ומוקדמת ככל האפשר לפריצה יכולה להוריד 

משמעותית את האיום של הפריצה והנזק העלול להיגרם בעקבות הפריצה לנכס ולרכוש בתוכו. עם שני הגלאים החדשים 

Clip PG2  ו– MC-302E PG2זה של בעלי בתים ועסקים לשיפור ההגנה ההיקפית של , ויסוניק עונה על הצורך ה

 הנכסים שלהם.

הוא גלאי וילון המשלב יכולות גילוי מתקדמות עם עיצוב קומפקטי ורובוסטי. הגלאי הוא אלחוטי לחלוטין,  Clip PG2גלאי 

ירת קרני וילון לאחר מותקן ומתוכנת בקלות ובעל שלוש אפשרויות כוונון של הטווח לפי סוג ההתקנה הנדרשת. על ידי יצ

 ההתקנה, הגלאי הוא אידיאלי למיגון של חלונות גדולים ודלתות זכוכית.

חיבור קווי  תהמאפשר EOLכניסה נוספת לחיווט , נועד להגנה על חלונות ודלתות ובעל MC-302E PG2 טגלאי המגנ

ובמקרים בהם צריך להשתמש באותו , לצורך יישומים שונים של אבטחה של לחצני מצוקה, חיישנים, והתקנים נוספים

 גלאי לשני שימושים שונים, למשל, בכניסה לחנות שיש בה שתי דלתות.

כגון משלבת מספר טכנולוגיות אבטחה חדשניות ה PoweGשני הגלאים החדשים הללו, מבוססים על טכנולוגיית 

 TDMA בתקשורתו  (FHSS - Frequency Hopping Spread Spectrum) טכנולוגית דילוג תדר פיזור ספקטרום

(Time Division Multiple Access) מספק  אלחוטיות,עבור מערכות אזעקה  שילוב זה –כיוונית מלאה -ינכרונית דוס

מספקים יתרונות רבים עבור המתקין כולם  –וקלות התקנה ותכנות מרחוק אמינות חסרת תקדים, עוצמה וטווח שידור, 

 ומפחיתים באופן משמעותי על עלויות התפעול והתחזוקה. מוקדהמקצועי, המשתמש הביתי וחברות ה

 Visonicאודות 

מובילת שוק בפיתוח, יצור ושיווק של מערכות ל ונחשבת ,3791וסדה בשנת , חלק מחברת טייקו מוצרי אבטחה, נויסוניק

עולם שקט נפשי מעניקים למשתמשים ברחבי ההמוצרים שלנו  ולמבנים מסחריים ותעשייתיים. ומוצרי אבטחה לבית

. עם ותק בן עשרות שנים כחברה העומדת בחזית החדשנות בתחום מערכות ובמקום עבודתם ותחושת ביטחון בביתם

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

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

 .בו ועובדים

, 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. 

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

 .מדינות 311-החברה שירותים בלמעלה מ


