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 טכנולוגיה פורצת דרך למערכות האזעקה מובילות השוק שלה PowerG  -ויסוניק מכריזה על 

 מספקת יתרונות  טכנולוגיה אלחוטית חדשה עם רמת אמינות קרובה לזו של מערכות קוויות
 חסרי תקדים למתקינים, לחברות המוקד ולמשתמשים

לה עולמית בפיתוח וייצור מערכות ומוצרי אבטחה ובטיחות ויסוניק בע"מ, מובי – 0252בנובמבר  51אביב, ישראל, -תל

כנולוגיה חדשנית מוגנת בפטנט לתשדורת אלחוטית ט −  PowerG אלחוטיים לשימוש ביתי, הודיעה היום על השקת

 .במערכות אזעקה אשר תהווה את התשתית הטכנולוגית לכל המוצרים והפתרונות החדשים של ויסוניק

PowerG מושגי האבטחה והאמינות בכל הקשור לתקשורת אלחוטית בתעשית מערכות האזעקה.  גדירה מחדש אתמ

 .היא עונה על הדרישות המחמירות ביותר ועל הצרכים של התעשייה ומכינה מענה הולם לאתגרים שיעלו בעתיד

 תקנינה למתקינים ולחברות המוקד והאבטחה את היתרונות הבאים:  PowerGמערכות אזעקה שתתבססנה על 

 מערכת אזעקה אלחוטית עם אמינות וחוזק קרובים לזו של מערכת קווית 

 שמירה על איכות הסביבה ע"י פיתרון ירוק וחסכני באנרגיה 

 הרחבת סל הפתרונות להתקנות במבנים גדולים יותר ואפליקציות חדשות 

 חיסכון משמעותי בזמן ובכסף ע"י פישוט משמעותי של ההתקנה 

 ותשיאים חדשים בחסינות ואמינ

PowerG משתמשת בטכנולוגית דילוג תדר פיזור ספקטרום (FHSS - Frequency Hopping Spread Spectrum)  

כיווני בדומה לטכנולוגיה בה משתמשים במערכות תקשורת צבאיות. טכנולוגיה זו מאפשרת לתקשורת לדלג באופן -דו

תשדורת מופצת על פני כל רוחב הפס. שיטה זו אקראי בין מספר רב של תדרים בתוך תחום תדרים נתון, כך שאנרגית ה

מאפשרת לכל תשדורת להגיע ליעדה ללא הפרעות. דילוג התדר מתבסס על רצף פסאודו אקראי מוצפן שידוע אך ורק 

 .להתקנים הרשומים מראש ביחידת הבקרה של מערכת האזעקה

כיוונית מלאה, בדומה -סינכרונית דו TDMA (Time Division Multiple Access) שתמשת בתקשורת, מPowerG בנוסף

-הסלולרית. לכל התקן במערכת האזעקה יש חלון זמן המוקצה רק לו להעברת תקשורת דו GSM -לנעשה ברשת ה

  .כיוונית עם הבקרה. גישה זו מסדירה את רצף התשדורות ומבטיחה יעילות של ערוץ התקשורת

מצליחה להתגבר ביעילות על הפרעות  PowerG רת מבוססתרשת תקשו,  TDMA-ו FHSS ידי השימוש בטכנולוגיות-על

מכוונות ובלתי מכוונות, נסיונות חסימה והתנגשויות אפשריות על גבי ערוץ התקשורת, ובכך להעלות במידה רבה את 

 .חסינותו ואמינותו

 טווח שידור רחב ביותר

 רכות האזעקה הביתיות, ויכול להגיע גדול משמעותית מזה המקובל בתעשיית מע PowerG טווח השידור בטכנולוגיית

 יחד עם שימוש באנטנה כפולה TDMA -ו FHSS ק"מ )קו אווירי( ויותר. טווח זה מושג בשימוש בטכנולוגיות 2 -ל

(Antenna diversity) מאפשר התקנה במבנים גדולים גם ללא מרחיק טווח, ו (Repeater). 

 אבטחת מידע מקסימאלית בתקשורת אלחוטית

PowerG משתמשת באלגוריתם ההצפנה המוכחAES-128  . מערכות תקשורת מודרניות עושות בו שימוש כדי לענות על

מאומתות ומוצפנות על מנת להגן על  PowerG -הדרישות המחמירות ביותר של תקנים לאבטחת מידע. כל התשדורות ב

  ם.מערכת האזעקה מפני פריצות מתוחכמות והאקרי



 

 ר מבטיחים פיתרון ידידותי לסביבהחיי סוללה ארוכים יות

 PowerG מבוססת על  מנגנון אדפטיבי לקביעת עצמת השידור. כל התקן המשתמש בטכנולוגיית PowerG טכנולוגית

מודד ברציפות את איכות ערוץ התקשורת שלו עם הבקרה ומתאים באופן אוטומטי את עוצמת השידור לרמה המינימלית 

שנים ויותר.  8 -ם הבקרה. כתוצאה מכך אורך חיי הסוללה של ההתקן יכול להגיע להנחוצה לקיום תקשורת אמינה ע

 .בנוסף, האוויר נשמר "נקי" יותר בשל עוצמות השידור הנמוכות יותר

 תמיכה באפליקציות מתקדמות

PowerG ד על מנת לאפשר לרשת להעביר כמות רבה של מידע בזמנים קצרים. היא וכננה לתמוך בפס רחב במיוחת

מספקת בכך תשתית ליישומים עתידיים כגון: התקנות עם מספר רב של התקנים במערכת אחת, העברת מידע אודיו 

 .ווידאו, ועוד

 כלים מתקדמים למתקינים

פשטים ומקצרים משמעותית את זמן מצוידות בכלים מתקדמים וחדשים אשר מ PowerG מערכות אזעקה מבוססות

 Walk Test ולבצע RF -ההתקנה. מתקינים יכולים לקבוע בקלות את תצורת המערכת, לבצע דיאגנוסטיקה לערוץ ה

 .כאשר כולם יכולים להתבצע במקום ההתקנה או מרחוק –לגלאים 

"PowerG ן רב", אומר ד"ר מוטי מביאה לשוק מערכות האזעקה רמה של אבטחה ואמינות שהיתה חסרה בו זה זמ

מספק פיתרון חסין לקצבים הנדרשים להעברת נתונים  AES -ו FHSS מושקין, מומחה לתקשורת אלחוטית. "השילוב של

 ."ולאבטחה של הרשת. הטכנולוגיה של ויסוניק נותנת ללא ספק מענה לצרכים הקיימים והעתידיים של התעשייה

ת, הביצועים של מערכות אזעקה אלחוטיות עלולים להיות מושפעים בשל השימוש הנרחב היום של תקשורת אלחוטי"

משיבושים והפרעות רבים. כיצרנים של מערכות אזעקה אלחוטיות אנחנו מחויבים להתייחס לבעיות הללו", אומרת לילה 

והתחזוקה אלן, סמנכל"ית השיווק של ויסוניק. "יתר על כן, הלקוחות שלנו דורשים לפשט ולקצר את זמני ההתקנה -ארד

של המערכות. כל אלו הביאו אותנו לפתח טכנולוגיה חדשנית, כזאת שתוביל את התעשייה לרמה אחרת של אמינות, 

 ".PowerG זוהי בדיוק טכנולוגית עמידות ושימושיות.

נמצאות כבר בשלבים מתקדמים של בדיקות ביתא ברחבי העולם, והוכיחו כבר את  PowerG, המערכות המבוססות

והעמידות הגבוהה שלהן בתנאי סביבה קשים. מערכות האזעקה האלחוטיות הראשונות שתהיינה מבוססות על  האמינות

  .2122טכנולוגיה זו תהינה זמינות לשוק במהלך ינואר 

 PowerG Technology Overview  למידע נוסף על הטכנולוגיה בקרו באתר ויסוניק והורידו את המסמך
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מובילת שוק בפיתוח, יצור ושיווק של מערכות ל ונחשבת ,2791וסדה בשנת , חלק מחברת טייקו מוצרי אבטחה, נויסוניק

מעניקים למשתמשים ברחבי העולם שקט נפשי המוצרים שלנו  ולמבנים מסחריים ותעשייתיים. טחה לביתומוצרי אב

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

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

 וכלה בשמירה על בריאותם ושלוותם של האנשים החיים 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

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

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

 .מדינות 211-החברה שירותים בלמעלה מ

http://www.visonic.com/innovation-technologies/technology-leadership

