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PowerG

מגע מגנטי אלחוטי לדלת/חלון

חזק יותר מאי פעם!

הגן על לקוחותיך ועל רכושם בעזרת הגנה ממושכת על נקודות פריצה נפוצות.



גלאי המגנט האלחוטי החדש לדלת/חלון, הוא התקן אבטחה מעודן 

במיוחד אך עם זאת גם רב עוצמה, המיועד להתקנה בנקודות מועדות 

לפריצה, כגון חלונות ודלתות. הוא מציע תוספת הגנה למתחמי 

מגורים או עסקים על ידי יצירת קשר עם מערכת האבטחה של 

משתמש הקצה ומדווח על אירועי פתיחה וסגירה של דלתות וחלונות 

לצורך התרעה מידית ברגע שמתרחש ניסיון פריצה. חיבור התקשורת 

המתקדם מאפשר טווח שידור גדול ומגביר את ההגנה מפני הפרעות.

PowerG – עוצמה של חוטים ללא החוטים

נתק את החוטים והתחבר לשקט נפשי באמצעות PowerG, טכנולוגיית 

האבטחה האלחוטית המובילה לבתים ולעסקים העכשוויים.

PowerG מציע את כל היתרונות של אבטחה חוטית מסורתית, ללא 

הטרחה והפגיעות של חוטים. הוא הופך את חיי משתמשי הקצה 

לבטוחים ונוחים יותר, ואת העבודה שלך לרווחית יותר.

- תקשורת אמינה במיוחד עם הצפנת bit AES-128  דו-כיוונית, 

ושכבת הגנה עמידה שחוסמת הפרעות ומספקת הגנת סייבר ללא 

מתחרים – כדי להבטיח ביצועים אמינים עם מינימום התראות שווא.

שידור אלחוטי ארוך טווח מאפשר לבצע התקנות נטולות חוטים 

ומגברים בקלות ובמהירות, ושידור מסתגל מאריך את הזמן בין 

החלפות של סוללות.

יתרונות מרכזיים

עיצוב דיסקרטי

ה-PowerG הוא מכשיר קטן ודיסקרטי, הנתון בתוך מארז קומפקטי 

המשתלב בהתקנות במקומות הצפופים ביותר וכן בהתקנות שבהן יש 

חשיבות רבה לצד האסתטי. הודות לעיצוב הדקיק והאלגנטי, המכשיר 

מתמזג היטב בסביבה לאחר ההתקנה, כך שאינו בולט ולמעשה נטמע 

במאפייני העיצוב של כל בית או משרד.

התקנה קלה ומהירה

ה-PowerG קל ופשוט להתקנה. הצמדתו פשוטה במיוחד הודות 

ללשונית המשיכה הידידותית למשתמש. מחוון איכות הקליטה המשולב 

מאפשר לבחור את מיקום ההתקנה האופטימלי בלי להסתובב הלוך 

ושוב אל לוח המקשים. 

ערך מוסף לטווח ארוך

בזכות חיי הסוללה הארוכים במיוחד )עד 6 שנים(, ה-PowerG מציע 

אבטחה ממושכת. נוסף על התועלת ארוכת השנים למשתמשי הקצה, 

גם דרישות התחזוקה מזעריות במיוחד.

ורסטילי

ה-PowerG מתאים למגוון רחב של סביבות מגורים ומסחר ועומד 

בכל הדרישות של תקנים בינלאומיים מחמירים.

המכשיר בעל יכולת התאמה גבוהה, מוצע במארז לבן או חום ותואם 

 WP-ו PowerSeries Pro , PowerSeries Neo , iotega למערכות

.PowerMaster-ו BW ולמשפחת מערכות האזעקה האלחוטיות

PowerG מגע מגנטי אלחוטי לדלת/חלון מבית
 BW-303-ו MP-303 PG2 , PGx303

לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת www.johnsoncontrols.com או עקוב 
אחרינו @johnsoncontrols בטוויטר.
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