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דף נתונים PowerG

מגע מגנטי אלחוטי לדלת/חלון

חזק יותר מאי פעם 
ה-PowerG מגן על נקודות פריצה נפוצות כגון חלונות ודלתות. הוא 

יוצר קשר עם מערכת האבטחה ומדווח על פתיחה וסגירה של דלתות 
וחלונות. הדבר מספר הגנה נוספת לנכס עם אזעקות בעיתוי מדויק 

ומיידי כאשר מתחיל ניסיון פריצה. 

הודות לסוללה בעלת יכולת פעולה ממושכת במיוחד, מגע המגנטי 
יכול לספק אבטחה לטווח ארוך. חיבור התקשורת המתקדם מאפשר 

טווח שידור גדול ומגביר את ההגנה מפני הפרעות.

לשונית משיכה ידידותית למשתמש הופכת את תהליך ההתקנה 
לפשוט ומהיר.

עיצוב דיסקרטי 
גלאי מגנט הוא מכשיר קטן ודיסקרטי, אך עמיד, שכל חלקיו נתונים בתוך מארז קומפקטי המשתלב בהתקנות במקומות הצפופים ביותר וכן 
בהתקנות שבהן יש חשיבות קריטית לצד האסתטי. העיצוב הדקיק והאלגנטי הופך את המכשיר לבלתי נראה לאחר ההתקנה, כך שאינו בולט 

בסביבה ואף משלים את מאפייני העיצוב של כל בית או משרד. 

חיווי איכות אות התקשורת
ה-PowerG כולל נורית LED לחיווי איכות האות. כך יכול המתקין לבחור את מיקום ההתקנה האופטימלי בלי שיהיה עליו להסתובב הלוך ושוב 

ללוח המקשים.

אבטחה לטווח ארוך
ה-PowerG מציע אבטחה ממושכת הודות לחיי סוללה ארוכים במיוחד – עד 6 שנים. נוסף על התועלת הממושכת למשתמשי הקצה, גם 

דרישות התחזוקה מזעריות במיוחד.

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 המשתמשים לבטוחים 
ונוחים יותר, ומושלם למגוון רחב של יישומים.



יתרונות מרכזיים
אידאלי להגנה על דלתות, חלונות ודרכי כניסה נוספות.	 
מידות קומפקטיות ועיצוב בלתי בולט לעין המאפשרים הטמעה כמעט מוחלטת לאחר ההתקנה.	 
 	PowerG ביצועים מהימנים באמצעות טכנולוגיית החדירה/פריצה האלחוטית
תקשורת חסינה במיוחד מאפשר טווח שידור גדול ומגביר את ההגנה מפני הפרעות	 
התקנה קלה ופשוטה באמצעות לשונית משיכה החוסכת זמן 	 
מחוון איכות אות חזותי במכשיר	 
תחזוקה קלה ופשוטה	 
תמורה לטווח ארוך עם חיי סוללה של 6 שנים )בשימוש טיפוסי(	 
זמין בגימור לבן וחום	 

תאימות
 iotega-ו PowerSeries Pro , PowerSeries Neo, WP מערכות – PGx303

www.dsc.com למידע נוסף, ראה

PowerMaster מערכות – MC-303 PG2
www.visonic.com למידע נוסף, ראה

 BW-303 – BW מערכות
www.bentelsecurity.com למידע נוסף, ראה

אירופה ושאר העולם: MHz*, 868–869  MHz 434–433     ארה"ב: MHz 919–912 תדר

סוללת ליתיום מסוג 3V, CR2450סוג סוללה 

6 שנים )בשימוש טיפוסי(אורך חיי הסוללה

20 ג' )0.71 אונק'(משקל )כולל סוללה(

10°C-  עד 55°C ) 32°F עד 122°F(טמפרטורת עבודה

סביבה פנימיתסביבת עבודה

x 31 x 11 67  מ"מ )x 1.2 x 0.4  2.6 אינץ'(מידות
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Johnson Controls
Johnson Controls היא מנהיגה עולמית במגוון תחומי טכנולוגיה ובמספר ענפי תעשייה ומשרתת ספקטרום רחב של לקוחות ביותר מ-150 ארצות. 120,000 
עובדי החברה יוצרים פתרונות לבניינים חכמים, ניצול יעיל של אנרגיה, תשתיות משולבות ומערכות תחבורה של דור העתיד, הפועלות יחד בשקיפות כדי לממש 

את חזון הערים והקהילות החכמות. מחויבותנו לקיימות נטועה בשנת היווסדנו, 1885, עם המצאת תרמוסטט החדר החשמלי. 

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

אישורים
 FCC/IC

 UL/ULC

 CE

 EN

: PowerG העוצמה של

PowerG המהפכני מפעיל פלטפורמה עמידה ועשירה בתכונות שמתוכננת לצמצם את 
עלויות התפעול של ספקים ולספק אמינות אולטימטיבית למשתמש הקצה. 

טכנולוגיית Frequency Hopping Spread Spectrum, מרובת ערוצים – נועדה  
להתגבר על חסימת תדר והפרעות 

עוצמת שידור מסתגלת – להארכת חיי הסוללה  

טווחי שידור גדולים – לתקשורת אמינה  

טכנולוגיית תקשורת בסנכרון TDMA – למניעת התנגשויות של מסרים  

הצפנת bit AES 128  – להגנה ברמה גבוהה מפני כלי ניתוח ומתקפות דיגיטליות 


