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PowerG

מגע מגנטי אלחוטי לשימוש חיצוני עם קלט עזר

זיהוי חיצוני אמין לחלונות, שערים ודלתות

הרחב את מערך האבטחה החיצוני בעזרת יכולות הזיהוי הייחודיות של מגע מגנטי אלחוטי לשימוש חיצוני של 
PowerG עם קלט עזר.
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מגע מגנטי אלחוטי לשימוש חיצוני עם קלט עזר של של PowerG הוא 
מכשיר אמין המיועד לשימוש ביתי וגם לסביבת מסחר המתאפיינת 
בתעבורה גבוהה. פתרון מושלם להגנה על כניסות ויציאות חיצוניות 
, כולל שערים היקפיים, מתחמי בריכות וגינות, דלתות של מחסנים, 

חלונות ועוד.

מדובר בגלאי מגע מתקדם וחזק במיוחד המבטיח ביצועים מעולים 
במשך שנים רבות, כולל סוללה בעלת יכולת פעולה ממושכת ופועל 
באופן אמין בתנאי מזג אוויר קשים. זהו המגע המגנטי החיצוני היחיד 
עם פרוטוקול תקשורת דו-כיוונית, שמבטיח אבטחה מתקדמת 

ואמינה ביותר בכל עת.

עמידות לחבלות מאחור ומלפנים, ובקרוב יכולות ביטול חסימה 
שטרם נראו בשוק, שמוסיפות שכבת הגנה נוספת למכשיר )במערכות 

נבחרות(. 

המגע המגנטי הייחודי קל מאוד להתקנה, הודות לסיבולת המרווח 
הרחבה שלו ולאפשרות ההצבה הגמישה שמאפשר טווח השידור 
המוגדל של טכנולוגיית PowerG.  חלקו החיצוני עשוי פלסטיק ניתן 

לצביעה, דבר המאפשר להסתיר אותו מהעין.

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

אפקטיביות 
הרחבת מערך ההגנה והגילוי האמין לכל חלון, שער ודלת.

•  טכנולוגיית PowerG אלחוטית מובנית מהפכנית לזיהוי חדירה עם 
תקשורת דו-כיוונית המונעת אובדן נתוני אזעקות

•  טווח שידור גדול במיוחד, מותאם למתחמים גדולים מאוד
•  דירוג אטימות מפני חדירת אבק ומים ברמה IP66 מבטיח פעולה 

אמינה גם בתנאים קיצוניים. 
•  סיבולת מרווח רחבה תורמת להפחתת אזעקות השווא שנגרמות 
על ידי רוח או בעלי חיים הנתקלים בשערים ובמתחמים חיצוניים.

עמידות ממושכת 
אבטחה לזמן ממושך בעזרת מכשיר עמיד המיועד לסביבות ויישומי 

חוץ תובעניים.
•  מותאם לבתי מגורים ולסביבת מסחר מתאפיינת בנפח תעבורה גבוה
•  סוללה בעל יכולת  פעולה ממושכת, עד 5 שנים בשימוש טיפוסי 

בתנאים רגילים
 -40°C/- אפקטיבי בסביבות קשות, כולל בטווח טמפרטורות של  •

 +66°C/151°F 40° עדF

קלות ופשטות
התקנה מהירה במיוחד בסביבת חוץ הודות למאפייני התקנה 

ידידותיים במיוחד
•  הטכנולוגיה האלחוטית מבטיחה התקנות פשוטות, מהירות וגורמות 

הפרעה מזערית
•  התקנה קלה ופשוטה בסביבות חיצוניות מאתגרות, הודות למנגט 

חזק במיוחד המאפשר סבולת מרווח רחבה
•  רישום אוטומטי מהיר ונוח בעזרת לשונית משיכה

•  ניתן להחליף את הסוללה בלי להסיר את המכשיר ממשטח ההתקנה
•  משתלב במגוון מיקומי התקנה, נתון במארז אלגנטי מפלסטיק 

הניתן לצביעה באופן שמתאים אותו למשטחים שונים
 PowerSeries , iotega חלק מפתרון אבטחה כולל, תואם למערכות  •
Qolsys IQ Panel 2 Plus , PowerSeries Pro , Neo ו-WP ולמשפחת 

.PowerMaster-ו BW מערכות האזעקה האלחוטיות
•  מוכן ליכולות חכמות עתידיות )זמינות למערכות נבחרות(

PowerG מגע מגנטי אלחוטי לשימוש חיצוני עם קלט עזר של של
BW-312-ו MC-312 PG2 , PGx312
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לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת www.johnsoncontrols.com או עקוב 
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