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PowerG

גלאי PIR תקרתי 360° אלחוטי ארוך טווח

גילוי תנועה מעולה, מכל זווית, לחדרים בינוניים וגדולים

הענק ללקוחותיך הגנה מכל הכיוונים בעזרת PowerG, גלאי PIR תקרתי 360° אלחוטי ארוך טווח, לכיסוי 

מלא של החדר.



מתחמים בטוחים הודות ל-PowerG, גלאי PIR תקרתי 360° אלחוטי 

ארוך טווח.

טווח הגילוי בקוטר עד 20 מ' )65.6 רגל( מתאים את המכשיר 

המתקדם באופן מושלם לחדרים בינויים וגדולים. המכשיר מעוצב 

בצורה ייחודית המאפשרת להתקין אותו באופן דיסקרטי באזורי 

תקרה בעלי נגישות בעייתית, הוא אסתטי למראה, עמיד במיוחד 

ומוגן מפני חבלה.

ה-PowerG, גלאי PIR תקרתי 360° אלחוטי ארוך טווח, תואם למערכות 

PowerSeries Pro , WP , iotega ו-PowerSeries Neo ולמשפחת 

מערכות האזעקה האלחוטיות BW ו-PowerMaster הוא מוכן ליכולות 

חכמות עתידיות )זמינות למערכות נבחרות(. 

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

כיסוי של 360°

גילוי תנועה מעולה עם כיסוי של  360°.

•  ההתקנה התקרתית מאפשרת גילוי תנועה של 360° לכיסוי מלא 

של החדר על ידי גלאי יחיד

PowerG כולל טכנולוגיית זיהוי חדירה אלחוטית מובילה  •

•  כיסוי בקוטר של עד 20 מ' )65.6 רגל(; אידיאלי לחדרים בינוניים 

וגדולים

אטרקטיבי 

אבטחה דיסקרטית הודות לגלאי בהתקנה  תקרתית.

•  המידות הקומפקטיות והתקנה התקרתית  מאפשרים השתלבות 

תוך פגיעה אסתטית מזערית.

•  עיצוב מעודן ועכשווי המשתלב היטב  במאפיינים החזותיים של 

כל סביבה שהיא 

•  מותאם המיוחד למתחמים עסקיים מסחריים

•  הטכנולוגיה האלחוטית מבטיחה התקנה קלה ופשוטה, הגורמת 

הפרעה מזערית

עמיד

מזעור החבלה הודות לאפשרות התקנה  במקומות לא נגישים.

•  ההתקנה התקרתית מקשה את הגישה לגלאי ללא ציוד ו/או פעילות 

המושכים תשומת לב 

•  מותאם במיוחד לאתרי מגורים ולעסקים קטנים ובינוניים

•  מציע תמורה ארוכת טווח עם חיי סוללה מוגדלים

 EN Grade 2  עומד בדרישות של תקן האבטחה המחמיר  •

גPowerG, גלאי PIR תקרתי 360° אלחוטי ארוך טווח
BW-872-ו MP-872 PG2 , PGx872

פריצה

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