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PowerG

גלאי וילון  PIRאלחוטי מתקדם לשימוש חיצוני
Light Commercial

התרעה מוקדמת ,הגנה נוספת
הענק ללקוחותיך שקט נפשי באמצעות התרעה מוקדמת ,לפני שהפורצים ייכנסו לבית
או לעסק שלהם.

Residential

פריצה

 – PowerGגלאי וילון  PIRאלחוטי מתקדם לשימוש חיצוני
PGx902 MP-902 PG2 ,וBW-902-

 ,PowerGגלאי הווילון  PIRהאלחוטי המתקדם לשימוש חיצוני ,האו
גלאי תנועה מתקדם ומדויק .הוא יוצר שכבת הגנה צרה על פני חלונות,
מרפסות ,מעברי גישה לחניונים ודרכי כניסה נוספותומעניק יכולת
גילוי מעולה עם מינימום אזעקות שווא.
קומפקטי בממדים ,גדול בביצועים .בזכות עמידותו למים (דירוג
 )IP55ולחיות מחמד ויכולות מניעת מיסוך,הוא מספק גילוי מדויק
ומהימן בטמפרטורות קיצוניות וגם בסביבותחיצוניות תובעניות.
 ,PowerGגלאי הווילון  PIRהאלחוטי מתאפיין בוורסטיליות גבוהה;
בעת הפעלתו הוא שולחאות ללוח בקרת האבטחה ,המאפשר לבצע
מגוון פעולות בהתאם לתצורת המערכת .פעולות אלו כוללות :הפעלת
סירנה מקומית ,שליחת התרעה לאפליקציה הסלולרית של משתמש
הקצה או שליחת התרעה לשירות המוקד (.)CMS
 – PowerGעוצמה של חוטים ללא החוטים
נתק את החוטים והתחבר לשקט נפשי באמצעות  ,PowerGטכנולוגיית
האבטחה האלחוטית המובילה לבתים ולעסקים העכשוויים.
 PowerGמציע 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  128-bit AESדו-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.
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יתרונות מרכזיים
מהימן
מגלה את הפורצים לפני שהם מצליחים לחדור פנימה,במינימום
אזעקות שווא
•שכבת הגנה צרה במיוחד המסייעת לגילוי מדויק של תנועת פורצים
באזורים הקריטיים מחוץ לחלונות ולדלתות
•מסנן ביעילות תנועות שגרתיות בסביבה וכולל הגנה מובנית מפני
הפעלה על ידי חיות מחמד,במטרה להפחית אזעקות שווא
•כולל את  ,PowerGטכנולוגיית זיהוי חדירה אלחוטית מובילה
•בעל הסמכה מלאה לתקנים בינלאומיים מחמירים
עמיד
שקט נפשי מתמשך למשתמשים ,הודות לגלאי עמיד המתוכנן לפעולה
בסביבות חוץ תובעניות.
•מערך הפונקציות המתקדם והעיצוב הפיזי המתקדם מבטיחים
תחזוקה פשוטה בתדירות נמוכה
•פועל בצורה אפקטיבית גם בתנאי סביבה קשים
•טכנולוגיית מניעת מיסוך משופרת נושאת אישור,מונעת חבלה
•סוללה בעלת יכולת פעולה ממושכת
•בעת הפעלה ,הגלאי משדר אות ללוח הביטחון ומאפשר לבצע
פונקציות רבות בהתאם לתצורת המערכת
נוח
אבטחה פשוטה ודיסקרטית,הודות לגלאי הקטן והפשוט להתקנה.
•התקן קומפקטי בעיצוב עכשווי המשתלבבלי לבלוט בסביבת ההתקנה
•הטכנולוגיה האלחוטית מבטיחה התקנה פשוטה ,מהירה וזולה
יותר ,וגורמת הפרעה מזערית
•התושבת המתכווננת מפשטת את התקנת הגלאי בכל מיקום
•מותאם באופן אידיאלי לבנייני מגורים ולעסקים קטנים ובינוניים
•חלק מפתרון אבטחה כולל ,תואם למערכות iotegaWP ,PowerSeries ,
 Proו PowerSeries Neo-ולמשפחת מערכות האזעקה האלחוטיות
 BWוPowerMaster-
•מוכן ליכולות חכמות
עתידיות (זמינות
למערכות נבחרות)

