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Bezdrátové zabezpečení
Ve společnosti Johnson Controls, která je 

domovem bezpečnostních řešení Tyco, chápeme 

to, že ochrana domovů a firem před průnikem 

narušitelů a velkými bezpečnostními hrozbami 

má prvořadou důležitost. Současně jsme si 

vědomi, že je to však něco, o čem koncoví 

uživatelé nechtějí neustále přemýšlet. Proto 

se zaměřujeme na poskytování spolehlivých 

a snadno použitelných bezpečnostních řešení, 

která zajišťují ochranu domovů a podnikatelských 

areálů v nejširším spektru situací. Díky 

bezdrátovému bezpečnostnímu systému 

PowerMaster si mohou být koncoví uživatelé 

jistí, že je jejich majetek v bezpečí a že jsou 

chráněni jejich rodiny, zaměstnanci i zákazníci.

Tyco je vedoucí světovou značkou produktů 

určených k ochraně před narušiteli, kterou 

vlastní společnost Johnson Controls. Všechny 

naše výrobky jsou navrženy, vyvíjeny a vyráběny 

podle nejvyšších kvalitativních norem, kterými se 

řídí ochrana proti průniku do obytných, malých 

podnikatelských a lehkých komerčních objektů 

a rovněž zabezpečení obytných areálů.



Rodina PowerMaster – 
s technologií PowerG
Rodina PowerMaster je výrobní řada moderních 
a profesionálních bezdrátových poplachových 
systémů pro detekci narušení značky Tyco, které 
jsou určeny pro domácnosti, obchodní a lehké 
komerční objekty. Všechny systémy a periferní 
zařízení PowerMaster jsou založeny na jedinečné 
technologii PowerG. Jako nejpokročilejší 
technologie bezdrátového zabezpečení, která je 
v současné době k dispozici, PowerG poskytuje 
vše nutné k zajištění maximální ochrany domovů 
a firem:

• bezkonkurenční přesnost detekce;

• dlouhodobá spolehlivost;

• robustnost celého systému; 

• snadné použití;

• bezdrátové pohodlí.

Bezpečnostní systémy založené na technologii 
PowerG se osvědčily v tisících domovů a firem 
po celém světě.
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Řídicí jednotka PowerMaster-33 G2
• Lze ji nainstalovat na skrytém místě a obsluhovat prostřednictvím klávesnice KP-250 PG2

• Pracuje s více než 120 bezdrátovými zařízeními, mezi které patří 32 klávesnic, 
32 klíčenek a 8 sirén, v 64 zónách

Dvoucestná klávesnice KP-250 PG2 
• Úplný přehled a ovládání systému pomocí skryté řídicí jednotky

• Integrovaný akustický hlásič

• Nástěnná montáž nebo možnost přenášení6



PowerMaster-33 G2 
s klávesnicí KP-250 PG2
Skrytý hybridní bezpečnostní alarm 
s dvoucestnou bezdrátovou klávesnicí

Hybridní bezpečnostní systém PowerMaster-33 
nabízí novou úroveň ochrany pro domovy a firemní 
areály malé a střední velikosti. Díky tomu, že hlavní 
součásti systému jsou skryty, je pro narušitele 
mnohem obtížnější vyřadit systém z provozu nebo 
s ním manipulovat.

• Rozšířená ochrana – inteligentní dvoucestná 
komunikace, skrytá a téměř neviditelná zařízení

• Zvýšené soukromí – s venkovní detekcí 
a vzdáleným vizuálním ověřením 

• Větší pohodlí přinášející pocit bezpečí – aktivace 
výstrah z libovolného místa areálu 



PowerMaster-30 G2 
Profesionální bezdrátový bezpečnostní systém

PowerMaster-30 je profesionální bezpečnostní systém 
určený pro malé a střední firmy, lehké komerční a velké 
obytné objekty. Bezdrátová bezpečnostní technologie 
PowerG splňuje potřeby aplikací pokročilého bezpečnost-
ního monitorování a provozu v náročných podmínkách. 

• Rychlá a snadná bezdrátová instalace, prodloužená 
životnost baterie 

• Podpora všech bezpečnostních potřeb + vizuální 
ověření

• Velmi snadná obsluha, hlasová a uživatelské rozhraní 
na displeji LCD 

• Využití sirén kouřových hlásičů pro hlasitější alarmy

• Pracuje s více než 120 bezdrátovými zařízeními, 
mezi které patří 32 klávesnic, 32 klíčenek, 8 sirén 
a 4 externí tabla, v 64 zónách

• Záložní baterie s životností až 48 hodin
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PowerMaster-10 G2 
Kompaktní bezdrátový bezpečnostní systém

PowerMaster-10 je kompaktní bezpečnostní 
systém určený pro domácnosti a malé až střední 
firmy. Díky bezdrátové technologii PowerG systém 
poskytuje vynikající pokrytí, dlouhou životnost baterie 
a bezkonkurenční robustnost bezdrátového připojení.

• Spojení vysokého výkonu a příznivé ceny

• Rychlá a bezproblémová bezdrátová instalace 

• Podpora všech bezpečnostních potřeb + vizuální 
ověření

• Využití sirén kouřových hlásičů pro hlasitější alarmy

• Pracuje s více než 60 bezdrátovými zařízeními, mezi 
které patří 8 klávesnic, 8 klíčenek, 4 sirény a 4 externí 
tabla, v 30 zónách

• Záložní baterie s životností až 12 nebo 24 hodin



Rodina PowerMaster

Detektor pohybu 
s integrovanou kamerou
Next CAM PG2 / 
Next CAM K9 PG2

Detektor 
rozbití skla
GB-502 PG2

Zrcadlový 
detektor s dvěma 
technologiemi
TOWER-32AM PG2

Venkovní pohybový 
zrcadlový PIR detektor
TOWER-20AM PG2

Magnetický kontakt
MC-302/E PG2

Závěsový 
PIR detektor
Clip PG2

Detektor 
otřesů
SD-304 PG2

Pohybový detektor 
s ochranou proti 
zakrytí
TOWER-30AM PG2

Detektor 
pohybu
MP-802 PG2

Venkovní pohybový zrcadlový PIR 
detektor a integrovaná kamera
TOWER CAM PG2

Bezpečnostní detektory

Teplotní hlásič
TMD-560 PG2

Hlásič plynu
GSD-441 PG2

Kouřový 
hlásič 
SMD-426 PG2

Kouřový 
a tepelný hlásič
SMD-427 PG2

Hlásič oxidu 
uhelnatého (CO)
GSD-442 PG2

Detektor 
zaplavení
FLD-550 PG2

Za

bezpečení

Be

zpečnost

Bezdrátový PIR 
detektor pro 
stropní montáž
MP-862 PG2

Venkovní bezdrátový 
magnetický kontakt 
s pomocným vstupem
MC-312 PG2

Venkovní bezdrátový 
závěsový PIR 
detektor
MP-902 PG2

Bezdrátový dveřní/
okenní magnetický 
kontakt
MC-303 PG2

Detektory narušení
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s technologií PowerG

Sirény

Venkovní siréna
SR-740 PG2

Vnitřní siréna
SR-720B PG2

Siréna

Externí tablo

Externí tablo
RP-600 PG2

Be

zdrátový

Řídicí jednotky

Dvoucestná klávesnice
KP-250 PG2

Dotyková klávesnice
KP-160 PG2

Klávesnice

Bezdrátová přenosná klávesnice
KP-140 / 141 PG2

Bezkontaktní tagy
Chicklets

Dá
lko

vé ovládání

PowerMaster-10 G2
Řídicí jednotka pro 30 zón

PowerMaster-33 G2
Řídicí jednotka distribuovaného bezdrátového alarmu

PowerMaster-30 G2
Řídicí jednotka pro 64 zón

Tísňová tlačítka

Tísňové 
tlačítko
PB-102 PG2

Tísňové tlačítko
PB-101 PG2

Tíseň

Klíčenky

Klíčenka
KF-234 PG2

Tenká 
klíčenka
KF-235 PG2

D
ál

ko
vé ovládání

GSM/GPRS 
komunikátor
GSM-350

Komunikační moduly

IP modul
PowerLink3

Dohled



Interní GSM/GPRS modul 
GSM-350 PG2

Komunikační modul GSM-350 pro mobilní telefonní 
síť slouží k připojení poplachových systémů pro 
detekci narušení PowerMax a PowerMaster 
k centrální stanici poplachového systému. 
Modul přenáší hlášení prostřednictvím datového 
kanálu GPRS a/nebo sítě GSM, která poskytuje 
vysokorychlostní a vysoce spolehlivý komunikační 
kanál v případě poruchy telefonní linky nebo 
manipulace s linkou.

• Podpora tří datových kanálů: GPRS, GSM a SMS

• Možnost úplného hlášení události a vzdáleného 
ovládání bezpečnostního systému

• Lze nakonfigurovat jako záložní nebo primární 
způsob hlášení

• Doporučeno pro každou domácnost jako záložní 
komunikační linka
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Bezdrátový PIR detektor pro 
stropní montáž 
MP-862 PG2

MP-862 je vynikající detektor pohybu, který koncovým 
uživatelům poskytuje úplné bezpečnostní pokrytí 
z každého úhlu pomocí jediného zařízení. Detektor je 
speciálně navržen pro montáž na obtížně dostupné stropy. 
Je postaven na technologii PowerG, atraktivní vzhledem, 
vysoce robustní a odolný proti manipulaci. Zajišťuje 360° 
pokrytí v malých až středně velkých místnostech.

• Detekce pohybu s 360° pokrytím

• Pokrytí prostoru o průměru až 10 metrů

• Prodloužená životnost baterie

• Příprava na připravovanou funkci inteligentní úspory 
energie*

* Úspora energie a nákladů na základě inteligentní detekce přítomnosti, 

světla a teploty bude k dispozici brzy.



Bezdrátový dveřní/okenní 
magnetický kontakt 
MC-303 PG2

MC-303 je malý, tenký a mimořádně diskrétní 
bezdrátový magnetický kontakt, který je určen 
zejména k ochraně dveří a oken. Po montáži je 
v podstatně nepostřehnutelný, splývá se zařízením 
domácnosti. Tento vysoce spolehlivý bezdrátový 
magnetický kontakt plně vyhovuje mezinárodním 
normám a je vhodný pro široké spektrum obytných 
a lehkých komerčních prostředí.

• Vytahovací proužek pro rychlou a snadnou montáž

• Prodloužená životnost baterie – až 6 let při 
běžném použití

• Ochrana předního a zadního krytu před manipulací

• K dispozici bílé a hnědé pouzdro
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Venkovní bezdrátový magnetický 
kontakt s pomocným vstupem
MC-312 PG2

MC-312 je výkonný magnetický kontakt, který se 
dokonale hodí k ochraně jakéhokoli venkovního vstupu, 
včetně bran, oplocení bazénů a zahrad, dveří dílen, 
oken a dalších objektů. Je navržen jak pro obytné, tak 
pro vysoce intenzivní komerční použití, nabízí vynikající 
výkon s dlouhodobým a spolehlivým provozem 
v náročných klimatických podmínkách.

• Dlouhotrvající ochrana proti venkovním klimatickým 
vlivům (IP66)

• Velmi dlouhý rozsah přenosu

• Ochrana přední a zadní strany proti manipulaci 
a bezkonkurenční ochrana proti zablokování

• Tolerance široké mezery pro omezení falešných 
poplachů

• Dlouhá životnost baterie – až 5 let při běžném použití



Inteligentní bezdrátový venkovní 
závěsový PIR detektor
MP-902 PG2

MP-902 je inteligentní bezdrátový venkovní závěsový PIR 
detektor, který vytváří úzký ochranný štít okolo oken, dveří 
a dalších vstupů, kde zachycuje narušitele dříve, než pro-
niknou dovnitř. Tento malý, robustní detektor je chráněn 
před klimatickými účinky, odolává domácím mazlíčkům 
a obsahuje certifikovanou ochranou proti zakrytí – přidává 
spolehlivou doplňující vrstvu ochrany vně obytných domů 
a malých až středních firem. 

• Oblast pokrytí až 8 m

• Spolehlivá funkce v extrémních teplotách 
a podmínkách prostředí (IP55)

• Podpora automatického ovládání vybraných 
elektrických zařízení 

• Dlouhá životnost baterie – až 3 roky při běžném použití

16



Bezdrátový detektor rozbití skla
GB-502 PG2

GB-502 PG2 je digitální bezdrátový detektor rozbití 
skla, který je kompatibilní se systémy detekce narušení 
PowerMaster a přijímači PowerG. Je navržen pro 
široké spektrum obytných a komerčních aplikací, kde 
se požaduje spolehlivá detekce rozbití skla s téměř 
nulovým počtem falešných poplachů.

• Zvyšuje bezpečnost na perimetru

• Chrání objekty

• Spoří energii a snižuje náklady

• Mimořádně přesná detekce

• Prodloužená životnost baterie – až 5 let



Bezdrátový pohybový PIR 
detektor odolný proti domácím 
zvířatům s integrovanou 
kamerou 
Next CAM PG2, Next CAM K9-85 PG2

Next CAM PG2 / Next CAM K9-85 PG2 představuje 
dokonalé řešení pro ověřování vizuálních alarmů, 
ve dne i v noci. Když je aktivován poplachový systém 
a PIR senzor zjistí pohyb, detektor odešle upozornění 
do řídicí jednotky a aktivuje kameru. Posouzením 
obrazu v reálném čase mohou pracovníci bezpečnosti 
alarm ověřit a odpovídajícím způsobem zareagovat.

• Prodloužená životnost baterie – 5 až 8 let při 
běžném použití

* Pohybový PIR detektor odolný proti domácím zvířatům je rovněž 

k dispozici bez integrované kamery (MP-802 PG2)
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Bezdrátový venkovní 
zrcadlový PIR detektor pohybu 
s integrovanou kamerou 
TOWER CAM PG2
TOWER CAM PG2 je inovativní bezdrátový venkovní 
zrcadlový PIR detektor s integrovanou kamerou, 
který představuje dokonalé řešení pro vizuální 
ověřování alarmů. Je vybaven několika pokrokovými 
technologiemi, které zdolávají náročné výzvy přinášené 
prostředím, jako je střídání dne a noci, déšť, přímé 
sluneční záření, zvířata, změny úrovně osvětlení a další. 
Když je aktivován poplachový systém a PIR senzor zjistí 
pohyb, detektor odešle upozornění do řídicí jednotky 
a aktivuje kameru. Posouzením obrazu v reálném 
čase mohou pracovníci bezpečnosti alarm ověřit 
a odpovídajícím způsobem zareagovat.

• Delší životnost baterie – 3 roky při běžném použití
* Venkovní zrcadlový pohybový PIR detektor je rovněž k dispozici bez 

integrované kamery (TOWER-20AM PG2)



ConnectAlarm
Praktická mobilní aplikace pro 
systémy PowerMaster

ConnectAlarm cloudová mobilní aplikace, která 
nabízí majitelům obytných a podnikatelských 
objektů kontrolu nad bezpečnostním 
systémem v reálném čase a zlepšuje tak jejich 
bezpečnost, mobilitu a efektivitu. 

Pomocí aplikace ConnectAlarm mohou 
koncoví uživatelé sledovat bezpečnost svého 
domova nebo firmy a činit potřebné kroky 
prostřednictvím svého chytrého telefonu nebo 
tabletu odkudkoli a v libovolné chvíli.

• Aktivace/deaktivace celého systému nebo 
vybraných částí

• Ovládání programovatelných vstupních 
a výstupních zařízení (PGM), jako jsou 
kouřové hlásiče, bezpečnostní dveře, 
generátory kouře a výtahy

• Obrazový signál v reálném čase v případě 
alarmu pro vizuální ověření události

• Příjem výstrah a upozornění zvyšujících 
bezpečnost majetku a efektivitu zasahujících 
osob
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Platforma PowerManage
PowerManage je jedinečná platforma pro řízení 
služeb, která umožňuje efektivně sledovat, řídit 
a kontrolovat systém PowerMaster a vybrané 
bezpečnostní systémy Tyco prostřednictvím 
centrálních monitorovacích stanic. Komplexní 
přijímač, technické řídicí centrum a interaktivní 
servisní platforma PowerManage běží 
na standardním profesionálním serverovém 
hardwaru a prověřených webových technologiích.



Řešení vizuálního ověřování
• Fotografie pořízené při alarmu jsou odesílány 

v reálném čase do centrální monitorovací 
stanice a/nebo na mobilní zařízení vlastníka 
domu či firmy a umožňují pracovníkům 
bezpečnosti a/nebo koncovému uživateli 
podniknout odpovídající opatření

• Pohled do domu nebo firmy a provádění 
informovaných rozhodnutí ohledně událostí 
a upozornění, vše v reálném čase a odkudkoli 
prostřednictvím chytrého telefonu nebo tabletu
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Nouzová výstraha

Hlásič oxidu uhelnatého

Detektory pohybu

Venkovní siréna

Vnitřní siréna

Bezdrátový poplachový systém

Kouřový hlásič

Působivá síť sirén
Dojde-li k alarmu, který je aktivován průnikem 
narušitele, požárem, nouzovým stavem nebo 
bezpečnostními zařízeními, bzučáky vestavěné 
ve všech kouřových detektorech vydávají akustický 
alarm. Hlasitější alarm v areálu pravděpodobně 
uslyší více lidí uvnitř objektů, což může potenciálně 
zachránit životy.



Kontakt pro podrobnější informace:
info@visonic.com
www.visonic.com
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