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ההגנה הטובה ביותר לבית ולמשפחה

PowerMaster פתרונות האבטחה של



לוח מקשים דו-כיווני
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פתרונות אבטחה 
אלחוטיים מבית ויסוניק

אנו בויסוניק, מבינים את חשיבות הצורך להגן 

על ביתך ומשפחתך מפני פריצות וסכנות 

בטיחותיות שונות. במטרה להעניק לך שקט 

נפשי בנושא חשוב זה, אנו שמים דגש רב 

על מתן פתרונות אבטחה מגוונים, אמינים 

ופשוטים, עבור לקוחות פרטיים ועסקיים. עם 

מערכות האבטחה האלחוטיות ממשפחת 

PowerMaster, אתה יכול להיות בטוח 
שמשפחתך, ביתך ורכושך בטוחים ומוגנים. 

חברת ויסוניק מובילה בתחום פיתוח וייצור 

פתרונות אבטחה מתקדמים לעסקים ולמגורים. 

אנו משקיעים רבות במחקר, בפיתוח ובאמצעי 

ייצור, על מנת להבטיח שכל מוצרי ויסוניק 

יעמדו בסטנדרטים הבינלאומיים הגבוהים ביותר.

ויסוניק משתייכת לחטיבת פתרונות האבטחה 

של Tyco, החברה הגדולה בעולם לפתרונות 

בתחום האבטחה וההגנה מפני שריפות.



לוח מקשים 
דו-כיווני

מערכת אזעקה אלחוטית 
)התקנה מוסתרת(

with

Technology
PowerG

 PowerMaster משפחת מוצרי 
PowerG מבוססי טכנולוגיית

משפחת מוצרי PowerMaster מספקת פתרונות 

ומערכות אזעקה אלחוטיות גם לעסקים וגם למגורים. 

כל מערכות PowerMaster והציוד ההיקפי, מבוססים 

על טכנולוגית PowerG של ויסוניק, שהיא טכנולוגיית 

האבטחה האלחוטית המתקדמת ביותר כיום. 

טכנולוגיית PowerG מספקת כל מה שצריך על מנת 

להבטיח הגנה מקסימאלית לבית או לעסק:

דיוק מרבי באיתור 	 

אמינות לאורך זמן	 

מערכת חסינה	 

שימוש ידידותי ופשוט	 

נוחות אלחוטית	 

 ,PowerG תפקודן של מערכות אבטחה, מבוססות 

מוכח היטב במאות אלפי בתים ועסקים ברחבי העולם.
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גלאי חום ועשן

גלאי מגנט נעלם

גלאי תנועה עם מצלמה
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 PowerMaster-10
מערכת אלחוטית קומפקטית לאבטחה 

וביטחון בבית

PowerMaster-10 הינה מערכת אבטחה קומפקטית, 

העושה שימוש בטכנולוגיה האלחוטית המאובטחת של 

PowerG, על מנת לספק טווח רחב, חיי סוללה ארוכים 

ואמינות אלחוטית ללא תחרות.

משלבת רמת ביצועים גבוהה עם מחיר שווה לכל נפש	 

התקנה מהירה ללא תשתיות קוויות	 

תומכת בכל צרכי הבטיחות והאבטחה + אימות אזעקה 	 

ע"י גלאי מצלמה ייחודיים*

בשילוב גלאי עשן המשמשים גם כצופרים**	 

משלבת עד 64 התקנים אלחוטיים, כולל 8 לוחות מקשים, 	 

8 שלטים, 4 סירנות, 4 מרחיקי טווח, ב-30 אזורים

RealAlarm אימות ויזואלי עם  *
SirenNet עם  **
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 PowerMaster-30
מערכת אבטחה וביטחון אלחוטית

PowerMaster-30 הינה מערכת אבטחה מקצועית, למגורים 

ולעסקים. על ידי שימוש בטכנולוגיית אבטחה אלחוטית של 

PowerG, היא עונה על הצרכים ליישומי ניטור אבטחה 

מתקדמים ולהגנה מרבית על פעילות מרובת היקף.

התקנה מהירה, ללא תשתיות קוויות, עם חיי סוללה ארוכים	 

תומכת בכל צרכי הבטיחות והאבטחה + אימות אזעקה 	 

על-ידי גלאי מצלמה יחודים*

 	LCD נוחה וידידותית לשימוש, עם קול וממשק משתמש

עושה שימוש בגלאי עשן המשמשים גם כצופרים**	 

תומכת בעד 124 התקנים אלחוטיים, כולל 32 לוחות 	 

מקשים, 8 שלטים, 8 סירנות, 8 מרחיקי טווח, ב-64 אזורים

RealAlarm אימות ויזואלי עם  *
PowerMaster-33 - עם לוח בקרה SirenNet  **



מערכת אזעקה אלחוטית 
)התקנה מוסתרת(

PowerMaster-33 מערכת בקרה

 	KP-250 PG2 ניתן להתקינה במקום מסתור ולהפעילה בעזרת לוח מקשים

תומכת בעד 124 התקנים אלחוטיים, כולל 32 לוחות מקשים, 8 שלטים, 8 סירנות, ב-64 אזורים	 

KP-250 PG2 לוח מקשים דו-כיווני

נראות ושליטה מלאה על כל המערכת, בזמן שמערכת הבקרה מוסתרת	 

הגנה מובנית	 

מעמד שולחני אופציונלי	 



KP-250 עם PowerMaster-33
 מערכת אבטחה אלחוטית מוסתרת 

עם לוח מקשים דו-כיווני אלחוטי

 ,PowerMaster-33 מערכת האבטחה האלחוטית

מאפשרת רמה חדשה של אבטחה למגורים ועסקים. כאשר 

המערכת המוסתרת והבלתי נראית, מקשה על הפורצים 

לנטרל ולחבל במערכת.

הגנה מורחבת - עם תקשורת מתוחכמת דו-כיוונית, 	 

מוסתרת וקרובה

פרטיות משופרת - גלאי חיצוני המאפשר אימות אזעקה 	 

מרחוק על-ידי מצלמה המשולבת בגלאי

נוחות המספקת שקט נפשי - הפעלת התרעות מכל 	 

מקום באתר

לוח מקשים דו-כיווני



Safety

Siren

with

Technology
PowerG

Security

 PowerMaster משפחת

סירנות

 גלאי מראה 
אינפרא-אדום פסיבי
TOWER-20AM PG2

גלאי מראה אינפרא-אדום 
פסיבי כולל מצלמה
TOWER CAM PG2

גלאי מגנט
MC-302/E PG2

גלאי מגנט נעלם
MC-302V PG2

גלאי וילון
Clip PG2

גלאי מיקרוגל / אינפרא-אדום 
כולל אנטי-מסקינג

TOWER-32AM PG2

גלאי מראה אלחוטי 
כולל אנטי-מסקינג

TOWER-30AM PG2

גלאי זעזועים
SD-304 PG2

 גלאי אינפרא-
אדום פסיבי

Next PG2 / Next K9 PG2

גלאי מצלמה
 Next CAM PG2 /

Next CAM K9 PG2

גלאי טמפרטורה
TMD-560 PG2

גלאי עשן
SMD-426 PG2

גלאי עשן וחום
SMD-427 PG2

גלאי פחמן חד-חמצני
GSD-442 PG2

גלאי הצפה
FLD-550 PG2

סירנה חיצונית
SR-740 PG2

סירנה חיצונית
SR-740 HEX PG2

סירנה פנימית
SR-720 PG2

גלאי בטיחות

גלאי נפח / תנועה

בקרוב



Em
ergency

Re

mote Control

Re

mote Control

Wireless

PowerMaster-33 
מערכת אבטחה אלחוטית מקצועית

PowerMaster-30
מערכת אבטחה אלחוטית מקצועית

PowerMaster-10
מערכת אבטחה אלחוטית קומפקטית

לוח מקשים עם מסך מגע
KP-160 PG2

לוח מקשים דו-כיווני
KP-140 / 141 PG2

תג קירבה
Chicklets

לוח מקשים דו-כיווני
KP-250 PG2

אביזרי בקרה

אביזרי חירוםאביזרי שליטה

שלט דו-כיווני
KF-234 PG2

שלט דו-כיווני
KF-235 PG2

לחצן מצוקה
PB-102 PG2

לחצן מצוקה
PB-101 PG2

מרחיק טווח

מרחיק טווח
RP-600 PG2
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גלאי תנועה חיצוני 
עם מצלמה מובנית 

TOWER CAM PG2
 גלאי תנועה מראות אלחוטי חיצוני 

עם מצלמה מובנית 

עובד בכל רמת תאורה )יום ולילה( - עם מינימום 	 

אתראות שווא ומקסימום דיוק וגילוי איומיים אמיתיים

מבחין בין תזוזה של אנשים, תנועה של צמחיה או חיית 	 

מחמד משוטטת

לכידת תמונה מיידית - המצלמה מתחילה לפעול מיד 	 

עם תחילת האזעקה



גלאי מגנט נעלם 
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MC-302V PG2
גלאי מגנט נעלם 

משדר מגע מגנטי )משדר ומגנט( קטן ודק במיוחד	 

הגנה בלתי נראית לדלתות וחלונות	 

זמין בלבן וחום	 



RealAlarm

RealAlarm
פתרון לאימות ויזואלי

באמצעות RealAlarm מוקד הבקרה יכול לזהות 	 

מרחוק אזעקות שווא ולהעריך את המצב כאשר 

האזעקה אמיתית

תמונות נשלחות בזמן אמת הניטור למוקד הבקרה, 	 

כך שהצוות יכול לקבוע במיידי באיזו פעולה יש 

לנקוט, על מנת להגן בצורה הטובה ביותר על 

משפחתך והנכס
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SirenNet
מערכת צופרים מרתיעה

באמצעות SirenNet, כאשר יש אזעקה - בין אם 	 

מופעלת על ידי גלאי פריצה, שריפה, מצוקה או 

בטיחות - הזמזם המובנה בכל גלאי העשן משמש 

 כהתראת קול נוספת, הרעש הגדול בתוך הבניין 

ישמע יותר על-ידי האנשים שנמצאים בפנים ויכול 

להציל את חייהם

התראת מצוקה

מערכת אבטחה אלחוטית מקצועית

גלאי תנועה

גלאי פחמן חד-חמצני

גלאי עשן

סירנה פנימית

סירנה חיצונית



מערכת אזעקה 
אלחוטית
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PowerMaxPro
מערכת אזעקה אלחוטית, “הכל-ביחידה-

 PowerCode אחת”, המבוססת טכנולוגיית

 מערכת ה- PowerMaxPro של ויסוניק מביאה רמה 

 חדשה של מודולריות, קישוריות וסגנון לעולם האבטחה 

והבקרה הביתית. 

עיצוב מודרני וחדשני	 

 מגוון רחב של אפשרויות לשליטה ודיווח מרחוק 	 

SMS באמצעות אינטרנט, טלפון או

הפעלה פשוטה, מבוססת אייקונים	 

 התקנה קלה באמצעות תפריטים אינטואיטיביים 	 

ומשוב קולי

מגוון רחב ביותר בשוק של ציוד היקפי אלחוטי	 

מבנה מודולרי התומך בשדרוג קל והתאמה אישית	 



גלאי תנועה דיגיטלי
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Vi- Motion MCW
גלאי תנועה דיגיטלי זעיר אלחוטי, המבוסס 

 PowerCode טכנולוגיית

עיצוב מודרני	 

 	PowerMax-מתאים לכל המערכות בסדרת ה

טווח גילוי עד 12 מטר 	 

זווית גילוי 90 מעלות	 

בצבע לבן מהודר	 



למידע נוסף:
info@visonic.com / www.visonic.com
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