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Soluções de Segurança PowerMaster
Proteção de residências e empresas

PowerG

Segurança sem fio da Visonic
Na Visonic, entendemos que proteger residências e
empresas contra intrusões e ameaças à segurança é
uma preocupação básica, e usuários finais não querem
se preocupar com a segurança 24h por dia. Por isso,
nos concentramos em oferecer soluções de segurança
confiáveis e fáceis de usar para proteger residências e
empresas em inúmeras situações. Com o sistema de
segurança sem fio PowerMaster da Visonic, usuários
finais podem ter certeza de que sua propriedade está
segura e suas famílias, funcionários e clientes estão
protegidos.
A Visonic é desenvolvedora e fabricante líder de
tecnologias e soluções de segurança inovadoras. Todos
os nossos produtos são projetados, desenvolvidos e
fabricados seguindo os mais altos padrões de qualidade
para garantir a segurança contra intrusão de casas,
pequenas empresas e instalações comerciais, bem
como para a proteção de instalações residenciais.
A Visonic faz parte da categoria de Produtos de
Segurança da Johnson Controls, empresa líder global em
produtos e tecnologia de edifícios, soluções integradas,
armazenamento de energia e soluções de varejo com
base em informações.

Família PowerMaster com
tecnologia PowerG
A família de soluções PowerMaster oferece modernos
sistemas profissionais de alarme de intrusão sem fio
da Visonic para residências, pequenas empresas e
estabelecimentos comerciais de pequeno porte. Todos
os sistemas e periféricos PowerMaster contam com a
exclusiva tecnologia PowerG da Visonic. O PowerG
é a tecnologia de segurança sem fio mais avançada
disponível atualmente, oferecendo todas as soluções
necessárias para garantir a máxima proteção de
residências e empresas:
•

Precisão de detecção incomparável

•

Confiabilidade duradoura

•

Sistema resistente

•

Uso sem esforço

•

Praticidade da plataforma sem fio

Os sistemas de segurança baseados na tecnologia
PowerG têm eficácia comprovada em centenas de
milhares de residências e empresas em todo o mundo.

PowerMaster‑10 G2 triplo
•

Sistema de segurança compacto sem fio

•

O PowerMaster‑10 é um sistema de segurança
compacto para residências e pequenas e médias
empresas. Utilizando a tecnologia sem fio de alta
segurança PowerG, essa solução oferece alcance
superior, longa duração da bateria e incomparável
robustez sem fio.

•

Combina alto desempenho e acessibilidade

•

Instalações sem fio rápidas e sem complicações

•

Compatível com todas as necessidades de segurança
e verificação visual

•

Utiliza os buzzers do detector de fumaça para emitir
alarmes mais altos

•

Compatível com mais de 60 dispositivos sem fio,
incluindo 8 teclados, 8 chaveiros de acesso, 4 sirenes
e 4 repetidores em 30 zonas

•

Bateria reserva de 12 ou 24 horas

A família PowerMaster

PowerG
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PowerMaster‑10 G2 triplo
Central de alarme de 30 zonas
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Detector de movimento PIR espelhado
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Repetidor RP-600 PG2

Botão de pânico
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Contato oculto sem fio para portas
e janelas
MC-302V PG2
O MC-302V PG2 é um transmissor de contato magnético
sem fio de tamanho e espessura reduzidos, desenvolvido
principalmente para a proteção de portas e janelas.
Após a instalação, o MC-302V PG2 é praticamente
imperceptível e não interfere na decoração. Com
conformidade total com padrões internacionais, o MC302V PG2 é um contato magnético sem fio altamente
confiável, compatível com sistemas de alarme PowerG
e fácil de instalar e operar em uma variedade de
ambientes comerciais e residenciais.
•
•
•
•

Transmissor de contato magnético de tamanho e
espessura reduzidos
Proteção praticamente imperceptível para portas e
janelas
Vida útil da bateria estendida – 3 anos com uso
normal
Disponível nas cores branco e marrom

Detector de quebra de vidro sem fio
GB-502 PG2
O GB-502 PG2 é um detector de quebra de vidros
digital e sem fio, compatível com os sistemas de
alarme de intrusão PowerMaster e receptoras
PowerG. Ele foi desenvolvido para uma variedade de
aplicações comerciais e residenciais que requerem a
detecção confiável de quebra de vidros com chance
quase nula de alarmes falsos.
•

Maior proteção do perímetro

•

Prevenção de danos ao conteúdo

•

Economia de energia e redução de custos

•

Detecção superprecisa e confiável

•

Vida útil da bateria estendida – até 5 anos

Detector de movimento sem fio
PIR imune a animais com câmera
integrada
Next CAM PG2, Next CAM K9-85 PG2

Detector de movimento PIR
espelhado sem fio para ambientes
externos com câmera integrada
TOWER CAM PG2

O Next CAM PG2 e o Next CAM K9-85 PG2 oferecem
a solução perfeita para controle de alarme visual, dia
ou noite. Quando o sistema de alarme estiver ativado
e o sensor PIR detectar movimento, o detector envia
um alerta para a central de alarme e aciona a câmera.
Ao analisar as imagens em tempo real, a equipe de
segurança pode verificar o alarme e agir da melhor
forma possível.

O TOWER CAM PG2 é um detector PIR espelhado sem
fio para ambientes externos com uma câmera integrada
que oferece a solução perfeita para controle de alarme
visual. Ele conta com uma gama de tecnologias de ponta
que superam desafios complexos de áreas externas,
como dia ou noite, chuva, incidência direta da luz do sol,
animais, mudanças de intensidade da luz e muito mais.
Quando o sistema de alarme estiver ativado e o sensor
PIR detectar movimento, o detector envia um alerta
para a central de alarme e aciona a câmera. Ao analisar
as imagens em tempo real, a equipe de segurança pode
verificar o alarme e agir da melhor forma possível.

•

Vida útil da bateria estendida – 5-8 anos com uso
normal

*O detector de movimento PIR imune a animais também está disponível
sem câmera integrada (MP-802 PG2)

Maior duração da bateria – 3 anos com uso normal
*O detector de movimento PIR espelhado para ambientes externos
também está disponível sem câmera integrada (TOWER-20AM PG2)

VisonicGO
O VisonicGO é um aplicativo móvel que oferece
segurança para residências e estabelecimentos
comerciais, dando tranquilidade para seus usuários
finais onde quer que eles estejam.
Eles podem acompanhar o que acontece dentro de
suas casas ou empresas e tomar decisões informadas
sobre notificações e eventos. Tudo isso em tempo real,
de qualquer lugar, através de seus smartphones ou
tablets. O VisonicGO se conecta às centrais de alarme
PowerMaster através de conectividade IP.

Plataforma PowerManage
O PowerManage da Visonic é uma plataforma de
gestão de serviço única que permite que estações
de monitoramento centrais monitorem, gerenciem e
controlem sistemas de segurança Visonic com eficácia.
O PowerManage, uma plataforma centralizada de serviço
interativo com receptora e centro de gerenciamento
técnico, utiliza hardware de servidor profissional padrão e
tecnologias web comprovadas.

Solução de controle visual

Uma rede de sirenes formidável

•

As fotos acionadas por alarmes são enviadas a uma estação de
monitoramento central e/ou ao dispositivo móvel do proprietário da
empresa ou residência em tempo real, permitindo que a equipe de
segurança e/ou o usuário final determine a ação adequada

Quando um alarme é acionado, seja por intrusão, incêndio, pânico ou
dispositivos de segurança, os buzzers integrados em todos os detectores
de fumaça também emitem o alarme. O ruído mais alto nas instalações será
ouvido por pessoas dentro do edifício, possivelmente salvando suas vidas.

•

Acompanhe o que acontece dentro de sua casa ou empresa e tome
decisões informadas sobre notificações e eventos. Tudo isso em tempo
real, de qualquer lugar, através de seu smartphone ou tablet
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Sobre a Johnson Controls
A Johnson Controls é uma empresa de tecnologia diversificada e líder global em vários setores que atende a uma ampla variedade de
clientes em mais de 150 países. Nossos 120.000 funcionários desenvolvem edifícios inteligentes, soluções de eficiência energética,
infraestruturas integradas e sistemas de transporte de última geração que operam de forma conjunta para cumprir com a nossa
promessa de promover cidades e comunidades inteligentes. Nosso comprometimento com a sustentabilidade existe desde a nossa
fundação, em 1885, com a invenção do primeiro termostato elétrico.
Para mais informações, acesse www.americandynamics.net ou siga-nos em @johnsoncontrols no Facebook, Twitter e LinkedIn.
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