מושלם לעסקים ,מושלם למגורים

 ,PowerMaster-33הפתרון המושלם גם ללקוחות עסקיים
וגם ללקוחות פרטיים.

www.visonic.com/il/he/expand

היתרונות של רכזת

PowerMaster-33

יותר טוב עבורך
•פתרון יחיד ואמין גם לעסקים וגם ללקוחות פרטיים
•תקשורת אלחוטית חדשנית ומתוחכמת  -קשה במיוחד לניטרול
ומאובטחת יותר ממערכות קוויות
•קיצור זמן ההתקנה בחצי  -מכפיל את פוטנציאל הרווחים
•צמצום הצורך בתחזוקה  -הודות לתפעול אמין וחיי סוללה ארוכים
במיוחד של עד  8שנים
•ללא מרחיקי טווח  -הרכזת תומכת בעד  64התקנים המותקנים
במרחק של  2ק"מ ממנה
•מהחברה המובילה בישראל

יותר טוב עבור לקוחותיך
•המערכת נסתרת מהעין  -ולפיכך מונעת את ניטרולה ע"י פורצים
•פרטיות מרבית  -יכולת הגילוי החיצוני מרחיבה את טווח הראייה
עד לשולי הנכס; אימות מרחוק מונע ביקורים מיותרים של
המשטרה או חברת האבטחה
•נוחות מרבית ושקט נפשי  -יכולת להפעיל את האזעקה מכל
מקום בנכס באמצעות לחצני מצוקה
•התקנים קומפקטיים ונסתרים מהעין  -שומרים על סגנון העיצוב
•פתרון בעל יכולת למידה מובנית המתאימה את רמת התקשורת
לשינויים בסביבה
•ידידותי לסביבה  -חיי סוללה ארוכים במיוחד וצמצום מספר
ביקורי התחזוקה

רכזת

PowerMaster-33

מערכת אזעקה אלחוטית מבוזרת
רכזת  PowerMaster-33היא הליבה של מערכת אבטחה אלחוטית להתקנה נסתרת והיא
הפיתרון האידאלי לשוק העסקי והביתי  .ניתן להתקין את הרכזת במקום נסת ,ר לתפעל
אותה ולשלוט בה על ידי לוח המקשים האלחוטי .KP-250 PG2
•תקשורת דו-כיוונית  -מונעת אזעקות שווא ושידור חוזר של נתונים
• 64אזורים אלחוטיים
• 48קודי משתמשים
•תמיכה בתתי מערכות
•עד  10לוחות מקשים מדגם

KP-250 PG2

ו 32-שלטים

•חייגן טלפון קווי מובנה
•מודולים אופציונליים

 GSM/GPRSוIP-

KP-250 PG2
לוח מקשים דו-כיווני
לוח מקשים דו-כיווני לתקשורת עם רכזות של  .PowerMasterהלוח פותח
במיוחד לעבודה עם רכזת  PowerMaster-33אשר פועל גם עם רכזות
 PowerMaster-10ו.PowerMaster-30 -
•תפריטים מלאים למתקינים ולמשתמשי הקצה
•תכנות ,תצוגה ושליטה מלאה במערכת בעוד שהרכזת סמויה מהעין
•רמקול משולב
•סירנה פנימית

TOWER CAM PG2
גלאי מראות אלחוטי חיצוני עם מצלמה מובנית מבוסס טכנולוגיית

PowerG

 TOWER CAM PG2הנו גלאי נפח מראות אלחוטי חיצוני עם מצלמה מובנת ,המספק את הפתרון
המושלם לחיווי ויזואלי על פריצה .בגלאי נעשה שימוש בטכנולוגיות חדשניות כדי להתגבר על אתגרים
חיצוניים המשפיעים על הגילוי ,כגון יום או לילה ,גשם ,שמש ישירה ,בעלי חיים ,שינויים בתאורה ועוד.
כאשר המערכת דרוכה וחיישן הגלאי מזהה תנועה ,נשלחת התרעה לרכזת ע"י הגלאי והמצלמה נכנסת
לפעולה .היכולת לעקוב ויזואלית אחר המתרחש בזמן אמת מאפשרת לצוות האבטחה לאמת את
האזעקה ולפעול בהתאם.
•תמונות צבעוניות ברזולוציה גבוהה נשלחות מהנכס אל מוקד האבטחה
•טווח המצלמה מקביל לטווח הגלאי  -לפיכך הכיסוי מלא וללא אזורים "חשוכים" בזמן הצילום
•טכנולוגיית  Octa-Quadחדשנית  -מונעת אזעקות שווא על ידי הבחנה מדויקת בין תנועת אדם,
עצים ושיחים מתנדנדים או בעלי חיים קטנים ,תוך גילוי יעיל של תנועה המהווה איום אמיתי
•חיי סוללה ארוכים ( 3שנים בשימוש רגיל)
•תכונת צילום מיידי  -התחלת התיעוד מיד עם הפעלת האזעקה

" – MC-302V PG2המגנט הנעלם"
גלאי מגנט אלחוטי לדלתות וחלונות מבוסס טכנולוגיית

PowerG

גלאי מגנט אלחוטי דק וזעיר במיוח ,ד מיועד בעיקר להגנה על דלתות וחלונות .לאחר התקנתו ,הגלאי
נעלם כמעט מהעין ואינו מפריע לריהוט או לעיצוב הבית MC-302V PG2 .הנו גלאי אלחוטי עם מגנט
נעלם העומד בתקנים בינלאומיים ותואם מערכות אזעקה מבוססות טכנולוגיית  .PowerGהגלאי קל
במיוחד להתקנה ותפעול בעסקים ובבתי מגורים.
•טווח שידור רחב במיוחד המאפשר התקנה ללא מרחיקי טווח
•קל להתקין ולהסיר
•חיי סוללה ארוכים מאוד ( 5שנים בשימוש רגיל)
•מידות 62x25.4x7.7 :מ"מ
•זמין בצבע לבן וחום

PB-101 PG2
לחצן מצוקה אלחוטי מבוסס טכנולוגיית

PowerG

 PB-101 PG2הנו משדר מצוקה אלחוטי מבוסס טכנולוגיית  ,PowerGקטן ומעוצב
לנשיאה בכף היד ,מיועד לאפליקציות חירום ושליטה של מערכות אבטחה אלחוטיות.
הלחצן של  PB-101 PG2מעניק למשתמש תחושת ביטחון ושקט נפשי בידיעה
שבאפשרותו לשלוח הודעת מצוקה בלחיצת כפתור אחת.
•חיי סוללה ארוכים במיוחד ( 7שנים בשימוש רגיל)
•תפס לחגורה ,מחזיק מפתחות ושרשרת שרוך
•עיצוב נוח וגמיש  -מתאים לנשיאה או להתקנה על הקיר
•מידות 53x33x11 :מ"מ

PB-102 PG2
לחצן מצוקה אלחוטי בעל שני לחצנים מבוסס טכנולוגיית

PowerG

 PB-102 PG2הנו לחצן מצוקה אלחוטי בעל שני מקשים המיועד לאפליקציות חירום
ושליטה של מערכות אבטחה אלחוטיות PB-102 PG2 .מאפשר למשתמש לשלוח אות
מצוקה בלחיצה בו-זמנית על שני מקשים.
•מנגנון בטיחות למניעת התקשרויות שווא
•חיי סוללה ארוכים במיוחד ( 7שנים בשימוש רגיל)
•תפס לחגורה ,מחזיק מפתחות ושרשרת שרוך
•עיצוב נוח וגמיש  -מתאים לנשיאה או להתקנה על הקיר
•מידות 53x33x11 :מ"מ

הפתרון המושלם לעסקים ולמגורים
גבולות האבטחה מתרחבים עם רכזת  ,PowerMaster-33אשר פותחת אופקים חדשים עבור
העסק שלך .מערכת אבטחה אלחוטית חדשה ,מוסתרת מהעין ,המבוססת על הטכנולוגיה
המובילה של  PowerMaster-33 .PowerGהינו הפתרון האידיאלי ,גם ללקוחות עסקיים וגם
ללקוחות פרטיים.
•פנייה ללקוחות חדשים  -לקוחות עסקיים
•מעבר מגלוי לחבוי  -לוח בקרה וגלאים נסתרים ,ממזערים את סכנת גילוי המערכת
•הרחבת שדה הראייה  -מצלמת גלאי חיצונית-אלחוטית מאתרת ומתריעה על פורץ,
לפני הגעתו לדלת

השוואה בין הרכזות

PowerMaster-10/30/33

בחר את האפשרות המתאימה ביותר לצרכים שלך:
PowerMaster-10

PowerMaster-30

PowerMaster-33

בתי מגורים

בתי מגורים גדולים  /עסקים

בתי מגורים  /רכזת בהתקנה
נסתרת לעסקים

לוח מקשים מובנה

כן

כן

תכונה
התקנה רגילה

לא .פועל עם לוח מקשים
אלחוטי דו-כיווני מדגם

KP-250

סמארטפון  /שליטה דרך אפליקציה

כן

כן

כן

קול (דו-כיווני ,פקודות)

לא

כן

לא

אזורים

30

64

64

משתמשים

8

48

48

תגי קירבה

8

32

32

תליונים

15

15

15

שלטים

8

32

32

לוחות מקשים

8

32

32

סירנות

2

8

8

סירנה קווית

כן (ספק כוח חיצוני)

כן

כן

אזורים קוויים

1

( 1סטנדרטי); אופציה להרחבה דו-כיוונית  /אזור

גודל קובץ יומן האירועים

250

1,000

1,000

מודול להרחבה קווית

לא

כן

כן

תתי מערכות

3

3

3

סוללת גיבוי

 12שעות או  24שעות

עד  48שעות

עד  48שעות

אספקת כוח

פנימית או חיצונית

פנימית או חיצונית

פנימית או חיצונית

תקשורת
מרחיקי טווח

טלפון קווי מובנה ,מודול
פנימי אופציונלי GSM/
 GPRSאו PowerLink3
4

טלפון קווי מובנה,
מודול
4

פנימי אופציונלי GSM/GPRS
או PowerLink3

4

גבולות האבטחה מתרחבים
מגנט נעלם

לוח מקשים
דו-כיווני
מערכת אבטחה אלחוטית
(התקנה מוסתרת)

למידע נוסף ,צור קשר עם ויסוניק

www.visonic.com/il/he/expand
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