PowerMaxComplete
Professionele alles-in-één draadloze beveiliging

De Visonic PowerMaxComplete staat voor compacte professionele draadloze beveiliging en persoonlijke veiligheid. Het
systeem is speciaal ontworpen voor de beveiliging van woningen en kleine kantoren. Voor de gebruikers die overstappen van traditionele PSTN-telefoonlijnen naar alternatieven
zoals VoIP, GSM etc., biedt de PowerMaxComplete diverse
communicatie-, configuratie- en uitbreidingsmogelijkheden,
welke samenkomen in één modulair draadloos paneel. De
PowerMaxComplete kan eenvoudig uitgebreid worden met
geïntegreerde communicatiemodules, zoals GSM/GPRS en
IP om een kosteneffectieve en betrouwbare manier van
doormelding te realiseren.
Dit uitgebreide scala van geavanceerde functies, samen
met het gebruiksgemak en de snelle installatie, maken
de PowerMaxComplete tot de meest kosteneffectieve en
modulaire beveiligingsoplossing in de markt van vandaag.

•
•
•
•
•
•

Alles-in-één, stand-alone systeem
Veelzijdige geïntegreerde communicatie opties
Zeer robuuste en betrouwbare hardware, die
voldoet aan de Europese eisen
Modulair en flexibel ontwerp – betaalbaar en
gemakkelijk aan te passen aan uiteenlopende
behoeften
Eenvoudig in gebruik, installatie en
programmering
Uitgebreid aanbod aan accessoires en
uitbreidingsopties

PowerMaxComplete
Geintegreerde communicatiemogelijkheden

Breed scala aan draadloze componenten

•
•

De PowerMax Complete is uit te breiden met een breed scala
aan draadloze zenders en detectoren.**

•

Ingebouwde PSTN-kiezer
Makkelijk uit te breiden communicatiemodules voor GSM-,
GPRS en/of IP* doormelding:
- Biedt zeer betrouwbare alarm doormelding naar een meldkamer
- Biedt een back-up verbinding voor de bestaande PSTN-kiezer
Twee-weg draadloos systeem met diversity RF-antenne – voor
betrouwbare draadloze communicatie

Flexibele configuratie opties

•
•
•
•
•

Optioneel proximity lezer voor eenvoudige in- en uitschakeling met
proximity pas zonder noodzaak van keyfob handzender
Keuze uit externe netadapter of interne voeding
Spraak opties - inclusief twee-weg spraak/luister verbinding,
gesproken teksten en berichtencentrale
Beschikbaar in een versie inclusief secties (maximaal 4)
Uitbreidingsmodule - inclusief een PGM uitgang, twee extra
bekabelde zones, een sirene uitgang en speakerphone aansluiting
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Eenvoudige installatie en hoge betrouwbaarheid

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Intuïtieve bediening, inleren en programmering
Heldere LCD display en pictogramgebaseerde toetsen
Diverse uitbreekpoorten en openingen voor gemakkelijke bedrading
Hoofdprint is beschermd tegen ongelukken of sabotage
Uitgangen zijn beveiligd tegen kortsluiting
Verwijderbare voorkant vergemakkelijkt het inleren en testen van
draadloze componenten
Intern volledig afgeschermde voeding
Back-up batterij – voor noodstroom voorziening van de centrale en
aanwezige GSM/GPRS/IP modules
In overeenstemming met de meeste internationale normen en
regelgevingen, waaronder: FCC, CE en EN50131 grade 2

Specificaties
Beschikbare frequenties:

868, 433, 315

Aantal zones:

28 draadloos, 1 of 2 bekabeld

Gebruikers codes:

8

Type batterij:

24-uur back-up - 7.2V, 1300mAh, NiMH 48
uur back-up - 9.6V, 1800mAh, NiMH

Stroomvoorziening
(intern of extern):

100VAC tot 240VAC,
50/60 Hz 0.5A / 12,5 VDC, 1.6 bis

Protocol opties:

SIA, Contact-ID of SIA / IP

Gewicht:

1.44Kg (51oz) inclusief batterij

Afmetingen:

266 x 206 x 63 mm
(10-7/16 x 8.18 x 2-1/2 in)

RF-systeem:

Twee-weg + diversity antenne

* Alle extra communicatiemodules dienen apart aangeschaft te worden.
Het IP-module is naar verwachting beschikbaar eind 2010.
** Is slechts een gedeeltelijke lijst van mogelijkheden; de eigenlijke
ontwerp kan afwijken van het ontwerp die is afgebeeld. Neem contact
op met uw Visonic dealer om een volledige lijst van meer dan 30
beschikbare accessoires.
en PowerMax zijn geregistreerde handelsmerken van Visonic Ltd. Andere
namen zijn het eigendom van hun eigenaren. Visonic behoudt het recht om informatie
of specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.
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