
PowerMaxExpress

PowerMax®Express מבית ויסוניק היא מערכת אבטחה 

קומפקטית במיוחד ויחד עם זאת בעלת פונקציונאליות 

מירבית. עם שילוב בין אמינות הביצועים והאפליקציות 

ולבעלי בתים, מערכת  הדרושות למתקינים מקצועיים 

אלחוטית זו מהווה פיתרון יעיל וחסכוני. בנוסף, המערכת 

 GSM/GPRS מאפשרת גמישות בהוספת מכלולי תקשורת

או IP בהתאם לצרכי ההתקנה, תכונה ייחודית למערכת 

כן,  כמו  הקומפקטיות.  המערכות  בקטגוריית   אבטחה 

ה- PowerMaxExpress קלה להתקנה ולשימוש, תואמת 

לתקנים בינלאומיים ומספקת את הפיתרון האידיאלי בשוק 

התחרותי של ימינו.

•עיצוב מודרני ונקי המתאים לכל בית 	
• קומפקטית ומשתלבת בצורה אסטטית  	

)כמעט בלתי נראית( על הקיר

•מערכת מקיפה, "הכל ביחידה אחת" 	
•מגוון רחב של אפשרויות תקשורת לדיווח למוקד 	

•התקנה קלה והפעלה פשוטה 	
•המגוון הרחב ביותר בשוק של ציוד היקפי 	

מערכת אבטחה אלחוטית קומפקטית מודולארית

עם מודולי תקשורת פנימיים 



PowerMaxExpress

www.visonic.com באתר:  בקרו  אנא  נוסף,  למידע 

מגוון רחב של ציוד היקפי אלחוטי

הרחב את היקף הפיתרון המוצע ללקוח עם מגוון רחב של 
משדרים וגלאים אלחוטיים מומלצים אלו**:

עיצוב קומפקטי ומודרני

•מערכת קטנה, המשתלבת בצורה אסטטית )כמעט בלתי נראית( על הקיר 	

• עיצוב נקי ומסוגנן המתאים לכל בית	

"הכל ביחידה אחת"

• 	)PSTN( התקן סטנדרטי לחיבור קו טלפון רגיל

 • 	GSM/GPRS אופציה להוספת מודולי תקשורת פנימיים עבור תקשורת 
ו- *IP הניתנים לשדרוג במקום

• ולוח מקשים מלא 	LCD

•פיתרון יעיל וחסכוני ביותר להתקנה עם אופציה לשילוב עם לוחות מקשים,  	
שלטי כיס וסירנות אלחוטיות 

אמינות גבוהה וביצועים טובים

•הגנה מלאה על המעגל החשמלי הראשי מפני תאונות וחבלות 	

•יציאות החוטים מוגנות מפני קצרים חשמליים 	

• שעות כלולים במערכת שנאי חיצוני וסוללת גיבוי ל-12	

•מערך אנטנות ממותגות לשידור וקליטה באיכות גבוהה 	

• תתי מערכות המערכת תומכת בעד 4	

 • 	FCC ,CE :תוכננה לתאימות ברוב התקנים והתקנות הבינלאומיים לרבות 
EN50131 Grade 2 -ו

התקנה והפעלה פשוטה 

•התקנה, הפעלה, ותכנות אינטואיטיביים 	

•תאימות לכל הציוד ההיקפי של ויסוניק, לרבות סירנות ולוחות מקשים  	
אלחוטיים דו-כיווניים

מפרט טכני

315 ,433 ,868 תדרים זמינים: 

28 אלחוטיים + 1 כניסה קווית מספר אזורים: 

8 מספר קודים למשתמש: 

1300mAh ,4.8V - גיבוי ל-12 שעות סוג סוללה: 

9VAC 700mA 230, יציאהVAC 50Hz כניסה ספק כוח )חיצוני(: 

SIA ,Contact ID, SIA/IP אפשרויות לפורמט דיווח: 

x 193 x 50 178 מ"מ ממדים: 

658 גרם משקל: 

diversity דו-כיוונית + אנטנת RF מערכת תדר רדיו: 

מודולי התקשורת הפנימיים נרכשים בנפרד. מודול ה- IP צפוי לצאת   *  
לשוק במהלך 2009.

רשימה חלקית, העיצוב של המוצרים בפועל עשוי להיות שונה   ** 
מהעיצוב בתמונות. לקבלת רשימה מלאה של יותר מ- 30 סוגי 

האביזרים הקיימים, צרו קשר עם ויסוניק.

  ו-PowerMax הם סימני מסחר רשומים של ויסוניק בע"מ. שמות 
אחרים הם קניין בעליהם. ויסוניק שומרת לעצמה את הזכות לשנות מידע או 

מפרטים ללא הודעה מראש. 
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