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Turvallisiin vuorovaikutteisiin intrgroituihin koteihin

Plug and Protect™ - vaivaton asennus

Reaaliaikainen seuranta järjestelmään liitettävien kameroiden avulla

Yhteys muodostettavissa mistä tahansa Internetin, matkapuhelimen
tai lankapuhelimen välityksellä

Luotettavuus perustuu kokemukseen

GSM-yhteydet / IP-liitettävyys
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Visonic on eturivin langattomien turvajärjestelmien ja kotiautomaation valmistaja ja kehittäjä maailmassa.

Sen todistaa tuhannet asennetut järjestelmät maailmanlaajuisesta. Vuodesta 1972 lähtien teollisuuden

standardit ovat määrittyneet Visonicin innovatiivisien, langattomien ratkaisujen mukaan.

Visonicin tuotteet ovat saaneet alan arvostusta, koska ne todella toimivat - Ne ovat luotettavia,

varmatoimisia ja kestäviä ja tekevät minkä lupaavat. Ei pelkästään lupauksia, vaan luotettavia, varmatoimisia

ja kestäviä tuotteita jotka tekevät mitä lupaavat.

Visonic on sitoutunut  toimittamaan elämänlaatua parantavia langattomia ratkaisuja. Tämä saavutetaan

poikkeuksellisen suurella panostuksella tuotekehitykseen, jonka avulla on kehitetty edistyksellisiä,

patentoituja ratkaisuja ja erittäin luotettava suorituskyky.

Visonicin Langattomat sovellukset ovat:

Tehokkaita – Toteutettavissa huomattavasti nopeammin ja edullisemmin.

Joustavia – Järjestelmän laajennus ja päivittäminen on mahdollista, kun tarvitaan muutoksia tai uusia

laitteita.

Elegantteja – Huomaamaton asennus ei haittaa sisustettaessa ja laitteet sulautuvat hyvin kodin

sisustukseen.

Luotettava – Markkinoiden paras ilmaisun tarkkuus, herkkyys ja vikahälytysten sieto takaavat

luotettavuuden. Tätä varmistamassa on maailmanlaajuinen ammattilaisten verkosto.

Visonicin langattomat ratkaisut luovat vapauden: Vapauden liittää kameroita. Vapauden paikasta, josta

laitetta ohjataan; Vapauden rentoutua ja kaikista tärkeimpänä vapauden huolehtia siitä mikä on todella

tärkeintä elämässä ohjataan.

Me odotamme maailmaa, jossa kaikki ihmiset
voivat nauttivat itsensä ja tavaroidensa turvallisuudesta kotona

ja töissä, ja vapaudesta valita itse elämäntyylinsä.
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Täydellinen vapaus. Esittelyssä PowerMax Plus™.

Nykyään kodeissa halutaan enemmän kuin pelkkä murtohälytysjärjestelmä. Halutaan järjestelmä, joka

hälyttää murroista, palosta ja vesivuodosta. Näiden lisäksi halutaan kutsua apua sairaskohtauksen

sattuessa. Mutta tämä on vasta alkua. Halutaan valvontakameroita etuovelle tai lasten leikkipaikoille

halutaan sammuttaa ja käynnistää sähkölaitteita puhelimen välityksellä. Jotkut haluavat jopa seurata

järjestelmänsä toimintaa Internetin tai tekstiviestien avulla.

Visonicin PowerMaxPlus voi tehdä tämän kaiken ja paljon muuta!

Vapaus monimutkaisista asennuksista - Plug and Protect™.

PowerMax+™ langaton järjestelmä on toimintavalmis suoraan pakkauksesta otettuna. Kaapelointia ei

tarvita. Jopa sireeni voi olla langaton. Koko järjestelmä voidaan asentaa alle kahdessa tunnissa. Sinun

tarvitsee ainoastaan kiinnittää laitteet.

Helppotajuinen ohjelmointi ääniohjeistuksen avulla mahdollistaa helpon asennuksen. Asentajalle työ on

suoraviivainen prosessi, niin ongelmavapaa, ettei aikatauluille aiheudu paineita. Vaativat lisätyöt kuten

asennusjälkien peittäminen, paikkamaalaukset ja sisustuksen vaurioiden korjaukset eivät hidasta

työskentelyä.

Vapaus nähdä – kameroiden liitettävyys.

Lopultakin voidaan nähdä mitä käytössä olevissa tiloissa tapahtuu. Pieniin, strategisiin paikkoihin sijoitettujen

kameroiden kuvia voidaan katsella Internetin välityksellä. Vanhemmat voivat valvoa lapsiesa turvallisuutta

tai nähdä kuinka heidän omaisuuteensa yritetään puuttua luvatta. Kameroilla voidaan myös varmistaa

hälytys, tallentaa tapahtumat ja puuttua niiden kulkuun.
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Vapaus rentoutua – alan paras luotettavuus ja herkkyys ilman vikahälytyksiä.

PowerMax+™ tarjoaa korkeasasoisen,  edistyksellisen langattoman turvajärjestelmän, joka on rakennettu

sen luotettavuuden varaan mitä Visonic edustaa.

Tilat suojataan edistyksellisillä liikeilmaisimilla, ovimagneettikoskettimilla ja lasirikkoilmaisimilla.

Patentoitu, eläimiä sietävä, älykäs liikeilmaisin erottaa ihmisen ja alle 38 kg painavat eläimet, jotta ne

voivat elää vapaasti valvotuissa tiloissa.

Patentoitu TMR™ teknologia takaa erinomaisen vikahälytysten siedon varsinaisen tunnistusherkkyyden

kärsimättä.

Edistyksellinen taajuuskanavan tukkeutumisen ilmaisu antaa mahdollisuuden välittömään reagointiin,

mitä korkeimmat standardit vaativat.

Parannettu! - Erikoiset silmukat, jotka on tarkoitettu vain kaasu-, vesivuoto- ja savuilmaisimille, 

lähettävät hälytykset ja aktivoivat juuri oikeat hälytystoimet.

PowerMax+™ PowerLink on laite, jonka avulla käyttäjä voi nähdä strategiset alueet, kuten 

sisäänkäynnit, ja päättää aiheuttaako hälytys toimenpiteitä.

PowerMax+™ on täydellinen ratkaisu omakotitaloihin ja kerrostaloasuntoihin.



PowerMax+

Freedom of movement

personal and property security
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Vapaus elää mukavasti – edullinen kotiautomaatio.

Päivittäisten rutiinien automatisointi säästää. PowerMax+™ vapauttaa sinut huolehtimaan asioista, jotka

ovat todella tärkeitä.

PowerMax+™ voi ohjata valaistusta ja muita sähkölaitteita ajastimella tai painettaessa kauko-ohjaimesta

nappia. Ohjauksessa käytetään sähköverkon välityksellä toimivaa X-10 kotiautomaatioteknologiaa.

X-10 ohjaus on kaksisuuntainen ja sillä voidaan himmentää valoja. Tällä tavoin käytettynä PowerMax+™
on tehokas työkalu energiaa säästettäessä. Energian hintojen kohotessa on tullut yhä tärkeämmäksi

kiinnitää huomiota myös kodin energiansäätötoimiin.

Automaattiset rutiinit voidaan esiohjelmoida ja aktivoida painiketta painamalla tai puhelinsoitolla. Kun

asukas palaa kotiin, hän painaa painiketta, josta avautuu autotallin ovi, ulkovalot syttyvät ja hälytysjärjestelmä

kytkeytyy pois päältä. Erilaisia rutiineita voidaan ohjelmoida jokaisen tarpeiden ja elämäntyylin mukaisesti.

Poikkeavat tilanteen, kuten tulipalon, aikana voi järjestelmä pysäyttää ilmanvaihdon ja sytyttää valot,

jotta asunnosta voidaan poistua turvallisesti ja estää lisävahinkojen syntyminen.

PowerMax+™ valjastaa modernin teknologian asukkaita varten ja tekee elämisestä vähän mukavampaa.

PowerMax+™ ohjaaa:

Valaistusta

Viihdekeskusta

Lämmitysta ja ilmanvaihtoa

Kastelujärjestelmää

Kodin muita laitteita

Create your own PowerMax+™ OEM /Private label
Your brand,our product,expertise,reliability and quality

Ready for delivery as an OEM solution,the PowerMax+™can be supplied with a

variety of customizations.The product can be modified with name and logo or with

an adapted exterior.
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                is a registered trademark of Visonic Ltd. Next, Discovery, PowerMax, PowerCode, Plug and Protect are trademarks of Visonic Ltd.

All information correct at time of print. Visonic reserves the right to change information or specifications without notice.

®

Web site: http://www.visonic.com

VISONIC LTD. 2003 POWERMAX+ CU5465S9 (Rev. 01)

Head Office (Israel) Tel (+972-3) 645 6789 Fax (+972-3) 645 6788

Visonic Inc. (U.S.A.) Tel (+860) 243 0833 Fax (+860) 242 8094

Visonic Ltd. (U.K.) Tel (+44-870) 730 0800 Fax (+44-870) 730 0801

Visonic Iberica (Spain) Tel (+34-91) 659 3120 Fax (+34-91) 663 8468

Visonic GmbH (Germany)           Tel (+49) 211 600 6960 Fax (+49) 211 600 69619

Visonic Deson Ltd. (Hong Kong) Tel (+852) 2157 7147 Fax (+852) 3184 3421

Visonic Ltd. (Nordic) Tel (+47) 6758 0843 Fax (+47) 6758 0814

Visonic Sp.zo.o. (Poland & Central Eu.) Tel (+48-22) 6393436 Fax (+48-22) 8334860


