PowerMaxPro
Sistema de Segurança Residencial Profissional
“Tudo em-um”

A PowerMax®Pro da Visonic eleva a fasquia da versatilidade, conectividade e estilo dos sistemas de
segurança e controlo residenciais. Esta solução via
rádio multi-funções vai de encontro ás exigências
dos consumidores que procuram um sistema de segurança atractivo e fácil de utilizar, flexível e eficaz.
Fornece uma fiabilidade excepcional, desempenho
e facilidade de instalação sem limites, graças á sua
arquitectura única, robusta e profissional.
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Design contemporâneo
Funcionamento baseado em Internet
e supervisão via Powerlink
Larga gama de controlo remoto e opções
de relatório via Internet, telefone e SMS
Operação simples baseada em ícones
Instalação fácil – menus intuitivos e guia de voz
Gama de periféricos via-rádio líder de mercado
Design Modular – para actualizações fáceis
Mais de 500 mil instalações

PowerMaxPro
Solução elegante “tudo-em-um”

Ampla gama de acessórios via rádio

•

Aumente o valor da sua oferta com estes transmissores e
detectores via rádio recomendados.**

•
•
•
•
•
•

Design elegante enquadra na perfeição a arquitectura e decoração
moderna
Múltiplos módulos de Comunicação internos e externos, facilmente
adicionáveis (GSM/GPRS/CDMA/IP)
Extensa gama de módulos adicionais, incluindo comandos de duas
vias, leitor de proximidade integrado de fábrica
Integração sem erros com PowerLink para controlo e supervisão via
internet
Até três terminais RS232 para GSM externo, PowerLink e
comunicação PC local
Opção de dois idiomas - ideal para mercados multiculturais
3 partições + múltiplas áreas comuns que permitem instalações em
residências com vários utilizadores e pequenos comércios/escritórios

Operações simplificadas e serviços avançados

•
•
•

Módulos de comunicação facilmente adicionáveis e idiomas
alternativos ajudam a suprir diversas necessidades
Personalização OEM fácil e flexível – incluindo painéis, idiomas,
textos apresentados, mensagens de voz
Abre caminho para aplicações avançadas

Arquitectura inteligente
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•
•
•
•
•

Protecção integral de todos os componentes críticos para o funcionamento, incluindo fonte de alimentação interna, PCR principal e saídas
Compartimento de bateria isolado, fornecendo até 72 horas de backup
Antena de diversidade para qualidade excepcional de transmissão
e recepção
Módulo de GSM interno com antena externa opcional melhora a
recepção e transmissão celular
Módulo PowerLink interno – para funcionamento e supervisão por
intermédio de internet
Canais dedicados e aberturas laterais facilitam o acesso a fios eléctricos

Construído para uma instalação fácil e
funcionamento fiável

•
•
•
•
•
•
•
•

Notificações visuais e sonoras para o estado do sistema
LCD frontal de grandes dimensões e 16 caracteres
Teclado de ícones – reduz tempo de formação e assistência
Programação fácil, utilização simples de cartões de proximidade e
comandos de 2 vias
Programação simples através de menus
Fiabilidade comprovada por mais de 500 mil instalações
Certificação completa ISO9001
Cumpre com a maioria das normas e regulamentos internacionais,
incluindo FCC, CE, EN50131 grau 2, WEEE, RoHS
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** Todos os módulos de comunicaçôes adicionais devem ser
adquiridos em separado.
** Lista parcial; o desenho real poderá diferir da imagen
apresentada. Contacte o distribuidor oficial para obter uma lista
completa de mais de 30 tipos de acessórios disponíveis.
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