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PowerMax
For sikre, integrerede og interaktive hjem

Plug and Protect™ - problemfri installation
Kameraforbindelse giver her og nu indsigt
Tilgængelig hvor som helst gennem Internet, mobil eller fastnettelefon
Afprøvet pålidelighed
GSM kommunikation / IP kommunikation

®

Vi forestiller os en verden, hvor alle mennesker
nyder følelsen af sikkerhed, personligt og for deres ejendom,
såvel hjemme som på arbejde.
Og nyder friheden til at kunne vælge sin egen livsstil.

Med hundrede tusinder af trådløse installationer over hele verden, er Visonic i front med trådløs
Sikkerhed og styring i hjemmet. Lige siden starten i 1972, har Visonic sat standarden for innovative
trådløse systemløsninger.
Visonic’s produkter har vundet industriens anerkendelse, fordi de ganske enkelt fungerer.
Ingen tomme løfter, men blot pålidelige, driftsikre og holdbare produkter, der gør deres job.
Visonic har forpligtet sig til at udvikle banebrydende trådløse løsninger, der forbedrer livskvaliteten.
Dette demonstreres ikke mindst gennem en meget høj investering i udviklingsprojekter, der genererer
avancerede patenterede teknologier og pålidelige, højt ydende systemer, der hver gang udfordrer
branchen.
Visonic's trådløse systemer er:
Effektive – tid og omkostninger ved installation er væsentligt reduceret.
Fleksible – systemerne opgraderes og udvides nemt, når behovene ændres, eller nye komponenter
bliver tilgængelige.
Æstetiske – enkel installation der ikke ses, i et nutidigt design der falder ubemærket ind i hjemmets
dekoration.
Pålidelige – branchens største følsomhed og nøjagtighed ved detektering, samt immunitet over for
falske alarmer. Dette parret med et hurtigt og forstående, verdensomspændende netværk af
kundesupport.
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Visonic’s trådløse løsninger leverer den ultimative frihed: Friheden til at kunne se med et kamera;
Friheden til at vælge tid og sted med absolut tilgængelighed og kontrol; friheden til at kunne slappe af;
og den vigtigste frihed af alle – friheden til at tage sig af det, der er virkelig vigtigt i livet.

Absolut Frihed. Vi præsenterer PowerMax®+.
Vore dages familier ønsker mere end blot en simpel tyverialarm – de ønsker at systemet kan meddele
sig til dem i tilfælde af tyveri, brand og vandskade så vel som ved nødkald fra syge eller truede
familiemedlemmer – hvor som helst de er, hjemme eller ude. Men dette er kun begyndelsen. De ønsker
kameraforbindelse til overvågning af fordøren, og børnenes værelse. De ønsker at kunne tænde og
slukke for lys og elektriske apparater via telefonen. Nogle ønsker endda at have kontrol over deres
hjem via Internet og SMS besked.
Visonic’s PowerMax®+ kan levere alt dette, og mere!

Frihed fra kompliceret installation - Plug and Protect™ - Problemfri installation.
PowerMax®+ trådløst system er klar til opsætning direkte fra indpakningen. Uden besværlig kabeloplægning,
selv til den trådløse sirene, kan installationen færdiggøres på mindre end et par timer. Med Plug and
Protect.
Intuitiv programmering, understøttet af talte instruktioner, giver en nem detektor og systemopsætning.
For dine kunder er installationen derfor en hurtig og smertefri operation. Så hurtig, at det ikke vil forstyrre
deres dagligdag, og samtidig helt uden “skader”. Vægge og maling lades helt uberørt.

Frihed til at se – med kameraforbindelse.
Endelig kan brugeren nu se, hvad der sker i hans hjem. Miniature kameraer på strategiske placeringer
kan tilgås via en sikker Internet forbindelse. Forældre kan følge med, når børnene kommer hjem til
fordøren og låser sig ind. Familiemedlemmer kan se, om nogen forgriber sig på deres ejendom og
værdier. Og vigtigst – ved reaktion på en hændelse kan denne observeres, og udvalgte billeder kan
gemmes for senere verificering.

,

PowerMax+

3,

Frihed til at kunne slappe af – branchens største følsomhed og nøjagtighed ved
detektering, og bedste immunitet over for falske alarmer.
PowerMax®+ leverer det højest niveau af avanceret trådløs sikkerhed, med den indbyggede pålidelighed
der er grundlaget for Visonic's professionelle renommé.
Sikrer ejendom med avancerede bevægelses sensorer, dør/vindue magnetkontakter og
glasbrudsdetektorer.
Patenterede intelligente PIR detektorer kan pålideligt skelne mellem et menneske og et dyr der
vejer op til 38kg, så husdyr frit kan bevæge sig rundt i hjemmet.
Patenteret True Motion Recognition™ teknologi leverer ekstrem høj immunitet over for falske alarmer
og giver samtidig branchens bedste detektering.
Avanceret støj detektering giver en sikker og hurtig rapportering af støjpåvirkning, i henhold til de
mest strikse industristandarder.
Forbedret! - Specielle zoner dedikerede til sikkerhedsrelaterede enheder, såsom gas, vand og
røg sensorer. Sender en alarm ved detektering og igangsætter en prædefineret sekvens af reaktioner.
Med en PowerMax®+ WebCommunicator, kan brugeren se strategiske områder såsom
indgangspartiet, og dermed skelne mellem en falsk alarm og et rigtigt indbrud.
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PowerMax®+ er den perfekte sikkerhedsløsning for huse og lejligheder i alle størrelser.

personal and property security

PowerMax+
Freedom of movement

Frihed til at være magelig - hjemmeautomation der er råd til.
Ved at automatisere daglige opgaver i hjemmet, kan PowerMax®+ frigøre familien til at gøre de ting
der virkelig betyder noget i livet, og samtidig spare penge på energibudgettet.
PowerMax®+ kan, gennem anvendelsen af X-10 Power Line teknologi, styre lys og elektriske apparater
i henhold til et tidsskema, ved bestemte hændelser eller ved et tryk på en knap. PowerMax®+ er også
opgraderet til at inkludere 2-vejs X-10 styring af elektriske apparater, samt op og ned regulering af
lyskilder, og er derigennem blevet et stærkt værktøj for egentlig energistyring. At spare på energien
er blevet et kritisk emne verden over, med stigende energipriser og udtørringen af Verdens
energiressourcer. Som mere end blot en behagelighed kan hjemmeautomation tilbyde smart styring
af energiforbruget og familiens energibudget.
Automatiserede rutiner kan forud fastlægges eller startes ved et tryk på en knap eller et opkald fra en
telefon. Når et familiemedlem kommer hjem, kan et enkelt tryk på en knap være programmeret til
samtidigt at åbne garageporten, tænde det udvendige lys, koble alarmsystemet fra og tænde Tv’et og kedlen til kaffevandet. Brugeren designer selv de automatiske rutiner, der passer hans individuelle
livsstil. Ved nødsituationer såsom brand vil systemet ikke blot kunne sende en alarmmeddelelse, men
også kunne aktivere ventilationssystemet og tænde lyset for at fjerne røg og oplyse flugtveje, så familien
hjælpes til at finde vejen ud.
PowerMax®+ anvender moderne teknologi til ejerens fordel, og gør livet mere behageligt, sjovere og
billigere.
PowerMax®+ styrer bl.a.:
Lys
Underholdningscentre
Varme og kølesystemer
Vandingssystemer
Husholdningsapparater

Design dit eget PowerMax®+ OEM / Mærke
Dit Brand, vores produkt, ekspertise, pålidelighed og kvalitet
Klar til levering som en OEM løsning, kan PowerMax®+ leveres med en vifte af
tilpasninger efter ønske. Produktet kan modificeres med navn og Logo og et tilpasset
udseende.
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PowerMax®+ - Det ultimativt sikre, integrerede,
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Trådløst
tastatur

Politi

Ambulance

Brand

interaktive hjem.

Installatør
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Fjernprogrammering

GSM

Installatørs Internetforbindelse

Internet
System Admin. Server
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Kamera
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GSM
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PowerMax+

Sikring i hjemmet

Sikkerhed i hjemmet

Nødhjælp

Røgdetektor

Armbåndssender

Glasbrudsdetektor

Gasdetektor

Smykkesender

Magnetkontakt

Vanddetektor
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Bevægelsesdetektor

Frihed til at vælge tid og sted – med absolut tilgængelighed og kontrol.
PowerMax®+ tilbyder markedets mest alsidige vifte af kommunikationsmuligheder. Brugeren kan vælge at
kommunikere med PowerMax®+ gennem en sikker, brugervenlig Web-applikation, e-mail, SMS besked, mobil
eller almindelig telefon.
Systemet tilbyder:
Hændelsesadvicering til ejer og/eller til Kontrol Central
Fjernstyring af lys, elektriske enheder og alarm.
Frakoblingsrapport der informerer forældrene om et barns hjemkomst og frakobling af alarm
Familiens beskedcentral der kan optage og afspille beskeder, lokalt eller fra telefon
Fjernstyring af Håndfri 2-vejs tale kommunikation (Fuld Duplex: Samtidig tale/lytte)
Frihed til at vælge tid og sted betyder også administration og service via telefon eller Web, med upload og
downloadfunktion for nem og hurtig programmering.

Frihed til at vælge - fleksibel, modulær og
Helstøbt løsning.
En PowerMax®+ løsning er modulær og giver derved mulighed
for at vælge og tilføje enheder og detektorer på et hvilket som
helst tidspunkt. Når behovet ændrer sig eller nye komponenter
bliver tilgængelige, kan PowerMax®+ nemt udvides.
Standarder og compatibilitet
PowerMax®+ opfylder de gældende standarder i de fleste lande i verden.
Bl.a: (CE/RTTE), EN300 220-1&3, EN 301 489-1&3, EN60950, EN50131-1,
EN-50130-4, EN 50130-5, BS-6799 Class VI og DD-243:2002.
SIA false alarm prevention recommendation
UL 985, UL 1023, UL1635, FCC part 15 and part 68, TBR-21
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Kan leveres i følgende frekvenser - 315, 433.92, 426.4875, 868.95, 869.2625 MHz

PowerMax®+ Web Communicator
Internetkommunikation og fjernstyring via grafisk brugerflade
Med PowerMax®+ Web Communicator kan brugeren udnytte den fulde funktionalitet af systemet online,
fra hvor som helst i verden. Ved at anvende en simpel web applikation og en sikker Internet forbindelse kan
brugeren:
Overvåge sit hjem, nemt og enkelt via sikker web
forbindelse.
Ændre systemets opsætning og konfiguration.
Styre såvel alarmsystemet som lys, varme og elektriske
enheder.
Se levende billeder fra hjemmet, og således holde
opsyn med børn, ældre svagelige eller husdyr.
Verificere eller afvise en alarm (tyveri, brand etc.)
og gemme udvalgte billeder.
PowerMax®+ Web Communicator består af:
En kommunikations adapter der håndterer Internet
forbindelse og IP kommunikation.
En Web server applikation der håndterer interface til
såvel bruger som system administrator.
Hver enhed kan understøtte op til fire miniature
kameraer.

PowerMax®+ GSM Adapter
Sikrer backup af kommunikationen når telefonlinien er nede.
En nødvendig løsning for enhver ejendom uden fast telefonforbindelse, såsom
sommerhuse, opankrede både mm.. PowerMax®+ GSM Adapteren er også anbefalet
som backup kommunikation i tilfælde af liniefejl eller systemsabotage.
Anbefalet som backup I tilfælde af liniefejl.
Hændelsesrapportering samt fjernstyring og kontrol via ”Short Message System”
(SMS).
Fuld understøttelse af tovejs talekommunikation.
Kan installeres skjult og væk fra alarmcentral og sikre pålidelig signalering i tilfælde
af systemsabotage.
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Visonic Trådløse PowerCode™ Enheder
Tr å d l ø s e D e t e k t o r e r
NEXT MCW Digitale bevægelsesdetektorer

MCT-550, Vanddetektor

Smart nyt design der ikke er set før

En vigtig komponent til skadesbegrænsning i hjemmet

12m, 90° multiple gardindækning

Detekterer vand i gulvhøjde, specielt velegnet til detektering
af oversvømmelse i badeværelser og kældre.

Avanceret frekvensdomæne (DSP), digital signal processing
3 Volt standard Litium batteri for lang levetid
Justeringsfri installation
Forseglet optik

MCT-501, Glasbrudsdetektor
3 Volt standard Litiumbatteri for lang levetid

NEXT PIR MCW,

generelt anvendelig digital trådløs PIR

NEXT K9-85 MCW, husdyrimmun (38kg) digital
trådløs PIR

Avanceret glasbrudsdetektor
Akustisk sensor med 360° dækning
Fremragende detektionsevne ved armerede, hærdede,
laminerede og trådarmerede glastyper
3 Volt standard Litiumbatteri for lang levetid

Discovery MCW bevægelsesdetektorer
For de hårdeste og mest krævende betingelser

SPD-1000, Berøringsdetektor
Dækning
For PIR & Quad: 15m, 90° multi-stråle dækning
For K9-80: 12m, 90° multi-gardin dækning
"True Motion Recognition" algoritme og programmerbar
verifikation for alarmhændelse sikrer den ultimative pålidelighed

Udviklet til sikring af kunst: Billeder, skulpturer,
udstillingsgenstande
Diskret, miniature, fladt design for nem montage og
ubemærket sikring.
Overlegen berøringssensitivitet (bedre end 0.1mm)

Forseglet optik
Valgbare alarmniveauer for berøringens styrke
3 Volt standard Litiumbatteri for lang levetid
3 Volt standard Litiumbatteri for lang levetid

Discovery PIR MCW, Generelt anvendelig
Discovery K9-80 MCW husdyrimmun (36kg)
Discovery Quad MCW, Quaddetektor for ekstra
stabilitet i krævende miljø

Tr å d l ø s S i r e n e
MCS-700, Ekstern trådløs sirene

MCT-425, Røgdetektor

Overflødiggør lange kabeltræk fra central til sirene

Avanceret fotoelektrisk røgdetektor
98 db Piezo sirene og Strobe lys
BS godkendt, i overensstemmelse med EN standard
To-vejs kommunikation for lokal & fjern-diagnosticering
Kraftig 85 dB intern lydgiver
Alarm, brand og til/frakoblings toner
Sabotagekontakt og test trykknap
9 Volts Alkaline eller Litiumbatteri

Stikprop strømforsyning med NiMH genopladeligt
backupbatteri
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Tri-state tamperkontakt

Bærbare håndsendere

Dør/Vinduesendere

MCT-234, Trådløs håndsender

MCT-302, Dør/Vinduesender

Designet til handy og nem til/frakobling af alarmcentralen

En af de mindste magnetkontaktsendere

Firefunktioners håndsender

Ekstra indgang for trådført kontakt

Kommunikerer med krypteret kodeteknologi
(rullende krypteringskoder)

Sabotagekontakt på bagside alarmerer for fjernelse af
senderen fra væg (model MCT-302T)

Lavt batteri indikeres og transmitteres til central

3 Volt standard Litiumbatteri for lang levetid

Bærbare funktionshåndsendere
Designet til bl.a. nødkald og styring af hjemme-automation
3 Volt standard Litiumbatteri for lang levetid
Kan monteres med metalclips og bæres i bælte

MCT-101
MCT-102
MCT-104

1 trykknap (1 kanal)
2 trykknapper (2 kanaler)
4 trykknapper (4 kanaler)

MCT-100, Universel trådløs sender
Konverterer signaler fra trådførte kontakter til overvåget
trådløs PowerCode signalering
To indgange med individuel ID kode for hver indgang.
Indgange Valgfrie som NC (normally closed), eller EOL (end
of-line loop med NC eller NO kontakt)
3 Volt standard Litiumbatteri for lang levetid

Tr å d l ø s t t a s t a t u r
MCM-140, Fjernbetjening
MCT-201WP, Halskædesender
Personlig nødkaldssender
Vandtæt

Designet til nem fjernbetjening af mest anvendte
funktioner i PowerMax®+
Attraktivt moderne ergonomisk design med
option for vægmontage

Lavt batteri indikeres og transmitteres til central
Tastatur er baggrundsbelyst og ses i mørke
3 Volt standard Litiumbatteri for lang levetid
3 Volt standard Litiumbatteri for lang levetid

MCT-241, Halskædesender
Personlig nødkaldssender

Repeatere

Vandtæt, forseglet fra fabrik

MCX-600, Trådløs Repeater
Lavt batteri indikeres og transmitteres til central
3 Volt standard Litiumbatteri for lang levetid

Udvider rækkevidden af PowerCode™ baserede systemer
Udviklet til at retransmittere data mellem trådløse PowerCode
sendere og alarmcentralen

Kan bæres i bælte med påsat bælteclips
Op til 16 Repeatere kan tilknyttes et enkelt system

MCT-211, Håndledssender

9-Volt Nikkel kadmium genopladeligt backupbatteri

Personlig nødkaldssender
Vandtæt
Lavt batteri indikeres og transmitteres til central
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3 Volt standard Litiumbatteri for lang levetid

Head Office (Israel)
Visonic Inc. (U.S.A.)
Visonic Ltd. (U.K.)
Visonic Iberica (Spain)
Visonic GmbH (Germany)
Visonic Deson (Hong Kong)
Visonic Ltd. (Nordic)
Visonic Sp.zo.o. (Poland & Central Eu.)
Visonic Security Pty Limited (Australia)

Tel (+972- 3) 645 6718
Tel (+1-860) 243 0433
Tel (+44-870) 730 0800
Tel (+34-91) 659 3120
Tel (+49-2202) 104 930
Tel (+852) 2157 7142
Tel (+47) 6758 0843
Tel (+48-22) 6393436
Tel (+61-2) 9899 1911

Fax (+972-3) 645 6788
Fax (+1-860) 242 8094
Fax (+44-870) 730 0801
Fax (+34-91) 663 8468
Fax (+49-2202) 104 959
Fax (+852) 2512 9071
Fax (+47) 6758 0814
Fax (+48-22) 8334860
Fax (+61-2) 9899 1913

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