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Para uma vida confortável
Controle inteligente

Melhora o seu estilo de vida

Você é uma pessoa ocupada. Exige muito de si mesmo

e de tudo o que o rodeia, tanto em casa como no

trabalho. Sempre à procura de maneiras para tornar

a sua vida mais cómoda e eficiente, mantendo a

flexibilidade  para incorporar as mudanças contínuas

nas actividades quotidianas. Seria fantástico acordar

enquanto o café da manhã se prepara, as cortinas se

abrem e a água aquece. A sua sensação de segurança

reforça-se ao saber que os seus filhos já regressaram

da escola, através de uma simples chamada telefónica.

Ou se sabe que será avisado de imediato em caso de

emergência médica. A sua confiança será reforçada

sabendo que, se não estiver em casa e entrarem

intrusos, soará automaticamente um alarme, activando

uma resposta policial e informando-o através do seu

telefone, telemóvel ou correio electrónico.

A sua casa inteligente. Não se trata somente de

comodidade; trata-se da sua tranquilidade.

A sua paixão pela vida exige um sistema avançado de

controle da habitação, que permita o funcionamento

homogéneo da casa e garanta a sua protecção total

sem interferências na sua vida quotidiana.

Ou seja, que a sua utilização seja simples e permita

a si e à sua família controlar o sistema sem dificuldades.

Um sistema que englobe todos os aparelhos eléctricos

e meios mecânicos, incluindo o sistema de alarme, a

iluminação, centros de lazer, recursos para vigilância

de pessoas, sistemas de aquecimento, refrigeração e

rega.

Acerca da Visonic

Com mais de 30 anos de experiência na área da segurança, a Visonic construiu

uma sólida reputação como líder mundial na indústria de segurança.

Reconhecida pela sua tecnologia inovadora e os seus sistemas de elevadas prestações

e grande fiabilidade, a Visonic encontra-se colocada na vanguarda do mercado da

domótica com o lançamento do seu novo sistema via-rádio de segurança e automatização

da casa e local de trabalho, a PowermaxTM. A Visonic lançou as bases para o espaço

ligado em rede, em que os aparelhos electrónicos, sistemas e electrodomésticos se

encontram vinculados utilizando uma rede interna ligada à Internet. Os sistemas de

segurança por cabo ou via-rádio, e os produtos individuais, cobrem uma ampla gama

de aplicações para controle de acessos, protecção pessoal, cuidado da saúde, protecção

de obras de arte e domótica. Esta ampla oferta cobre as diversas necessidades da

maior parte dos clientes.

Com sede em Tel Aviv, Israel, a Visonic conta com uma base de milhões de instalações

que recebem assistência técnica e marketing no mundo inteiro, através de uma rede

de subsidiárias, distribuidores e representantes de vendas em mais de 50 países.



Controle integral de todos os electrodomésticos

A solução PowerMax™
O sistema inteligente PowerMax™ da Visonic para o

controle da casa e local de trabalho, oferece-lhe

segurança e muito mais. Este sistema inteligente serve

como centro de controle exclusivo para a sua casa

automatizando-a mediante o controle de sistemas

como aquecimento e refrigeração, electrodomésticos

e a iluminação com horários programados, seja no

local, com o teclado do painel de controle ou à

distância, através de telefones ou telemóveis. Responde

a eventos específicos, tais como movimento, fumo,

alarmes de incêndio e até inundação, informando-o

e pondo em alerta o serviço adequado, como a policia,

os bombeiros ou a patrulha de segurança da sua rua.

Em caso de inundação, o sistema poderá fechar a

conduta de água.

Estilo de vida melhorado,
que permite à família desfrutar a sua casa
Máxima comodidade

Segurança e fiabilidade

Gestão eficiente do tempo

Poupança significativa de energia

Simplicidade utilizando uma única fonte de controle

Tranquilidade absoluta

As vantagens da Powermax

Receba mensagens no seu telefone, telemóvel
ou pager quando os seus filhos regressam a
casa e desarmam o sistema

Instalação simples

C a r a c t e r í s t i c a s
q u e  d e s t a c a m  a  P o w e r m a x :

Instalação rápida e simples, sem sujar

Fácil de operar

Controle à distância, por telefone ou na sua casa

Opções flexíveis de programação

Monitorização das crianças, alojamento
de animais de estimação e assistência aos mais idosos
Controle integral da sua casa

Programação  f lex í ve l Fácil de usar
As opções flexíveis de programação do sistema
permitem-lhe criar um conjunto de inúmeras instruções
a desempenhar por diversos aparelhos, com um controle
rápido, simples e simultâneo. Com o pressionar de um
botão pode activar a função de regresso a casa:
desactivar o sistema de alarme, acender as luzes,
colocar o seu disco favorito e pôr a trabalhar a sua
banheira de hidromassagem. Não se trata de mais um
exemplo: as possibi l idades são infinitas.

Por ser tão inteligente, o sistema é muito fácil de
utilizar e simples de operar. Com imagens no teclado
às quais está familiarizado pode activar com facilidade
a maior parte dos comandos do sistema utilizando um
só botão. Conta inclusive com uma resposta de voz para
orientá-lo durante a operação e indicar o estado do
sistema, estado de zona, alarmes e emergências.

Conjuntos de instruções personalizados melhoram o seu estilo
de vida individual e poupam-lhe tempo e energia

O nosso sistema via-rádio converte a instalação numa
actividade sem dificuldades, que não interrompe as
actividades da sua família. Com rapidez e de forma
simples, não é necessário furar paredes nem instalar
cabos; não terá que rebocar ou pintar. Os instaladores
entram e ao fim de uma hora já estão de saída, permitindo
que a sua vida volte à normalidade.

Comunicação de voz
bidireccional

Monitorização de emergência
24horas por dia Tranquilidade para

   os entes queridos
A Powermax brinda-o com a tranquilidade dos seus
entes queridos. Ajusta-se às necessidades especiais
dos filhos, idosos, inválidos e animais de estimação.
Caso se encontre longe de casa, a Powermax avisa-o
quando as crianças regressam da escola e permite-
lhe falar com eles utilizando qualquer telefone ou
telemóvel; os detectores permitem que os seus animais
de estimação circulem livremente pela casa sem causar
falsos alarmes. Os transmissores de pulseira pessoais
para os idosos ou inválidos e sensores que respondem
à falta de movimento são componentes de valor
incalculável em caso de uma emergência.

A  Powermax fala o seu idioma
A Powermax sabe mais de 10 idiomas, como tal pode
comunicar com o sistema na sua própria língua. A
elegância da central e detectores é adequada à
decoração de qualquer lugar. Desenhado para ser
utilizado em qualquer lugar do planeta, a Powermax
cumpre com as últimas regulamentações internacionais
tais como a norma europeia 868. Inclui o demonstrado
e fiável protocolo X-10, CodeSecureTM e PowerCodeTM,
tecnologias patenteadas pela Visonic.

Ajusta-se às necessidades especiais das crianças,

idosos, inválidos ou animais de estimação :

C o n t r o l e  i n t e g r a d o
d a  s u a  c a s a
c o m  P o w e r m a x

Iluminação

Controle do sistema de climatização/
calafetagem/ refrigeração
TV e centro de lazer

Telefone

Sistema de alarme

Electrodomésticos

Assistência e vigilância de idosos

Alarme em caso de fugas de água ou gás
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Para uma vida confortável
Controle inteligente

Melhora o seu estilo de vida

Você é uma pessoa ocupada. Exige muito de si mesmo

e de tudo o que o rodeia, tanto em casa como no

trabalho. Sempre à procura de maneiras para tornar

a sua vida mais cómoda e eficiente, mantendo a

flexibilidade  para incorporar as mudanças contínuas

nas actividades quotidianas. Seria fantástico acordar

enquanto o café da manhã se prepara, as cortinas se

abrem e a água aquece. A sua sensação de segurança

reforça-se ao saber que os seus filhos já regressaram

da escola, através de uma simples chamada telefónica.

Ou se sabe que será avisado de imediato em caso de

emergência médica. A sua confiança será reforçada

sabendo que, se não estiver em casa e entrarem

intrusos, soará automaticamente um alarme, activando

uma resposta policial e informando-o através do seu

telefone, telemóvel ou correio electrónico.

A sua casa inteligente. Não se trata somente de

comodidade; trata-se da sua tranquilidade.

A sua paixão pela vida exige um sistema avançado de

controle da habitação, que permita o funcionamento

homogéneo da casa e garanta a sua protecção total

sem interferências na sua vida quotidiana.

Ou seja, que a sua utilização seja simples e permita

a si e à sua família controlar o sistema sem dificuldades.

Um sistema que englobe todos os aparelhos eléctricos

e meios mecânicos, incluindo o sistema de alarme, a

iluminação, centros de lazer, recursos para vigilância

de pessoas, sistemas de aquecimento, refrigeração e

rega.

Acerca da Visonic

Com mais de 30 anos de experiência na área da segurança, a Visonic construiu

uma sólida reputação como líder mundial na indústria de segurança.

Reconhecida pela sua tecnologia inovadora e os seus sistemas de elevadas prestações

e grande fiabilidade, a Visonic encontra-se colocada na vanguarda do mercado da

domótica com o lançamento do seu novo sistema via-rádio de segurança e automatização

da casa e local de trabalho, a PowermaxTM. A Visonic lançou as bases para o espaço

ligado em rede, em que os aparelhos electrónicos, sistemas e electrodomésticos se

encontram vinculados utilizando uma rede interna ligada à Internet. Os sistemas de

segurança por cabo ou via-rádio, e os produtos individuais, cobrem uma ampla gama

de aplicações para controle de acessos, protecção pessoal, cuidado da saúde, protecção

de obras de arte e domótica. Esta ampla oferta cobre as diversas necessidades da

maior parte dos clientes.

Com sede em Tel Aviv, Israel, a Visonic conta com uma base de milhões de instalações

que recebem assistência técnica e marketing no mundo inteiro, através de uma rede

de subsidiárias, distribuidores e representantes de vendas em mais de 50 países.
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Controle integral de todos os electrodom
ésticos

A
 solução Pow

erM
ax™

O
 sistem

a inteligente Pow
erM

ax™ da Visonic para o

controle da casa e local de trabalho, oferece-lhe

segurança e m
uito m

ais. Este sistem
a inteligente serve

com
o centro de controle exclusivo para a sua casa

autom
atizando-a m

ediante o controle de sistem
as

com
o aquecim

ento e refrigeração, electrodom
ésticos

e a ilum
inação com

 horários program
ados, seja no

local, com
 o teclado do painel de controle ou à

distância, através de telefones ou telem
óveis. Responde

a eventos específicos, tais com
o m

ovim
ento, fum

o,

alarm
es de incêndio e até inundação, inform

ando-o

e pondo em
 alerta o serviço adequado, com

o a policia,

os bom
beiros ou a patrulha de segurança da sua rua.

Em
 caso de inundação, o sistem

a poderá fechar a

conduta de água.

Estilo de vida m
elhorado,

que perm
ite à fam

ília desfrutar a sua casa
M

áxim
a com

odidade

Segurança e fiabilidade

G
estão eficiente do tem

po

Poupança significativa de energia

Sim
plicidade utilizando um

a única fonte de controle

Tranquilidade absoluta

A
s 

vantagens 
da 

Pow
erm

ax

Receba m
ensagens no seu telefone, telem

óvel
ou pager quando os seus filhos regressam

 a
casa e desarm

am
 o sistem

a

Instalação sim
ples
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:
Instalação rápida e sim

ples, sem
 sujar

Fácil de operar

Controle à distância, por telefone ou na sua casa

O
pções flexíveis de program

ação

M
onitorização das crianças, alojam

ento
de anim

ais de estim
ação e assistência aos m

ais idosos
Controle integral da sua casa

P
ro

gram
ação

 
fle

xíve
l

F
ácil de usar

As opções flexíveis de program
ação do sistem

a
perm

item
-lhe criar um

 conjunto de inúm
eras instruções

a desem
penhar por diversos aparelhos, com

 um
 controle

rápido, sim
ples e sim

ultâneo. Com
 o pressionar de um

botão pode activar a função de regresso a casa:
desactivar o sistem

a de alarm
e, acender as luzes,

colocar o seu disco favorito e pôr a trabalhar a sua
banheira de hidrom

assagem
. Não se trata de m

ais um
exem

plo: 
as 

possibilidades 
são 

infinitas.

Por ser tão inteligente, o sistem
a é m

uito fácil de
utilizar e sim

ples de operar. Com
 im

agens no teclado
às quais está fam

iliarizado pode activar com
 facilidade

a m
aior parte dos com

andos do sistem
a utilizando um

só botão. Conta inclusive com
 um

a resposta de voz para
orientá-lo durante a operação e indicar o estado do
sistem

a, estado de zona, alarm
es e em

ergências.

Conjuntos de instruções personalizados m
elhoram

 o seu estilo
de vida individual e poupam

-lhe tem
po e energia

O nosso sistem
a via-rádio converte a instalação num

a
actividade sem

 dificuldades, que não interrom
pe as

actividades da sua fam
ília. Com

 rapidez e de form
a

sim
ples, não é necessário furar paredes nem

 instalar
cabos; não terá que rebocar ou pintar. Os instaladores
entram

 e ao fim
 de um

a hora já estão de saída, perm
itindo

que a sua vida volte à norm
alidade.

Com
unicação de voz

bidireccional

M
onitorização de em

ergência
24horas por dia

T
ranquilidade para

   os entes queridos
A Pow

erm
ax brinda-o com

 a tranquilidade dos seus
entes queridos. Ajusta-se às necessidades especiais
dos filhos, idosos, inválidos e anim

ais de estim
ação.

Caso se encontre longe de casa, a Pow
erm

ax avisa-o
quando as crianças regressam

 da escola e perm
ite-

lhe falar com
 eles utilizando qualquer telefone ou

telem
óvel; os detectores perm

item
 que os seus anim

ais
de estim

ação circulem
 livrem

ente pela casa sem
 causar

falsos alarm
es. O

s transm
issores de pulseira pessoais

para os idosos ou inválidos e sensores que respondem
à falta de m

ovim
ento são com

ponentes de valor
incalculável em

 caso de um
a em

ergência.

A
  Pow

erm
ax fala o seu idiom

a
A Pow

erm
ax sabe m

ais de 10 idiom
as, com

o tal pode
com

unicar com
 o sistem

a na sua própria língua. A
elegância da central e detectores é adequada à
decoração de qualquer lugar. Desenhado para ser
utilizado em

 qualquer lugar do planeta, a Pow
erm

ax
cum

pre com
 as últim

as regulam
entações internacionais

tais com
o a norm

a europeia 868. Inclui o dem
onstrado

e fiável protocolo X-10, CodeSecureTM
 e Pow

erCodeTM
,

tecnologias patenteadas pela Visonic.

Ajusta-se às necessidades especiais das crianças,

idosos, inválidos ou anim
ais de estim

ação :
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Ilum

inação

Controle do sistem
a de clim

atização/
calafetagem

/ refrigeração
TV e centro de lazer

Telefone

Sistem
a de alarm

e

Electrodom
ésticos

Assistência e vigilância de idosos

Alarm
e em

 caso de fugas de água ou gás


