
גלאי מראה חיצוני עם אנטי-מסקינג
TOWER®-20AM

גילוי תנועה אמין וללא אזעקות שווא בסביבה חיצונית, היא 

משימה קשה ביותר. עם זאת, מניעה של אזעקות שווא 

הינה הכרחית בשל המצוקה הרבה וההפרעה לאורח החיים 

שאזעקות אלו גורמות למשפחה בבית.

גלאי TOWER®-20AM של ויסוניק מצליח להתגבר על האתגרים 

המורכבים הללו, בעזרת טכנולוגיות חדשניות ביותר. טכנולוגיית 

™Octa-Quad המהפכנית, מבוססת על שמונה גלאי PIR כפולים 

וע"י כך מאפשרת לגלאי לקבוע באמינות גבוהה   ,)Quad(

האם האזעקה מוצדקת או לא. כמו כן, העיצוב הקשיח והגנת 

האנטי-מסקינג המעוגנת בפטנט, מעניקים עמידות גבוהה 

במיוחד מפני וונדליזם ומיסוך.

הגלאי קיים בשתי גרסאות: קווי ואלחוטי. הגלאי האלחוטי 

 PowerMax® מחובר למערכת האזעקה הביתית המתקדמת

של ויסוניק, ולמעשה מספק פיתרון מקיף להגנה מלאה 

על הבית מבחוץ.

• הגנה חיצונית יוצאת דופן עם חסינות גבוהה מפני  	
אזעקות שווא

• חדשנית, המסוגלת להבדיל בין  	Octa-Quad™ טכנולוגיית

אדם בתנועה, לבין עצים או שיחים נעים וחיות קטנות, 

ובכך מפחיתה למינימום את אזעקות השווא ובו בעת 

מבטיחה גילוי יעיל של איומים אמיתיים

•עיצוב ומבנה חזק לעמידות גבוהה בפני ונדליזם 	
•הגנת אנטי-מסקינג מלאה חסרת תקדים 	

•אופטיקת מראה שחורה מובילה בשוק המעניקה  	
רגישות גילוי גבוהה יוצאת מן הכלל וחסינות מפני 

אזעקות שווא

•דגם אלחוטי - אידיאלי להתקנות קשות  	
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טכנולוגיות מעוגנות בפטנט

Octa-Quad™ טכנולוגיית

גילוי מדויק, חסינות מפני אזעקות שווא

•טכנולוגיה ייחודית, מעוגנת בפטנט, המבוססת על מערך של  	
שמונה גלאי PIR כפולים )Quad( המנטרים כל אחד 1/8 משדה 

 TMR™ )True Motion( -הראייה תוך שימוש באלגוריתם ה
Recognition של ויסוניק. 

•מעבד פנימי בתוך הגלאי, מנתח את הסיגנלים המגיעים מכל  	
אחד משמונת החיישנים, ומחשב את הזמן, האמפליטודה, 
הטמפרטורה, מהירות התנועה, גודל האובייקט הנע וכיוון 

תנועתו. לאחר מכן, הוא משווה את הסיגנלים ביחס לחיישנים 
הסמוכים ומחשב האם מוצדקת אזעקת אמת.

עיצוב ייחודי וחזק נגד ונדליזם

•הגלאי הינו בעל עיצוב ייחודי ומבנה חזק במיוחד להגנה וחסינות  	
גבוהים מפני הפרעות סביבתיות וונדליזם.

אופטיקה מובילה בשוק

•שילוב של אופטיקת מראות אלפיטיות-פרבוליות 	
טכנולוגיה חדשנית היוצרת מראה אופטית יעילה באופן יוצא 
דופן, המספקת רגישות גילוי מעולה וחסינות מפני אזעקות 

שווא.

 • 	Obsidian Black Mirror™ טכנולוגיית

משטח מצופה ניקל שחור הפועל כפילטר אופטי סלקטיבי 
לקרני אינפרא אדום ולמעשה מבטל הפרעות של אור לבן.

הגנת אנטי-מסקינג מעולה

•הגנה היקפית מלאה של אינפרא אדום  	
מגן אינפרא אדום דמוי כיפה, המגן על חלון החריץ מכל זווית 

."Creep Zone" וכיוון, לרבות אזורי

•חריצים היקפיים נגד ריסוס 	
יוצרים פיזור קרני אינפרא אדום בצורה המספקת הגנה חסינה 

לחלוטין, אפילו מפני תרסיס או לקה.

תכונות נוספות

" אמיתי. • 	Creep Zone"

•תא סוללות מבודד להחלפה קלה של סוללות. 	

• הבאות )נרשם כסוג גלאי  	PowerMax תאימות מלאה לגרסאות
*:)"PIR+AM"

( ומעלה • 	GPRS( 5.2.10 -גרסאות 5.0.14 ו :PowerMaxPro

( ומעלה • 	GPRS( 2.0.02 -גרסאות 1.5.01 ו :PowerMaxComplete

• ומעלה 	1.0.05 :PowerMaxExpress

תחום הכיסוי

TOWER-20AM זווית רחבה של

מבט על

מבט צד

מפרט טכני
TOWER-20AMTOWER-20AM MCW

 גלאי מראה חיצוני קווי סוג:
עם אנטי-מסקינג

 גלאי מראה חיצוני אלחוטי 
עם אנטי-מסקינג

  ,EN 50131 Grade 3הסמכות לתקנים:
EN 50131-2-2, EN 50131-1,  

EN 69050, EN 50130-4,  
EN 50130-5, IP 55

EN 50131 Grade 2,  
EN 50131-1, EN 300 220,  

EN 301 489, EN 69050,  
EN 50130-4, EN 50130-5, IP 55

x 12 /90° 12 מ' x 12 /90° 12 מ' כיסוי:

2 סוללות ליתיום )VDC 3V )CR-123A 16 - 9מתח הפעלה:

3 שנים )בשימוש רגיל(--חיי סוללה:

1.5 מ' עד 3 מ'1.5 מ' עד 3 מ'גובה הרכבה:

הגנה מפני אור 
לבן: 

מעל 6500 לוקסמעל 6500 לוקס

ממדים )גובה, 
אורך, רוחב(:

x 147 x 124 157 מ"מx 147 x 124 157 מ"מ

כ-600 גרם )עם סוללות(כ-500 גרםמשקל:

טמפרטורת 
הפעלה:

60°C 35°- עדC60°C 35°- עדC

כיסוי וקירכיסוי וקירחבלה:

 התעלמות 
מבעלי חיים:

עד 18 ק"געד 18 ק"ג 

ה- TOWER-20 יכול להיות משוייך לכל גרסאות ה- PowerMax כ- PIR רגיל   *
AM -ללא פונקציונאליות ה

 .Visonic Ltd הם סימנים מסחריים רשומים של V-Slot -ו ,Tower, PowerMax ,
שמות אחרים הם קניין בעליהם. ויסוניק שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המידע או המפרטים ללא 

מתן הודעה מוקדמת. 
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