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ככל שאיומי האבטחה הופכים מורכבים והפריצות נעשות 

גילוי  בפיתרון  הצורך  לאיתור,  יותר  וקשות  מתוחכמות 

אלחוטי מתקדם הוא חיוני מתמיד. 

במיוחד  חזק  גלאי  הינו  ויסוניק,  של   TOWER®-40 MCW-ה

עיצוב  בעל  הוא  כן,  כמו  מטר.   18 עד  של  גילוי  טווח  עם 

מודרני המתאים לכל סביבת התקנה. כל היתרונות הללו, 

הופכים אותו לגלאי הפריצה האידיאלי לאבטחה של איזורים 

מסחריים ובתים גדולים.

מראה  טכנולוגיית  על  המבוסס   ,TOWER®-40 MCW-ה

חדשניות  טכנולוגיות  כולל מספר  בפטנט  מעוגנת   V-Slot®

המספקות רגישות גילוי חסרת תקדים וחסינות גבוהה מפני 

אזעקות שווא, יותר מכל גלאי אלחוטי אחר הקיים בשוק.

אידיאלי לאבטחת איזורים מסחריים 

ובתים גדולים

אופטיקת מראה מובילה בשוק - רגישות 

גילוי גבוהה במיוחד וחסינות גבוהה מפני 

אזעקות שווא

 טווח ואזור כיסוי מורחבים - 

18 מ' x 25 מ' / 90° 

עיצוב אנטי–ונדליזם - המתאפשר בזכות 

טכנולוגיית V-Slot המעוגנת בפטנט

קל להתקנה ללא צורך בכוונון 

עיבוד דיגיטלי מלא עם טכנולוגיה 

מתקדמת ובלעדית לזיהוי תנועה אמיתית                       

 )TMR™ - True Motion Recognition(



יתרונות נוספים
עיצוב אלגנטי וחזק במיוחד - אידיאלי לשימוש מסחרי 

ולבתים עם חדרים גדולים 

כיסוי שטח ע"י אוסף וילונות ללא איזורים מתים

טמפר אחורי נגד חבלה

 תא סוללות מבודד להחלפת 

סוללות קלה

מפרט טכני
18 מ' / 90°כיסוי: x 24

ליתיום 1400mA/h ,)CR-123A( 3Vסוג סוללה:

3 שנים (בשימוש רגיל)חיי סוללה )עם LED דלוק(:

1.8 עד 2.4 מ'גובה הרכבה:

הגנה מפני הפרעות רדיו 
:)RF(

(2GHz עד) 10V מעל

מ"מממדים:  122 x 63 x 42

114 גרםמשקל )עם סוללה(:

10°C- עד 50°C טמפרטורת הפעלה:

CE & Grade 2 EN50131-2-2 (אירופה), תאימות לתקנים:

 RSS-210 (קנדה), 
CFR 47 Part 15 (ארצות הברית)

הגלאי האלחוטי האידיאלי לשימוש מסחרי

טכנולוגיות מעוגנות בפטנט
 V-Slot® טכנולוגיית

חלון חריץ מהפכני, קטן, צר ושקוע במיוחד, שהינו חזק ומוגן 

ביותר מפני נזק מכאני וונדליזם.

אופטיקה מובילה בשוק

שילוב של אופטיקת מראות אליפטיות-פרבוליות 

טכנולוגיה חדשנית היוצרת מראה אופטית יעילה באופן יוצא 

דופן, המעניקה טווח גילוי רחב יותר ומספקת רגישות גילוי 

מעולה וחסינות בפני אזעקות שווא.

Obsidian Black Mirror™ טכנולוגיית

משטח מצופה ניקל שחור הפועל כפילטר אופטי סלקטיבי 

לקרני אינפרה אדום; למעשה מבטל הפרעות של אור לבן.

תחום הכיסוי
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TOWER–40MCW כיסוי וילון של


