
 

  

 
Anúncio de Novo Produto 

Detector PIR avançado 
sem fio tipo cortina 
PowerG para ambientes 
externos 

Data:  Março de 2021 

 

Regiões:  Argentina e Brasil 

Produto:  Detector PIR avançado sem fio tipo cortina PowerG para ambientes externos (MP-902 PG2) 

Marca:  Visonic 

Alerta antecipado, proteção adicional! 

Temos o prazer de anunciar o lançamento do novo detector PIR avançado sem fio tipo cortina 
PowerG para ambientes externos (MP-902 PG2). 

O detector PIR avançado sem fio tipo cortina PowerG para ambientes externos é um 
dispositivo robusto que cria um escudo de proteção estreita em janelas, varandas, portas, 
passagens e outras vias de acesso, oferecendo detecção superior em ambientes externos 
com o mínimo de alarmes falsos. 

Apesar do tamanho pequeno, esse dispositivo excepcional tem um excelente desempenho. 
Resistente a intempéries (IP55) e imune a animais, com recursos antimascaramento, ele 
fornece uma detecção precisa e confiável em temperaturas extremas e ambientes externos 
exigentes. 

O sensor utiliza a tecnologia sem fio PowerG, que combina tecnologia de comunicação sem 
fio de amplo espectro, com salto de frequência e criptografia AES de 128 bits, para oferecer 
proteção de alto nível e maior vida útil da bateria. 

  
  



  

Recursos, benefícios e valor 

Recurso Benefício Valor 

Escudo de proteção 
extremamente estreito 

Protege vias de acesso, 

como janelas e portas 

Captura intrusos antes de 

eles entrarem, garantindo 

uma segurança superior 

Alcance de detecção 
selecionável: 3, 5, 8 metros 

Simples de instalar e 

ajustável a diferentes 

situações de uso e a 

qualquer localização 

Flexibilidade na instalação 
Direção ajustável do suporte 
com inclinações de 15° 

Tecnologia 
antimascaramento 
aprimorada e certificada 

Evita adulterações 

Garante uma segurança 

superior 

Imunidade a animais 
integrada 

Filtra com eficácia o 
movimento normal no 
ambiente e reduz alarmes 
falsos 

Capacidade de distinguir a 
direção de movimentos 

Detecta com precisão os 
movimentos de intrusos com 
a possibilidade de definir 
alarmes para a entrada, a 
saída ou ambas as direções  

Classificação de proteção 
IP55 

Oferece aos usuários finais 
uma tranquilidade duradoura 
com um detector robusto 
projetado para ambientes 
externos exigentes 

Abrange uma gama ampla 

de aplicações 

Temperatura operacional de -
35°C a 65°C 

Design moderno e discreto 
Mantém a segurança simples 
e discreta, com um detector 
pequeno e fácil de instalar 

Bateria de longa duração (3 
anos  
de uso normal) 

Oferece valor duradouro Manutenção reduzida 

Sensor de temperatura local 
Recurso de controle 
ambiental 

Expansão da solução 
fornecida 

 

Situações de uso 

Aumenta a segurança de ambientes externos, com a capacidade excepcional de detecção do 
PowerG em qualquer via de acesso externa, como portas dianteiras, portões de garagens, 
janelas, varandas, passagens e muito mais. Devido ao seu escudo de proteção extremamente 
estreito, ele pode substituir facilmente barreiras infravermelhas em aplicações comuns. 

 

 



Compatibilidade  

Central de alarme 
PowerMaster 20.2, registrado com o dispositivo 
ID=129 

PowerManage 4.4 ou superior 

VisonicGO 2.12 ou superior 

AlarmInstall 1.5.50 ou superior 

 

Compatibilidade reversa  

Central de alarme 
PowerMaster 19.4 ou anteriores, registrado com o 
dispositivo ID=130, Tower-20 PG2 

PowerManage v3.6.13, v3.6.25, v3.10 

VisonicGO v2.6, v2.8 

AlarmInstall 1.1.50  

Nota: no modo de compatibilidade reversa, não são compatíveis o sensor de temperatura, a 
direção do sensor de movimento e o alcance de 5 metros. 

Disponibilidade 

Já disponível para pedidos na Argentina e no Brasil. 

 

Certificações 

 UL, ULC, CE, FCC, EN 

 ANATEL, ENACOM (CNC) 

 

Informações de preços e pedidos 
Número 

de peça 
Modelo Descrição 

Unidades por 

caixa* 

0-103641 
MP-902 PG2, detector PIR tipo 
cortina para ambientes externos 
de 915 MHz  

MP-902 PG2 (915-0:055) 24 

0-103642 
MP-902 PG2, detector PIR tipo 
cortina para ambientes externos 
de 433 MHz  

MP-902 PG2 (433-0:055) 24 

* Número de unidades por caixa 

** Valores informados como preços de lista. Por favor, aplique seu desconto. 

 

 

 



Informações para contato 

Entrada de pedidos 
Entre em contato com seu representante local de 
entrada de pedidos ou envie um e-mail para 
markvisonic@tycosp.com 

Vendas 
Entre em contato com seu representante de vendas 
local ou por e-mail em sales@visonic.com 

Suporte técnico 
América Latina: +1-416-645-8083 
ou e-mail: intrusion-support@jci.com  

Gerente de Produtos 
Tali Gariby 
tali.gariby@jci.com 

 

 

   

 

 

  

 

Johnson Controls 

5757 N. Green Bay Avenue | P.O. Box 591 Milwaukee, WI 53201 |+1 441-524-1200 

 

  

 

mailto:sales@visonic.com
mailto:intrusion-support@jci.com
mailto:tali.gariby@jci.com

