PowerMaster beveiligingsoplossingen
Bescherm uw eigendommen en uw familie

ww.visonic.com
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Draadloze beveiliging en
veiligheid van Visonic
Visonic begrijpt dat het beschermen van uw
huis en uw gezin een hoofdzorg is. We begrijpen
ook dat u niet dag en nacht aan de kans op
een inbraak of andere veiligheidsrisico’s denkt.
Daarom richten wij ons op het leveren van
betrouwbare en gemakkelijk te gebruiken
beveiligingsoplossingen. Met het Visonic
PowerMaster draadloze beveiligingssysteem kunt
u uw huis of kleine bedrijfsruimten in de meest
uiteenlopende situaties beschermen en kunt
u erop vertrouwen dat uw eigendom en gezin
veilig zijn.

Visonic is een toonaangevende ontwikkelaar en
fabrikant van geavanceerde alarmsystemen voor
woonhuizen en kleine bedrijfspanden. Dankzij
onze uitgebreide ontwikkelingscapaciteiten
én door onze high-end productiefaciliteiten
voldoen alle Visonic producten aan de hoogste
internationale kwaliteitsnormen. Visonic is
onderdeel van Tyco; wereldwijd het grootste
bedrijf op het gebied van beveiligingsoplossingen.

PowerMaster familie –
met PowerG Technologie
Het PowerMaster systeem is Visonic’s
toonaangevende product voor professionele
draadloze alarmsystemen. Speciaal ontwikkeld
voor woonhuizen en kleine bedrijfsruimtes. Alle
PowerMaster systemen en randapparatuur zijn
gebaseerd op Visonic’s unieke PowerG draadloze
technologie. PowerG wordt gezien als de meest
geavanceerde draadloze beveiligingstechnologie die
vandaag de dag beschikbaar is. PowerG biedt alles
wat nodig is voor de optimale bescherming van uw
woonhuis of bedrijf:
•
•
•
•

Ongeëvenaarde detectie-nauwkeurigheid
Langdurige betrouwbaarheid
Moeiteloos gebruik
Draadloos gemak

PowerG gebaseerde beveiligingssystemen hebben
zich in honderdduizenden woningen en kleine
bedrijven over de hele wereld bewezen.
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Technology

Beveiligingscentrale – PowerMaster-33
•
•

Kan “verborgen” gemonteerd worden. Bediening met KP-250 PG2 bedienpaneel
Maximaal 64 zones, 124 draadloze apparaten, inclusief 32 bedienpanelen, 8 keyfobs
en 8 sirenes

2-weg bedienpaneel – KP-250 PG2

• Volledig overzicht en controle van het systeem, terwijl het paneel verborgen blijft
• Geïntegreerde sirene
• Wandmontage of mobiel gebruik
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PowerMaster-33 met
KP-250 PG2

“Verborgen” draadloos alarmsysteem met
luxe draadloos bedienpaneel
Bij het PowerMaster-33 draadloos beveiligingssysteem
wordt het hart van het systeem “verborgen”. Buiten het
zicht en buiten het bereik van eventuele indringers.
Hierdoor is het beduidend moeilijker om het systeem
uit te schakelen of te saboteren. PowerMaster-33 is het
juiste niveau van beveiliging voor woningen en kleine- tot
middelgrote bedrijfspanden.
• Verhoogde beveiliging door intelligente twee-weg
communicatie en verborgen apparatuur
• Met buitendetectie en visuele verificatie op afstand
• Meer comfort en meer gemoedsrust

PowerMaster-30

Professioneel draadloos beveiligingssysteem
PowerMaster-30 is een professioneel beveiligingssysteem voor kleine bedrijfsruimten en grote
woningen. Het gebruik van PowerG draadloze
technologie in het PowerMaster-30 systeem komt
tegemoet aan hoge eisen en intensief gebruik.
• Snelle en gemakkelijke draadloze installatie
• Lange batterij-levensduur
• Ondersteunt hoge beveiligingsbehoeften + 		
visuele verificatie
• Makkelijk in gebruik, door spraak ondersteuning
en LCD info
• Rookmelders met luide (koppelbare) zoemers
• Maximaal 64 zones, 124 draadloze apparaten,
inclusief 32 bedienpanelen, 8 keyfobs en 8 sirenes
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PowerMaster-10

Compact draadloos beveiligingssysteem
PowerMaster-10 is een compact beveiligingssysteem
voor woningen. Met gebruik van de PowerG draadloze
technologie biedt het superieur bereik, lange
levensduur van de batterijen en ongeëvenaarde
draadloze betrouwbaarheid.
• Combineert hoge prestaties met betaalbaarheid
• Snelle draadloze installaties
• Ondersteunt alle beveiliging- en veiligheidsbehoeften +
visuele verificatie
• Rookmelders met luide (koppelbare) zoemers
• Maximaal 30 zones, 60 draadloze apparaten, inclusief
8 bedienpanelen, 8 keyfobs en 2 sirenes

PowerMaster Family
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Inbraakmelders

Buiten PIR (spiegel)
bewegingsmelder met
geïntegreerde camera
TOWER CAM PG2

Buiten PIR spiegel
bewegingsmelder
TOWER-20AM PG2

Mageetcontact

MC-302/E PG2

Bewegingsmelder Spiegel DUAL
Schoksensor Bewegingsmet anti-masking bewegingsmelder SD-304 PG2 melder
TOWER-30AM PG2
TOWER-32AM PG2
Next PG2 /
Next K9 PG2

Verborgen
contact

Gordijn PIR
bewegingsmelder

MC-302V PG2

Clip PG2

Bewegingsmelder
met geïntegreerde
camera
Next CAM PG2 / Next
CAM K9 PG2

Glasbreukmelder
GB-502 PG2
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Veiligheidsdetectoren

Aardgasdetector

GSD-441 PG2

Koolmonoxidemelder (CO)
GSD-442 PG2

Optische
rookmelder

SMD-426 PG2

Rook/hitte
melder

SMD-427 PG2

Wateroverlast
melder
FLD-550 PG2 /
FLD-551 PG2

Sirenes
D

SR-740 HEX PG2

Buitensirene/flitser Binnensirene/flitser
SR-740 PG2

SR-720B PG2

raadloo

s

Buitensirene/flitser

TMD-560 PG2

Repeater

Sirene
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Temperatuur
melder

Repeater

RP-600 PG2
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PowerMaster-30 PG2

PowerMaster-10 PG2

64-zone alarmsysteem

30-zone alarmsysteem

PowerMaster-33 PG2
Alarmsysteem voor
verborgen montage

Bedienpanelen
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Twee-weg
bedienpaneel

Touchscreen
bedienpaneel

KP-250 PG2

Draadloos
bedienpaneel

KP-160 PG2

KP-140 / 141 PG2

Keyfobs
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KF-235 PG2

KP-160/MKP-160

Paniekknoppen
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Keyfob

Proximity tags

Paniekdrukker
1-kanaals

Keyfob

KF-234 PG2

PB-101 PG2

Paniekdrukker
2-kanaals
PB-102 PG2

Alarmoverdragers
zic
Toe ht

IP Security Management
Platform

PowerManage (www.powermanage.nl)

GSM/GPRS module
GSM-350

IP module
PowerLink3

Draadloos deur-/raamcontact
MC-302V PG2

De MC-302V PG2 is een uiterst klein en dun draadloos
magneetcontact, ontworpen voor het beschermen van
ramen en deuren. Eenmaal geïnstalleerd, valt de MC302V PG2 vrijwel niet op. Dit magneetcontact voldoet
aan de internationale normen, is zeer betrouwbaar
en is gemakkelijk te installeren. De MC-302V PG2 is te
gebruiken voor PowerG alarmsystemen en is geschikt
voor woningen of kleine kantoren.
•
•
•
•
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Uiterst klein en dun
Vrijwel onzichtbare detectie voor deuren
en ramen
Verlengde levensduur van de batterij - 5 jaar
bij normaal gebruik
Beschikbaar in wit en bruin

Draadloze glasbreuk detector
GB-502 PG2

De GB-502 PG2 is een digitale draadloze
glasbreuk detector, geschikt voor de PowerMaster
inbraakalarmsystemen. De glasbreuk detector is
ontworpen voor woningen of kleine kantoren.
•
•
•
•
•

Voor uitstekende perimeter beveiliging
Te gebruiken in combinatie met beveiligingmelder		
of magneetcontact
Bespaar energie en verlaag de kosten
Vertrouw op de super nauwkeurige detectie
Verlengde levensduur van de batterij - 5 jaar bij
normaal gebruik

Draadloze, diervriendelijke
PIR bewegingsmelder met
geïntegreerde camera

Next CAM PG2, Next CAM K9-85 PG2
De Next CAM PG2/Next CAM K9-85 PG2 biedt dag en
nacht de perfecte oplossing voor visuele alarmverificatie.
Wanneer het alarmsysteem is ingeschakeld en de PIRsensor beweging detecteert, stuurt de detector een
signaal naar het alarmsysteem en wordt de camera
geactiveerd. Door de beelden in real time te bekijken,
kan de meldkamer direct reageren op het alarm.
• Verlengde levensduur van de batterij - 5-8 jaar bij
normaal gebruik
Diervriendelijke PIR detector ook verkrijgbaar zonder geïntegreerde camera
(Next PG2, NEXT K9-85 PG2)
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Draadloze PIR buitendetector
met geïntegreerde camera
TOWER CAM PG2

De TOWER CAM PG2 is voorzien van diverse innovatieve
technologieën om invloeden van buiten te overwinnen,
zoals licht of donker, regen, direct zonlicht, dieren,
veranderingen in lichtniveaus en nog veel meer.
Wanneer het alarmsysteem is ingeschakeld en de
PIR-sensor een beweging detecteert zal de detector
een signaal naar het alarmsysteem sturen en activeert
de camera. Door analyse van de beelden in real time,
kan meldkamerspersoneel het alarm verifiëren en
overeenkomstig reageren.
• Verlengde levensduur van de batterij - 3 jaar bij
normaal gebruik
De draadloze PIR buitendetector is ook verkrijgbaar zonder geïntegreerde
camera (TOWER-20AM PG2)

Visonic-GO
Visonic-GO is een mobiele app die eindgebruikers
beheer en gemoedsrust geven over hun woning en
bedrijf. Gebruikers kunnen overal en op elk moment
hun huis in de gaten houden. De app laat real
time beelden zien, waardoor de gebruikers via
hun smartphone of tablet direct beslissingen over
gebeurtenissen en meldingen kunnen nemen.
De PowerMaster beveiligingscentrales worden
door middel van IP-connectiviteit verbonden
met Visonic-GO.

•
•
•
•
•
•
•
•
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In/uitschakelen van het beveiligingssysteem
Ontvangen van pushmeldingen
Bekijken van video gedurende gebeurtenissen
Bekijken van video van vorige voorvallen (VOD)
Bekijken van video zonder activering
van gebeurtenissen
Bekijken van systeem status
Bekijken van status van individuele
detectoren
Opvragen en bekijken van
gebeurtenislogboek

PowerManage Platform
Visonic PowerManage is een uniek
servicemanagementplatform dat de installateur
in staat stelt om de Visonic beveiligingssystemen
efficiënt te bewaken, beheren en controleren.
PowerManage draait op standaard professionele
server hardware en bewezen webtechnologieën.
Alphatronics beschikt over een PowerManage
platform voor installateurs. Voor meer informatie
zie: www.powermanage.nl

Visuele alarmverificatie
Alarm geactiveerde foto’s worden verzonden naar
een meldkamer en/of het mobiele apparaat van
de eindgebruiker. De opnames worden in real time
opgenomen, waardoor meldkamerpersoneel en/of
de eindgebruiker hier meteen op kan reageren. De
eindgebruiker kan via een smartphone of tablet overal
en op elk moment van de dag de woning of het bedrijf
bekijken en weloverwogen beslissingen nemen over de
gebeurtenissen en meldingen.
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Sirene netwerk
Wanneer een alarm wordt geactiveerd,
bijvoorbeeld door inbraak, brand, paniek of andere
veiligheidssensoren, dan geven de ingebouwde
zoemers op alle rookmelders een sirenegeluid af.
Hoe harder het lawaai in het gebouw is, hoe meer
kans er is om te worden gehoord, wat levens
kan redden.

Buitensirene

Draadloos alarmsysteem

Binnensirene
Bewegingsmelders

Paniekdrukker
CO detector
Rookmelder
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