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Bezdrátové zabezpečení 
a ochrana majetku a osob 
společnosti Visonic
Společnost Visonic plně rozumí tomu, že ochrana bytů, 
domů a firemních prostor před vloupáním a dalšími 
bezpečnostními riziky je důležitou záležitostí, nicméně 
není to něco, nad čím by koncoví uživatelé chtěli 
přemýšlet po celou dobu svých každodenních starostí. 
Proto se Visonic zaměřuje na poskytování spolehlivých 
a snadno použitelných bezpečnostních řešení, která 
chrání domácí a obchodní prostory v nejrůznějších 
situacích. S bezdrátovým zabezpečovacím systémem 
Visonic PowerMaster si koneční uživatelé mohou být 
jisti, že jejich nemovitost je bezpečná a jejich rodiny, 
zaměstnanci a zákazníci jsou chráněni.

Společnost Visonic je vedoucí firma v oblasti vývoje 
a výroby pokročilých řešení pro zabezpečovací a 
protipožární bezpečnost pro bytové, obchodní a lehké 
komerční prostory. Díky rozsáhlým kapacitám pro 
výzkum a vývoj a výrobním zařízením splňují všechny 
výrobky společnosti Visonic nejvyšší mezinárodní 
standardy kvality.

Firma Visonic je v současnosti členem společnosti 
Tyco Security Products, největší světové společnosti 
zabývající se ochranou proti vloupání, škodám na 
majetku a požáru.
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Řada ústředen PowerMaster 
– s technologií PowerG
Řada ústředen PowerMaster je jednou z předních 
profesionálních bezdrátových systémů Visonic, která je 
určena pro bytové a domácí použití, ale své uplatnění najde 
i v komerčních a obchodních aplikacích. Všechny systémy a 
periferie PowerMaster jsou založeny na technologii PowerG 
společnosti Visonic. PowerG je nejmodernější technologie 
bezdrátového zabezpečení, která je dnes k dispozici a 
poskytuje vše potřebné k zajištění maximální ochrany domů 
a firem a to díky:

• Bezkonkurenční přesnost detekce

• Dlouhodobá spolehlivost

• Odolnost a stabilita celého systému

• Bezproblémové používání

• Pohodlí bezdrátového řešení 

Bezdrátové systémy s technologií PowerG jsou osvědčené 
ve stovkách tisíc domácností a firem po celém světě.

with

Technology
PowerG
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Ústředna – PowerMaster-33

• Může být instalována skrytě a obsluhována prostřednictvím klávesnice KP-250 PG2

• Podporuje až 140 bezdrátových periferií, včetně 32 klávesnic, 32 klíčenek, 8 sirén a 64 zón

Klávesnice s obousměrnou komunikací – KP-250 PG2 

• Kompletní přehled a ovládání systému při skryté montáži ústředny

• Vestavěná siréna

• Instalace na zeď nebo přenosné použití

PowerMaster-33  
s klávesnicí KP-250 PG2
Bezdrátový systém pro skrytou 
instalaci a klávesnicí s obousměrnou 
radiovou komunikací

Bezdrátová ústředna PowerMaster-33 nabízí díky  
možnosti skryté montáže vyšší úroveň bezpečnosti  
v bytových, domovních a komerčních instalacích.  
Pokud je ústředna umístěna mimo dosah případného 
narušitele, je pro něj podstatně složitější jej zneškodnit  
nebo jinak omezit jeho činnost.

• Vylepšená ochrana – inteligentní obousměrná radiová 
komunikace, skrytá montáž a téměř neviditelná zařízení

• Vyšší ochrana soukromí - s venkovní detekcí a videoverifikací

• Více pohodlí pro větší klid – aktivujte výstrahu odkudkoli

• Prodloužená životnost baterií – až 5 let při typickém používání
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PowerMaster-30 
Profesionální bezdrátový systém  
na ochranu osob a majetku

Bezdrátová ústředna PowerMaster-30 je vhodná pro malé 
až středně velké rezidenční a komerční objekty. S použitím 
technologie PowerG splňuje potřeby kladené na moderní 
monitorované bezdrátové systémy v náročných provozech  
a instalacích. 

• Rychlá a jednoduchá bezdrátová instalace, prodloužená 
životnost baterií

• Podpora všech požadavků na ochranu osob a majetku  
+ funkce videoverifikace

• Možnost využití sirén v požárních hlásičích pro  
signalizaci poplachu

• Jednoduchá obsluha prostřednictvím LCD vestavěné klávesnice 
a hlasového průvodce

• Podporuje až 140 bezdrátových periferií, včetně 32 klávesnic, 
32 klíčenek, 8 sirén a 64 zón

• Prodloužená životnost baterií – 5-8 let při typickém používání

PowerMaster-10 
Kompaktní bezdrátový systém na 
ochranu osob a majetku

Tento kompaktní systém je vhodný pro domovní, bytové  
a menší komerční instalace. Využitím moderní bezdrátové 
technologie PowerG nabízí vynikající dosah, dlouhou 
životnost baterií a bezkonkurenční bezdrátovou stabilitu  
a odolnost.

• Kombinuje vysoký výkon s dostupnou cenou

• Rychlá a jednoduchá bezdrátová instalace

• Podpora všech požadavků na ochranu osob a majetku + 
funkce videoverifikace

• Možnost využití sirén v požárních hlásičích pro  
signalizaci poplachu

• Podporuje až 60 bezdrátových periferií, včetně 8 klávesnic,  
8 klíčenek, 4 sirén a 30 zón

• Prodloužená životnost baterií – 4-8 let při typickém používání
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Řada ústředen PowerMaster s

PIR detektor s 
vestavěnou kamerou
Next CAM PG2 / Next 
CAM K9 PG2

Detektor 
tříštění skla
GB-502 PG2

Detektory narušení

Duální (PIR+MW) 
detektor
TOWER-32AM PG2

Venkovní PIR
Zrcadlová optika
TOWER-20AM PG2

Magnetický 
Kontakt
MC-302/E PG2

Malý  
magnetický kontakt
Skrytá montáž
MC-302V PG2

PIR se záclonovou 
charakteristikou
Clip PG2

Vibrační 
detektor
SD-304 PG2

PIR detektor s 
funkcí antimasking
TOWER-30AM PG2

PIR detektor
Next PG2 / 
Next K9 PG2

Venkovní PIR se zrcadlovou 
optikou Kombinace detektoru 
a vestavěné kamery
TOWER CAM PG2

Detektory na ochranu majetku a osob

Detektor  
úniku plynu
GSD-441 PG2

Detektor kouře
SMD-426 PG2

Detektor kouře & 
teplotní detektor
SMD-427 PG2

Detektor oxidu 
uhelnatého (CO)
GSD-442 PG2

Detektor zaplavení
FLD-550 PG2 /  
FLD-551 PG2

with

Technology
PowerG

Sirény

Venkovní siréna
SR-740 PG2

Vnitřní siréna
SR-720B PG2

Opakovač

Opakovač
RP-600 PG2

Security

Safety

Siren
Wireless

LCD klávesnice s 
obousměrnou komunikací
KP-250 PG2

Klávesnice s  
dotykovým displejem
KP-160 PG2

Klávesnice

Bezdrátová  
přenosná klávesnice
KP-140 / 141 PG2

Bezkontaktní 
přívěšky

Re

mote Control

PowerMaster-10 G2
Bezdrátová ústředna pro 30  
zón s vestavěnou klávesnicí

PowerMaster-30 G2
Bezdrátová ústředna pro 64  
zón s vestavěnou klávesnicí

PowerMaster-33 G2
Bezdrátový systém bez vestavěné klávesnice

Klíčenky

Klíčenka
KF-234 PG2

Úzká klíčenka
KF-235 PG2

Tísňová tlačítka

Tísňové tlačítko
PB-102 PG2

Tísňové tlačítko
PB-101 PG2

Re

mote Control Em
ergency

Platforma IP  
Security management
PowerManage

GSM/GPRS 
komunikátor
GSM-350

Poplachové komunikátory

IP modul
PowerLink3

Komunikátor 3G
WCDMA-3G

Su
rveillance

Teplotní  
detektor
TMD-560 PG2
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Bezdrátový detektor  
tříštění skla
GB-502 PG2

GB-502 PG2 je digitální bezdrátový detektor tříštění skla 
kompatibilní s kompatibilní s ústřednami a přijímači s 
technologií PowerG. Je navržen pro rezidenční a komerční 
instalace, kde je vyžadována spolehlivá detekce rozbití skla s 
téměř nulovými falešnými poplachy.

• Zvyšuje bezpečnost zabezpečením pláště objektu

• Zabraňuje poškození interiéru

• Snižuje výši vzniklé škody

• Spolehlivá a přesná detekce

• Prodloužená životnost baterií – až 5 let

Bezdrátový malý magnetický 
kontakt / okenní kontakt
MC-302V PG2

MC-302V PG2 je extrémně malý a tenký bezdrátový kontakt 
určený především na ochranu dveří a oken. Po instalaci je 
prakticky nepozorovatelný a neruší ostatní domácí interiér  
a dekoraci. MC-302V PG2 je plně v souladu s mezinárodními 
standardy, je vysoce spolehlivý, kompatibilní s ústřednami s 
technologií PowerG, s jednoduchou instalací a své uplatnění 
najde v řadě rezidenčních a komerčních instalací. 

• Extrémně malý a tenký

• Nepozorovatelná ochrana dveří a oken

• Prodloužená životnost baterií – 5 let při typickém používání

• Bílé nebo hnědé provedení
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Bezdrátový PIR venkovní 
zrcadlový detektor s 
vestavěnou kamerou
TOWER CAM PG2

TOWER CAM PG2 je inovativní bezdrátový PIR venkovní 
zrcadlový detektor s vestavěnou kamerou, který poskytuje 
perfektní řešení pro videoverifikaci při vyhlášení poplachu. 
Je vybaven několika inovativními technologiemi, které 
překonávají náročné vlivy venkovního prostředí, jako 
jsou odlišné podmínky ve dne nebo v noci, déšť, přímé 
sluneční světlo, zvířata, změny úrovně osvětlení a další. 
Když při zastřeženém poplachovém systému PIR detektor 
zaznamená pohyb, odešle tuto informaci do ústředny a 
aktivuje vestavěnou kameru. Prohlížením snímků v reálném 
čase mohou zaměstnanci bezpečnostních složek verifikovat 
poplach a zareagovat odpovídajícím způsobem.

• Delší životnost baterií – 3 roky při typickém používání
 
*Venkovní PIR detektor se zrcadlovou optikou je také nabízen v provedení  
bez vestavěné kamery. (TOWER-20AM PG2)

Bezdrátový PIR detektor / 
detektor s odolností proti 
malým zvířatům (PET)  
s vestavěnou kamerou
Next CAM PG2, Next CAM K9-85 PG2

Detektory Next CAM PG2 / Next CAM K9-85 PG2 
představují perfektní řešení videoverifikace poplachu a to 
jak ve dne, tak v noci. Když při zastřeženém poplachovém 
systému PIR detektor zaznamená pohyb, odešle tuto 
informaci do ústředny a aktivuje vestavěnou kameru. 
Prohlížením snímků v reálném čase mohou zaměstnanci 
bezpečnostních složek verifikovat poplach a zareagovat 
odpovídajícím způsobem.

• Prodloužená životnost baterií – 5-8 let při typickém používání

*PIR detektor / detektor s odolností proti malým zvířatům (PET) je také nabízen v 
provedení bez vestavěné kamery. (Next PG2, Next K9-85 PG2)
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VisonicGO
VisonicGO je aplikace do mobilních telefonů která poskytuje 
koncovému uživateli pocit klidu a bezpečí domácnosti  
a/nebo firmy, bez ohledu na to, kde je.

Koncoví uživatelé mohou dostávat a dálkově nahlížet  
do svých domovů a na základě těchto informací a verifikací 
mohou dělat správná rozhodnutí a to v reálném čase 
odkudkoli prostřednictvím chytrého telefonu nebo tabletu. 
Aplikace VisonicGo používá pro komunikaci s ústřednami 
PowerMaster IP kanál.
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Platforma PowerManage
PowerManage společnosti Visonic je unikátní SW 
platforma pro poskytování služeb, která dovoluje 
provozovatelům monitorovacích pracovišť (PCO) 
efektivně monitorovat, spravovat a ovládat zabezpečovací 
ústředny Visonic. PowerManage běží na standardním 
profesionálním serverovém hardwaru a osvědčených 
webových technologiích a sdružuje v sobě funkci 
přijímače, centra pro technický management a interaktivní 
servisní platformou.
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Přivolání pomoci

Detektor oxidu uhelnatého (CO)

Pohybové detektory

Venkovní siréna

Vnitřní siréna

Bezdrátová  
poplachová ústředna

Detektor kouře

Ohromná síť sirén
V případě vyhlášení poplachu a to bez ohledu, zda byl 
aktivován zabezpečovacím či požárním detektorem, 
tísňovým hlásičem nebo detektorem na ochranu osob a 
majetku, dojde ke spuštění vestavěných sirén ve všech 
detektorech kouře. Hlasitější hluk uvnitř budov zvyšuje 
pravděpodobnost, že jej bude slyšet více lidé,  
 což potenciálně zachrání jejich životy.  

Řešení vizuální verifikace
• Fotografie pořízené při poplachu jsou v reálném čase 

odeslány do monitorovacího pracoviště (PCO) a/nebo do 
mobilního zařízení majiteli objektu a slouží zaměstnancům 
bezpečnostních složek a/nebo koncovému uživateli 
verifikovat poplach a zareagovat odpovídajícím způsobem.

• Na základě informací a verifikací z objektu lze dělat 
správná rozhodnutí a to v reálném čase odkudkoli 
prostřednictvím chytrého telefonu nebo tabletu.
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Pro více informací kontaktujte společnost Visonic:
info@visonic.com / www.visonic.com
© 2016 Tyco Security Products. All rights reserved. 
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