
 
 

 

 
Komplexní profesionální řešení pro zabezpečení a ochranu majetku „All-in-One“  
Systém PowerMaxPro firmy Visonic přináší do oblasti bytového a domovního zabezpečení a 
ovládání zcela novou úroveň všestrannosti, komunikačních možností a vzhledu. Toto komplexní 
multifunkční bezdrátové řešení zcela pokrývá požadavky uživatele na atraktivní vzhled, jednodu-
chou obsluhu, flexibilitu, bezpečnost a možnosti ovládání systému v jejich domovech. Toto ře-
šení přináší výjimečnou spolehlivost, výkonnost a jednoduchost instalace díky unikátní stavebni-
cové architektuře systému. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Moderní současný vzhled  

 Podpora moderního způsobu komunikace přes 
internet přes modul Power Link 

 Široké možnosti ovládání a přenosu informací 
přes internet, telefon nebo SMS 

 Jednoduchá obsluha díky srozumitelným grafic-
kým ikonám 

 Jednoduchá instalace s kontextovým menu a 
hlasovou nápovědou 

 Volitelné příslušenství v podobě nejrůznějších ty-
pů bezdrátových periferií 

 Stavebnicové řešení pro pozdější rozšíření 

 Spolehlivý provoz ověřen ve více než půl milionu 
instalací po celém světě 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Elegantní řešení „All-in-One“  
 moderní design 
 vícenásobné komunikační trasy – volitelné externí nebo interní moduly GSM/GPRS/IP 
 obsáhlé volitelné příslušenství bezdrátových prvků včetně ovládací klíčenky s obousměrnou komunikací a 

vestavěné čtečky bezkontaktních karet 
 snadná integrace pomocí modulu ethernet Power Link 
 až 3 rozhraní RS232 pro externí GSM modul, Power Link a místní programování z PC 
 až 4 podsystémy 

Inteligentní stavebnicová architektura  

 zvýšená ochrana všech důležitých částí ústředny včetně napájecího zdroje, základní desky a výstupů 
 volitelný battery pack pro zálohování až na 72 hodin 
 selektivní anténa pro kvalitní příjem a vysílání 
 interní GSM modul s volitelnou externí anténou pro kvalitní komunikaci 
 interní modul Power Link pro dohled a ovládání prostřednictvím internetu 
 mechanické provedení s kabelovými žlábky pro snadné zapojení 

Snadná instalace a spolehlivá funkce  

 video a audio verifikace stavu systému 
 velký přehledný LCD displej 
 ikony pro jednoduchou obsluhu  
 kontextové menu pro programování a ovládání 
 snadné přihlašování bezdrátových periferií 
 jednoduché používání pomocí bezkontaktních karet a klíčenek 
 spolehlivost ověřena  ve více než půl milionu instalací po celém světě  
 splňuje většinu mezinárodních standardů a nařízení například CE, EN 50131 stupeň zabezpečení 2, 

RoHs.    

Volitelné p říslušenství  
Přidanou hodnotu systému představuje široká škála volitelných bezdrátových prvků * 

 

MCT237 
Bezdrátová ovládací klíčenka s 
obousměrnou komunikací  

MKP151 
bezdrátová ovládací LCD klávesnice s obousměrnou 
komunikací 

 

MCT234 
Bezdrátová ovládací klíčenka s 
jednosměrnou komunikací 

 

NEXTPLUS MCW 
bezdrátový PIR detektor 

 

MCT234 
bezdrátový MG kontakt/univerzální 
vysílač, 1 vstup 

 

MCT201 
bezdrátové panic tlačítko 

 

MCT425 
bezdrátový kouřový detektor 

 

MCT44X 
bezdrátový detektor úniku plynu 

 

MCS72X 
plnohodnotná bezdrátová siréna 

 

MCT211 
bezdrátový náramkové panic tlačítko 

 

MCT501 
bezdrátový detektor tříštění skla  

 

MCT13X 
bezdrátový ruční ovladač 

* seznam jen vybraných periferií z celkového počtu 30 typů. 
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