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Představení 
PowerG

Květen 2017

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.

PowerG Technologie
PowerMaster nabízí

Ústředny PowerMaster s PowerG
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PowerG Technologie
Nejlepší svého druhu

Výkonný Chytrý Bezpečný Jednoduchý

� Frequency Hopping
Spread Spectrum

� 2-cestná synchronní 
TDMA komunikace

�Mimořádný radiový 
dosah

�Rychlé a jednoduché 
přihlášení prvků

� Test vhodného 
umístění prvku 
indikováno LED 
diodou komponentu

�Automatické 
opakování 
přihlašování

� 128 Bitové AES šifrování

�Odolnost proti 
interferencím (frequency
hopping)

�Odolnost proti 
odposlechnutí

�Adaptivní nastavení 
výkonu

�Adaptivní výběr 
nejlepší přenosové 
cesta “Best Path”

� Ekologický ! Baterie 
vydrží opravdu dlouho
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PowerG Technologie
Dosah vhodný pro rezidenční & komerční objekty

// Mimořádný radiový dosah

// Bez nutnosti použití opakovače v residenčních objektech

// Instalován ve výrobním závodě s plochou 3 000 m2 bez opakovačů

// Opakovače zdvojnásobí dosah v každém směru

Residenční prostory Komerční objekty

Dosah až 2 km  

Malý až středně velký objekt

VÝKONNÝ
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CHYTRÝ

// Prvky jsou vypnuty při odstřeženém systému

//  Adaptivní vysílací výkon

//  Rychlá odezva, použití kanálu s nejnižším výkonem

// Stabilní komunikace, méně vysílacích opakování
Komunikace s časových slotech přináší méně kolizí 

Přepínání frekvencí (Frequency hopping)

Různé přenosové trasy 

Chytré anténní systémy

PowerG Technologie

Proč je životnost baterií delší než u jiných systémů
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CHYTRÝ

// Změna frekvenčního kanálu 64x za vteřinu

//  Šifrování změny přepínání

//  Lepší odolnost proti odposlechu komunikace

// Lepší odolnost proti to interferencím ve stejném pásmu

//  Lepší koexistence se sousedními sítěmi

// Vyšší spolehlivost a širší pokrytí

PowerG Technologie

Výhody vysílání v rozprostřeném spektru (Frequency Hopping Spread Spectrum
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BEZPEČNÝ

// 128 bitové  EAS šifrování a ověřování totožnosti

//  Brání rušení (frequency hopping)

//  Odolnost proti odposlechu

//  Zprávy jsou opakovány do potvrzení – žádný ztracený poplach

PowerG Technologie
Šifrování jako STANDARD !
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Safer & Smarter  
Home/Business is 

one that breathe
with you

Safer & Smarter  
Home/Business is

damage prevention

PowerG Technologie
Rychlá a snadná instalace

Možnost před 
přihlášení prvků do 

ústředny před vlastní 
instalací v objektu.

Všechny prvky jsou 
konfigurovány z 

ústředny – bez HW 
přepínačů a nutnosti 
znovu otevírat prvky.

Kvalita spojení je 
zobrazena na prvcích –
není nutné být fyzicky 
blízko přijímače pro 

provedení testu kvality 
RF přenosu. Snadná 
optimalizace umístění 

detektoru.

Speciální tlačítko pro 
přihlášení prvku 

brání náhodnému 
přihlášení jiného 

zařízení, pokud je 
ústředna v učícím 

režimu.

JEDNODUCHÝ
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Výsledek testu vhodného umístění

JEDNODUCHÝ

PowerG Technologie
Rychlá a snadná instalace

Blikání pro SILNÝ SIGNÁL

Blikání pro STŘEDNÍ SIGNÁL

Blikání pro SLABÝ SIGNÁL1 2 3

1 2 3

1 2 3

// Prvky mají LED pro zobrazení výsledku testu vhodnosti umístění

// Režim testu umístění se aktivuje tamper kontaktem prvku

// Prvky zobrazují vhodnost umístění po každém přenosu po dobu 15   
minut po aktivaci tamper kontaktem

// Není nutné používat klávesnici
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REÁLNÁ 
INSTALACE

PowerG Technologie
Reálný příklad nasazení – PIR s kamerou
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Ústředna je 
umíst ěna v 

šestém pat ře

Vnitřní PIR s kamerou 

Venkovní PIR s kamerou 
instalován zde

Zaznamenává a p ředává 
obrázky ze vzdálenosti 

100m od úst ředny

Zaznamenává a 
předává obrázky 

přes 5 pater !
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POWER-G

KOMPONENTY

PowerG Technologie
Přehled komponentů

PowerMaster-10

SMD-426 PG2
SMD-427 PG2 Next K9 PG2

MC-302 PG2 MC-302E PG2

Next CAM K9 PG2 Tower CAM PG2

RP-600 PG2
KF-234 PG2 KP-140/141 PG2

SR-720 PG2SR-740 PG2FLD-550 PG2

Prox Tags

SD-304 PG2
GSD-441 PG2

GSD-442 PG2

GB-501 PG2

KP-160 PG2

KF-235 PG2

TMD-560 PG2

CLIP PG2

Tower-30/32 PG2

PowerMaster-30PowerMaster-33

KP-250 PG2

Tower 20 PG2/Tower 
CAM

PB-102 PG2PB-101 PG2

MC-302V PG2
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PowerG Technologie
VisonicGO mobilní aplikace
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VisonicGO

Bezplatná 
aplikace do 

chytrých 
telefonů

VisonicGO aplikace:

// Připojuje se k ústřednám PowerMaster prostřednictvím GPRS/IP

// Poskytována zdarma a bez měsíčních poplatků

// Ovládání systému nebo podsystémů (až 3)

// Video verifikace poplachu nebo obrázek na vyžádání

// Poplachy a historie událostí

// Push notifikace

// Zobrazení stavu zón a možnost přemostění zón
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Děkujeme vám
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