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Kvalitní bezdrátový systém PowerG – dosah 750m, algoritmy proti rušení 

Signalizace síly signálu díky vestavěné LED (snadná instalace)

Certifikace pro stupeň 2

Funkčně i cenově atraktivní řešení

Další funkce – kontrola příchodu dětí ze školy, kontrola pohybu starých osob, křížové zóny, 
uživatelský test chůzí, automatické zapnutí

Dlouhá výdrž baterií (až 8 let)

Podpora 3 bloků a režimu „doma“ nebo „odchod“

Přednastavené texty názvů zón, 5 vlastních textů

Komunikace s uživatelem pomocí SMS nebo prozvoněním

Siren Net – zvuková signalizace alarmů pomocí kouřových hlásičů

Komunikace s mobilní aplikací přes GPRS nebo LAN

Mobilní aplikace zdarma na Android a iOS

Video verifikace alarmu nebo videosekvence na vyžádání v mobilní aplikaci

Vestavěná RFID čtečka v klávesnici pro snazší ovládání

Dotyková ikonová LCD klávesnice

Možnost ovládání klávesnicí, klíčenkou, proxi přívěškem, SMS nebo mobilní aplikací

Snadná instalace a nastavení komunikátorů GSM/GPRS nebo LAN

Jednoduché programování bez PC

Komunikační frekvence 868 MHz, 4 frekvenční kanály

20 Katalog produktů v češtině na http://www.kelcom.cz/podpora-prodeje/

21 Videoškolení jak programovat ústředny Visonic Powermaster 10 viz QR kód
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Počet bloků 3 3

Společná oblast (chodba) podporuje podporuje

Režimy zapnutí Doma / Odchod Doma / Odchod

Počet zón (bezdrát / drát) 30 / 1 64 / 1 (2)

Počet uživatelů v systému 8 48

Počet ovladačů, přívěšků 8 32

Klávesnic 8 32

Sirény 4 8

Paměť 250 událostí 1000 událostí

Vestavěný tel. komunikátor) ano ano

GSM komunikátor (modul) ano ano

GSM – PCO, SMS, volání ano, ano, ano ano, ano, ano

Vestavená siréna ano ano

PowerMaster-10 G2 PowerMaster-30 G2

Vlastnosti
•	 Plně bezdrátová komunikace mezi ústřednou a zařízeními
•	 Bezdrátová síť odolná proti rušení 

- Přenos v rozprostřeném spektru FHSS 
- Synchronizovaná TDMA komunikace 
- AES šifrování 128 bitů

•	 Komunikační frekvence 868MHz, 4 frekvenční kanály
•	 Vysoká výdrž baterií
•	 Detektory mají vestavený indikátor síly signálu
•	 Nastavování vlastností zařízení (detektory, klávesnice) se provádí přímo z ústředny
•	 Ovládání systému 

 - Přístupovým kódem 
 - Proximity přívěškem (Unique, 125KHz) 
 - Dálkovým ovladačem 
 - SMS 
 - Aplikací do mobilního telefonu, přes webový prohlížeč

•	 Ovládání bloků – lze ovládat všechny bloky najednou nebo každý zvlášť
•	 Další funkce – kontrola dětí že přišly ze školy, kontrola pohybu starých osob, křížové zóny, nastavitel-

ná funkce sirén v detektorech kouře, uživatelský test chůzí, detektor zobrazuje pomocí LED to jsem já 
(např. při odpojování zón), automatické zapnutí

•	 Sady 
- PowerMaster-10 KIT ST3 - ústředna, PIR, magnet se vstupem a ovladač 
- PowerMaster-30 KIT2 - ústředna, PIR, magnet a klávesnice + 3 přívěšky


