
PowerMaxPro

De PowerMax®Pro van Visonic plaatst woonhuisbev-

eiliging op het hoogste niveau als het gaat om ge-

bruiksvriendelijkheid, aansluitbaarheid en stijl. Deze 

multifunctionele draadloze centrale beantwoordt 

volledig aan alle eisen van de moderne consument: 
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ibel qua mogelijkheden. Het systeem is bijzonder 

betrouwbaar, degelijk en eenvoudig te installeren 

dankzij het robuuste, professionele ontwerp.
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Vergroot de functionaliteit van het systeem dankzij aanvullende 
draadloze zenders en detectoren.*

PowerMaxPro

Designed by: Linor Ankri

 * Is slechts een gedeeltelijke lijst van mogelijkheden; de eigenlijke 
ontwerp kan afwijken van het ontwerp die is afgebeeld. Neem 
contact op met uw Visonic dealer om een volledige lijst van meer 
dan 30 beschikbare accessoires.

 en PowerMax zijn beschermde handelsmerken van Visonic Ltd. Andere 
namen zijn eigendom van hun eigenaars.  Visonic behoudt zich het recht voor 
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��Nieuw - 3 partities met gemeenschappelijke ruimtes

��Elegant design dat bij hedendaagse architectuur en interieurs past

��Meervoudige, eenvoudig aan te brengen interne en externe 
communicatiemodules (GSM/GPRS/CDMA/IP)

��Uitgebreide keuze aan extra modules, zoals tweeweg 
afstandsbediening en fabrieksgeïnstalleerde proximity lezer

��Naadloze integratie met Visonic's PowerLink voor woningbeveiliging 
en -bewaking via het internet

��Tot drie RS-232 terminals voor externe communicatie met GSM, 
PowerLink en PC 

��Twee wijzigbare talen (optioneel) - ideaal voor multiculturele markten

��Voorbereid op secties – vier onderverdelingen mogelijk voor 
diverse gebruikers van één locatie, zoals kantoor aan huis, 
schoonmaakpersoneel, gasten, etc. 
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��Eenvoudig toe te voegen communicatiemodules, aanpasbare 

taal – speelt in op verschillende behoeften en vereenvoudigt het 
inventarisbeheer

��Biedt uitgebreide mogelijkheden voor meer geavanceerde toepassingen
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��Volledige bescherming van alle essentiële onderdelen, zoals de 

interne stroomvoorziening, hoofdprint en uitgangen

��Afgeschermd gedeelte batterypack (72 uur backup-time)

��Multifunctionele antenne voor hoogkwalitatieve transmissie en 
ontvangst 

��Integreerbare GSM-module met optionele externe antenne voor betere 
mobiele transmissie en ontvangst

��Integreerbare PowerLink-module – voor internetgebaseerde bediening 
en toezicht via camera’s

��Speciale openingen aan zijkant van behuizing voor eenvoudige 
aansluiting bedrading
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��Systeemstatusmeldingen via tekst op LCD-scherm en spraakteksten 

��LCD-scherm voor goede leesbaarheid

��Icon-based toetsenbord – minder training en support nodig

�� Eenvoudig te gebruiken proximity tag en sleutelhanger-afstandsbediening

��Eenvoudig programmeermenu

��Bewezen betrouwbaarheid
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�� In overeenstemming met de meeste internationale maatstaven en 
regelgevingen, waaronder NCP, Incert, CE, EN50131 Grade 2, WEEE, RoHS


