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De PowerMaster-10 introduceert een nieuw tijdperk in draadloze beveiliging. De PowerMaster-10 
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van Visonic’s revolutionaire PowerG® draadloos technologie (patent aangevraagd) is de PowerMaster-10 
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* In echte installaties wordt het bereik beïnvloed door de constructie van het gebouw.
** Talrijk meer apparaten en randapparatuur zullen beschikbaar zijn in 2012.

, Next, PowerG and PowerMaster zijn geregistreerde handelsmerken van Visonic 
Ltd. Andere namen zijn het eigendom van hun eigenaars. Visonic behoudt zich het recht 
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RF netwerk: PowerG – Frequency hopping gesynchroniseerd 

(CDMA)

Frequenties (Mhz): 433 – 434 868 - 869 912 - 918

Hopping frequenties:  8  4  50

������	���
 AES-128

Aantal zones: 30 

Gebruikers codes: 8

Back-up batterij: 12 uur back-up – 4.8V, 1300mAh, NiMH
24 uur back-up – 4.8V, 2200mAh, NiMH

����	������ 196 x 180 x 55mm (7.62 x 7 x 2in) 

Gewicht: 658g (23 Oz)

Voeding: Internal or external according to local regulations

Protocols: Analoog: SIA, Contact ID, Scancom; 
IP: SIA IP, Visonic PowerNet
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 PSTN; GSM; GPRS; IP
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��Twee-weg communicatie zorgt ervoor dat er geen verloren alarmen

��Meerdere frequentie kanalen (tot 50) die met behulp van Frequency 
Hopping Spread Spectrum (FHSS) technologie werken overwinnen storingen 
op draadloze communicatie, zodat meerdere systemen kunnen werken 
in dezelfde plaats of wijk zonder elkaar te storen, en elimineren "blinde 
vlekken"

��Zendbereik is veel groter dan de industrie standaard (2000m open veld), * 
resulteert in repeater-vrij installaties zelfs in grote gebouwen

��Bericht botsingen worden geëlimineerd door middel van TDMA 
gesynchroniseerde communicatie technologie vergelijkbaar met WiMAX, GSM 
en Bluetooth

��Componenten bepalen dynamisch hun route naar de beveiligingscentrale 
met behulp van beschikbare repeaters op basis van veranderingen in de 
omgeving

��Korte supervisie berichten zorgen voor een betrouwbare controle van 
pogingen tot vandalisme of een defect apparaat

��Communicatie is streng beveiligd door de bewezen AES-128 encryptie 
algoritme om te beschermen tegen geavanceerde indringers, "code 
afvangen", bericht substitutie, enz.
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��Speciale inleer knop op elk apparaat vereenvoudigt de inleer procedures

��ID-code op elk apparaat kan als alternatief worden gebruikt voor eenvoudig 
lokaal of remote inleren
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schakelaars en niet opnieuw moet openen van de randapparatuur
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collectief in plaats van individueel

��Optische signaalsterkte indicatie  op elk apparaat - de installateur kan 
de optimale locatie kiezen zonder terug te lopen naar het paneel tijdens 
montage

��Krachtige diagnostisch hulpmiddel geeft de kwaliteit van de RF-verbinding 
weer, gebaseerd op de statistieken van de afgelopen 24 uur en zijn direct 
oproepbaar middels bi-directionele metingen. Hierdoor worden problemen 
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systeem

��Een looptest uitvoeren met hulp van iemand in het huis

��Diagnose op afstand van de draadloze verbindingen en RF kwaliteit van alle 
randapparatuur - op basis van de laatste 24 uur 'statistieken en direct oproepbaar 
middels bi-directionele metingen 
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��Twee-weg gesynchroniseerde spread spectrum communicatie elimineert 
onnodige re-transmissies

��Tot 5 jaar 'levensduur van de batterij voor alle randapparatuur

��Minimaal stroomverbruik en "luchtvervuiling" als gevolg van:

��Adaptieve zendvermogen dat wordt bepaald op basis van de afstand tot 
het paneel en het niveau van RF-interferentie

��Apparaten wijzigen hun draadloos signaal routing dynamisch om het meest 
betrouwbare communicatie pad beschikbaar te gebruiken


