
Protecção Profissional.
Porque a sua família merece apenas o melhor

Kit inclui:
1 Central PowerMax PRO
3 Detectores Next Plus MCW
1 Comando MCT-234
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A PowerMaxPro da Visonic eleva a fasquia da versatilidade, conectividade e estilo dos sistemas de segurança e 
controlo residenciais. Esta solução via rádio multi-funções vai de encontro ás exigências dos consumidores que 
procuram um sistema de segurança atractivo e fácil de utilizar, flexível e eficaz. 
Fornece uma fiabilidade excepcional, desempenho e facilidade de instalação sem limites, graças à sua 
arquitectura única, robusta e profissional.

Porque a sua família é única e merece apenas o melhor, 
apresentamos-lhe um kit para protecção residencial que lhe 
vai proporcionar momentos em família mais tranquilos, pois 
estará sempre em segurança.
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Segurança Profissional
para proteger a sua família

A PowerMaxPRO é um painel que combina uma funcion-

alidade extraordinária com um painel de controlo via-rádio 

extremamente robusto e fiável, que lhe proporcionará 

uma maior tranquilidade pelo alto grau de protecção que 

oferece.

Principais Características:

Ampla gama de acessórios via rádio
Aumente o valor da sua oferta com estes 
transmissores e detectores via rádio recomendados

Detector via-rádio supervisionado 
Powercode, compatível com todos 
os receptores e centrais da série 
Powercode. Frequência.: 868MHz

Comando portátil miniatura, com 
4 botões multifunção (armar total, 
armar parcial, pânico, controlo de 
saída programável ou módulo x10). 
Frequência.: 868MHz

Design elegante enquadra na perfeição a arquitectura e decoração 
moderna

Múltiplos módulos de Comunicação internos e externos, facilmente 
adicionáveis (GSM/GPRS/CDMA/IP)

Integração sem erros com PowerLink para controlo e supervisão via 
internet

Até três terminais RS232 para GSM externo, PowerLink e comunicação 
PC local

3 partições + múltiplas áreas comuns que permitem instalações em 
residências com vários utilizadores e pequenos comércios/escritórios

Protecção integral de todos os componentes críticos para o 
funcionamento, incluindo fonte de alimentação interna

Compartimento de bateria isolado, fornecendo até 72 horas de backup

Antena de diversidade para qualidade excepcional de transmissão e 
recepção

Módulo de GSM interno com antena externa opcional melhora a 
recepção e transmissão celular

Módulo PowerLink interno – para funcionamento e supervisão por 
intermédio de internet

Notificações visuais e sonoras para o estado do sistema

Certificação completa ISO9001

Cumpre com a maioria das normas e regulamentos internacionais, 
incluindo FCC, CE, EN50131 grau 2, WEEE, RoHS
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