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As tecnologias se fundiram da maneira 
mais espetacular, formando um sistema 
de segurança evolutivo, híbrido e de alta 
potência, adequado para proteger qualquer 
tipo de instalação – hoje e amanhã.

Seja Bem-vindo à Segurança  
Redefinida.

O PowerSeries Neo conta com a flexibilidade de um sistema 
modular, conectado via cabos, aliada à simplicidade de um 
amplo conjunto de dispositivos e periféricos sem fio, o que 
resulta em um sistema híbrido altamente abrangente e versátil 
adequado para aplicações de todos os portes, de residências às 
instalações comerciais escaláveis.

Utilizando a tecnologia de comunicação sem fio bidirecional 
PowerG, a revolucionária tecnologia PowerSeries Neo é o centro 
de uma linha de recursos sem precedentes, criada para reduzir os 
custos operacionais para representantes e proporcionar enormes 
possibilidades de expansão aos clientes comerciais. 

 

O PowerSeries Neo é compatível com soluções interativas de 
ponta, suportadas pela DSC, permitindo uma ampla variedade  
de recursos de monitoramento de controle residencial inteligente.  
Ao antecipar as necessidades futuras, através de inúmeras  
oportunidades para maximizar o sistema, o PowerSeries Neo se 
torna um investimento indiscutível de primeira classe e com longo 
prazo de duração para qualquer empresa. 

Quatro centrais de alarme capazes de cobrir de 16 a 128 zonas 
garantem ao PowerSeries Neo um núcleo confiável para atender 
a diversas instalações de sistemas de segurança, mesmo com 
os mais exigentes requisitos de particionamento. 

Essas centrais se integram de maneira simplificada a uma 
grande variedade de dispositivos e periféricos compatíveis com 
PowerG que foram pensados e desenvolvidos para facilitar a 
instalação e melhorar a experiência do usuário. Graças ao seu 
modelo modular, o PowerSeries Neo pode ser complementado 
por soluções de software exclusivas que o tornam um sistema 
de segurança diferenciado.

Os produtos variam conforme o país. 



O segredo por trás do PowerSeries Neo: Uma Poderosa Tecnologia de Comunicação

A DSC faz um poderoso anúncio com o PowerSeries Neo, uma nova 
plataforma com vários recursos, que lidera a indústria, redefinindo a 
segurança comercial escalável.

A fusão de diversas tecnologias de última geração resultam em 
uma plataforma excepcionalmente flexível e modular, permitindo ao 
PowerSeries Neo atender a um amplo conjuto de necessidades da 
indústria de intrusão, que vão desde necessidades residenciais até as 
comerciais escaláveis. O PowerSeries Neo traz o que há de melhor 
em tecnologia unificada, aumentando a eficiência operacional e 
garantindo a certeza de comunicações seguras e de alta qualidade. 

Assim como os clientes avançam na utilização de VoIP ou telefones 
celulares nas suas instalações, o PowerSeries Neo oferece métodos 
de comunicação por celular e/ou IP opcionais, tendo o celular e/ou a 
rede IP como um caminho de comunicação primário ou de backup, 
para garantir comunicações de alarme seguras, confiáveis e de alta 
velocidade.

O PowerSeries Neo otimiza o uso do PowerG, a mais recente 
tecnologia anti intrusão sem fio da indústria, para oferecer uma série 
de recursos vigorosos, voltados para a redução de custos operacionais 
e proporcionando máxima confiabilidade no sistema de segurança.

O poder do PowerG

A Tecnologia de Sistemas de Transmissão de Frequência variável - multicanal permite que o sistema salte entre canais de frequência sem fio, 
para garantir a transmissão contínua de comunicações seguras entre os dispositivos e a central de alarme. A Potência de Transmissão Adaptativa 
se traduz em até oito anos de vida útil da bateria para dispositivos do sistema e periféricos, reduzindo custos decorrentes de substituição de 
baterias. A Transmissão de Longo Alcance permite que dispositivos se comuniquem de forma confiável dentro de até 2km da linha de visão, 
reduzindo o custo de instalação de repetidores adicionais para atender instalações maiores. A Tecnologia de Comunicação Sincronizada TDmA 
impede a colisão de mensagens pela divisão de canais em vários intervalos de tempo, permitindo uma maior quantidade de transmissão de 
dados e garantindo que os dispositivos sejam capazes de se comunicar consistentemente quando necessário. A Criptografia AES de 128 bits 
oferece um nível excepcionalmente elevado de proteção contra ataques digitais e ferramentas de análise. Outros recursos avançados incluem 
proteção contra perda de mensagens de alarme, interferência e bloqueio de frequência. Esses recursos significam uma série de vantagens para 
revendedores e clientes. O sistema oferece um potencial de alcance extraordinário, para atender a demandas comerciais escaláveis. O total 
controle remoto permite a fácil configuração de dispositivos e periféricos, bem como o diagnóstico remoto. A inserção de dispositivo otimizado 
via LED torna qualquer instalação rápida e simples.

Soluções de verificação de alarme

A verificação confiável e eficaz do alarme é fundamental para qualquer serviço de monitoramento de segurança, permitindo aos responsáveis 
pelo atendimento da chamada identificarem claramente situações de emergência e tomarem as medidas adequadas mais rapidamente.

O PowerSeries Neo utiliza soluções de verificação de alarme inovadoras e em conformidade com a regulamentação local, tais como a verificação 
visual, áudio bidirecional e detecção sequencial, reduzindo altos custos incrementais, que podem ser incorridos por falsos alarmes e controles 
locais desnecessários, e ao mesmo tempo aumentando a Receita Mensal Recorrente (RMR) do profissional de segurança. Aproveitando 
inúmeras tecnologias, bem como o Software de suporte altamente eficaz, os usuários avaliam com precisão e remotamente a situação no interior 
das instalações, quando um alarme é acionado por uma tentativa de roubo, incêndio ou outra situação de emergência. Os recursos do software 
também eliminam a necessidade de controles locais desnecessários – sobretudo economizando tempo e custos bem como permitindo que os 
responsáveis pelo atendimento da chamada sejam alertados sobre quaisquer situações potencialmente perigosas.

Verificação visual: O PowerSeries Neo 
oferece as mais sofisticadas soluções de 
verificação visual, por meio de câmeras 
PIR estrategicamente instaladas, que são 
ativadas no momento em que um alarme é 
acionado. Com base em imagens enviadas 
instantaneamente por meio de instalação de 
monitoramento equipada com um receptor 
Sur-Gard System 5, a situação pode ser 
avaliada rapidamente e com precisão e 
encaminhada para as autoridades, se 
necessário, proporcionando informações 
críticas aos responsáveis pelo atendimento  
da chamada.

Verificação de áudio: O PowerSeries 
Neo utiliza a verificação de alarme de áudio 
através de um microfone integrado aos 
periféricos que, assim que um alarme é 
acionado, permite que os prestadores de 
serviços de segurança acessem o sistema 
e ouçam todos os sons no interior das 
instalações para avaliar melhor a situação. 
É possível entrar em contato com qualquer 
ocupante no interior das instalações 
através de um alto-falante integrado para 
confirmação verbal da validade do alarme.

Verificação de alarme sequencial:  
Baseado em critérios personalizáveis, o 
painel PowerSeries Neo é capaz de monitorar 
dispositivos associados e eventos de intrusão 
de maneira inteligente a fim de discernir 
efetivamente entre alarmes reais e falsos. 
Somente quando o painel detecta uma 
sequência de eventos de intrusão real é que 
o alarme é confirmado com as estações 
centrais para notificação imediata das 
autoridades.

Verificação para tranquilidade absoluta

Os produtos variam conforme o país. 



Centrais de Alarme PowerSeries Neo: 
O ponto central de um novo universo de soluções de 
segurança.

A estrutura modular e dimensionável do PowerSeries Neo fornece uma 
solução econômica, adaptada inclusive para as mais exigentes instalações,  
e as centrais de alarme PowerSeries Neo que constituem o seu ponto 
central.

As centrais de alarme PowerSeries Neo atendem às exigências das 
instalações mais atuais, mas juntamente com uma ou mais de uma linha 
completa de módulos de expansão, as centrais oferecem potencial de 
expansão adicional de capacidades, recursos e serviços, protegendo  
o investimento no sistema e garantindo o seu crescimento no futuro.

Em conjunto com uma série de teclados, comunicadores, periféricos  
e dispositivos, as centrais de alarme PowerSeries Neo potencializam o uso 
dos recursos tecnológicos que o PowerG oferece pela comunicação sem 
fio bidirecional, para reduzir os custos operacionais para os representantes, 
enquanto proporciona a máxima confiabilidade para os usuários finais.

Recursos das centrais  
de alarme

HS2016 HS2032 HS2064 HS2128

Zonas integradas 6 8 8 8

Zonas com fio 16 32 64 128

Zonas sem fio 16 32 64 128

Suporte para zona de teclado Sim Sim Sim Sim

Saídas PGM integradas
PGM 1 = 50mA 

PGM 2 = 300mA

PGM 1 = 50mA 

PGM 2 = 300mA

PGM 1,3,4 = 50mA 

PGM 2 = 300mA

PGM 1,3,4 = 50mA 

PGM 2 = 300mA

Expansão PGM
16 x 50mA (HSM2208) 

4 x 500mA (HSM2204)

32 x 50mA (HSM2208) 

4 x 500mA (HSM2204)

64 x 50mA (HSM2208) 

12 x 500mA (HSM2204)

128 x 50mA (HSM2208) 

16 x 500mA (HSM2204)

Partições 2 4 8 8

Códigos de usuário 47+ Código mestre 71+ Código mestre 94+ Código mestre 94+ Código mestre

Memória intermediária de eventos 500 eventos 500 eventos 500 eventos 1000 eventos

Teclados com fio 
(com ou sem proximidade)

8 8 8 16

Teclados sem fio  
(com ou sem aviso de voz ou proximidade)

8 8 8 16

Controles remotos sem fio 16 32 32 32

Sirenes sem fio 4 8 8 16

Repetidores sem fio 4 8 8 8

Tags de proximidade 47 71 94 94

Os produtos variam conforme o país. 



Teclados PowerSeries Neo: 
Um amplo conjunto projetado para uma fácil utilização

Os teclados sem fio PowerSeries Neo são uma interface principal para 
este sistema híbrido revolucionário. Mantendo as soluções de instalação 
de extensa diversidade do PowerSeries Neo, os teclados PowerSeries 
Neo estão disponíveis em várias opções sendo uma solução para 
qualquer tipo de instalações. A escolha de opções é ampla, desde telas 
sensíveis ao toque e teclados com fio disponíveis em várias opções de 
display, até teclados sem fio habilitados para o PowerG e modelos com 
transceptores integrados. Os denominadores comuns são a facilidade de 

instalação, programação simplificada e interfaces de fácil utilização.

PowerG – Dispositivos habilitados: 
Uma enorme variedade de dispositivos sem fio  
habilitados para o PowerG facilitam a instalação.

Uma ampla variedade de dispositivos que utilizam as tecnologias mais 
inovadoras otimizando a comodidade, versatilidade e capacidades 
superiores, que somente a tecnologia sem fio bidirecional do PowerG 
pode oferecer. Os dispositivos PowerSeries Neo exigem menos tempo 
de instalação pois necessitam menos fiação, permitindo a instalação 
de dispositivos nas áreas mais difíceis. A ampla seleção de dispositivos 
inclui detectores de movimento habilitados para PowerG, contatos, 
controles remotos sem fio e diversos dispositivos salva-vidas, tais como 
detectores de fumaça e de monóxido de carbono.

Projetada com uma abordagem escalável para atender às necessidades 
futuras, a vasta seleção de dispositivos e periféricos disponíveis para o 
PowerSeries Neo é perfeitamente integrada, com um pacote de software 
de serviço remoto excepcionalmente abrangente para oferecer suporte a 
recursos inovadores de ponta, como verificação de alarme e diagnóstico 

remoto.

Comunicadores PowerSeries Neo: 
O PowerSeries Neo oferece opções para uma maior  
confiabilidade das comunicações.

Comunicações flexíveis são um pré-requisito para um sistema tão 
avançado e rico como o PowerSeries Neo. À medida que as linhas de 
telefone fixo tradicionais tornam-se menos comuns e mais usuários 
escolhem entre as opções de VoIP ou de telefones celulares, o 
PowerSeries Neo oferece métodos de comunicação IP e/ou celular 
opcionais para atender a uma ampla diversidade de requisitos de 
instalação. Quando conectado a qualquer central de alarme PowerSeries 
Neo, as vias de geração de relatórios de alarme podem ser combinadas 
através de canais de PSTN (Rede de Telefonia Pública Comutada), 
celular e/ou canais IP. Para instalações onde não há linha telefônica, 
os comunicadores celulares e/ou IP fornecem alta velocidade, vias de 
comunicação de alarme confiáveis e seguras, mantendo a possibilidade 
do profissional de segurança de oferecer serviços adicionais da RMR, 
como verificação de alarme.

Os produtos variam conforme o país. 



Software de Suporte do PowerSeries Neo:  
 Força e  inteligência.

O PowerSeries Neo é uma plataforma de tecnologia revolucionária que tem como base soluções de software inovadoras. Com um 
pacote de compatibilidade de software amplo e robusto, o PowerSeries Neo foi desenvolvido especialmente para ajudar os profissionais 
de segurança a reduzir significativamente os tempos e custos investidos na instalação, mesmo dos  ambientes mais complexos.

Com base no software de download DLS5, que é executado no .NET Framework 4.0 da Microsoft e utiliza um banco de dados SQLite, a 
DSC criou uma combinação poderosa de software que reúne o WebSA System Administrator*, um abrangente software de administração 
de sistemas, e o Routine System Management (RSM), um conjunto robusto de ferramentas de solução de problemas que oferece 
recursos de manutenção, inspeção e diagnóstico remotos para atender a empresas de diferentes setores. O resultado é um pacote de 
software avançado e fácil de usar que oferece funcionalidade sem precedentes através de interfaces intuitivas.

Os pacotes de software do PowerSeries Neo reduzem a mão de obra e os custos de manutenção, e se adaptam a diversas estruturas 
operacionais: de ambientes simples com uma central de alarme gerenciada por um só funcionário a estruturas complexas, que precisam 
de várias equipes para manter e controlar diferentes centrais remotamente através de uma rede de PCs.

Com recursos avançados, como upgrades de firmware, painéis de status e respostas em tempo real, todos os dados não são somente 
processados de forma rápida e adequada para gerenciar a manutenção e a solução de problemas, mas também apresentados em uma 
interface intuitiva que facilita a geração de relatórios de status personalizados pelos usuários autorizados.

Mais poder para os usuários com o software  
WebSA System Administrator*

Para complementar esse sistema de intrusão híbrido 
extremamente flexível, a DSC lançou o WebSA System 
Administrator, um software revolucionário que permite que os 
usuários administrativos gerenciem, monitorem e controlem a 
funcionalidade do sistema de segurança para os usuários através 
de interfaces intuitivas e fáceis de usar, além de painéis de 
monitoramento em tempo real.

* Em BrEvE

Acesso Remoto é a chave com o software  
Routine System Management

O RSM avançado do PowerSeries Neo é uma ferramenta de 
inspeção e solução de problemas remota inovadora que utiliza 
dados de diagnóstico abrangentes para reduzir drasticamente os 
custos de operação através da redução número de visitas técnicas 
necessárias para diagnósticos e manutenção do sistema de 
segurança.

Cada inspeção remota gera um relatório RSM com um resumo 
dos dados de status do sistema, histórico de eventos, padrões de 
uso e diagnóstico de hardware.

Através de um fluxo de trabalho simples e muito eficiente que 
abrange as etapas de coleta, avaliação, teste e registro de dados, 
o RSM elimina, sempre que possível, a necessidade de presença 
física no local.

Os produtos variam conforme o país. 



Painéis de controle

Teclados cabeados

Teclados cabeados com transceptor sem fio PowerG integrado

Tag de proximidade

Teclados sem fio PowerG

Transceptores 
PowerG

Repetidor sem  
fio PowerG

Fontes de alimentação e expansão de saída 
de corrente alta e baixa Expansão com fio

HS2016
Central de alarme 
de 6 a 16 zonas

HS2032 
Central de alarme 
de 8 a 32 zonas

HS2064 
Central de alarme 
de 8 a 64 zonas

HS2128 
Central de alarme 
de 8 a 128 zonas

HS2lCD 
Teclado 
cabeado com 
display lCD 
de mensagens 
completo

HS2lCDRF4 
Teclado cabeado 
com display lCD 
de mensagens 
completo e  
transceptor  
PowerG  
integrado

HSM2HOST4 
Módulo transceptor 
PowerG com função 
de host

HS2lCDP 
Teclado cabea-
do com display 
lCD de mensa-
gens completo 
e sensor de 
proximidade

HS2lCDRFP4
Teclado  
cabeado com 
display lCD 
de mensagens 
completo e 
transceptor 
PowerG integrado 
e sensor de   
proximidade

PG4920 
Repetidor  
sem fio PowerG

HS2ICN
Teclado  
cabeado ICON

HS2ICNRF4
Teclado  
cabeado  
ICON com  
transceptor  
PowerG  
integrado

HS2lCDWF4
Teclado 
bidirecional 
sem fio com 
display lCD 
de mensagens 
completo 
PowerG

HS2ICNP
Teclado ca-
beado ICON 
com sensor de 
proximidade

HS2ICNRFP4
Teclado cabeado 
ICON com  
transceptor  
PowerG integrado  
e sensor de  
proximidade

MPT 
Mini tag de proximidade

HS2lCDWFP4
Teclado  
bidirecional 
sem fio com 
display lCD 
de mensagens 
completo 
PowerG com 
sensor de  
proximidade

HS2lED 
Teclado  
cabeado lED  
de 16 zonas

HS2lCDWFPV4
Teclado  
bidirecional  
sem fio com 
display lCD 
de mensagens 
completo PowerG 
com sensor de 
proximidade e 
comando por voz

A próxima  
geração em 
segurança.

HSM2300 
Módulo de fonte 
de alimentação

HSM2955 
Módulo de áudio bidirecional

HSM2108 
Módulo expansor  
de 8 zonas 

HSM2204 
Módulo de saída 
de alta corrente 

HSM2208 
Módulo de saída

EM BREVE

HS2TCHP  
Teclado cabeado 
touchscreen de 
7” com sensor de 
proximidade

A disponibilidade dos produtos varia conforme o país. Por favor, 
verifque-a com o seu representante de vendas local.  

Os produtos variam conforme o país. 



Dispositivos PowerG

Transmissores PowerSeries Neo

Receptora de estação de monitoramento SUR-GARD

Suporte para software

Software WebSA 
System Administrator

Software Routine 
System Management

3G2080 
Comunicador  
de alarme via 
celular HSPA

Tl280 
Comunicador  
de alarme via 
internet

Tl2803G 
Comunicador de 
alarme de duas 
vias por Internet e 
HSPA

PCl-422
Módulo de instalação 
remota do Comunicador

Receptora IP SG-System 5

Os produtos variam conforme o país. 

PG4901 
Sirene sem fio 
PowerG para  
ambientes  
internos

PG4911 
Sirene sem fio  
PowerG para  
ambientes externos

PG4938 
Acionador pessoal 
de pânico PowerG

PG4929
Controle remoto  
PowerG com 4 botões

PG4945 
Sensor Magnético 
sem fio PowerG 
para porta/janela

PG4939
Controle remoto  
PowerG com 4 botões

PG4904P 
Detector de  
movimento sem 
fio PIR PowerG

PG4975 
Contato sem fio 
PowerG para 
porta/janela

PG4994 
Detector de 
movimento sem 
fio PIR PowerG 
para ambientes 
externos 

PG4934P 
Detector de 
movimento sem 
fio PIR PowerG 
com câmera 
integrada

PG4926 
Detector de 
fumaça sem fio 
PowerG 

PG4916 
Detector de 
fumaça e calor 
sem fio PowerG

PG4913 
Detector de CO 
sem fio PowerG

PG4944 
Detector de 
movimento sem fio 
PIR para ambientes 
externos com 
câmera integrada 

EM BREVE

EM BREVE



A fusão das tecnologias de última 
geração em uma plataforma 
exclusivamente flexível e modular,  
ideal para demandas comerciais 
escaláveis.
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Para mais informações sobre os produtos, ligue para: +55 11 3833 6793
E-mail: info@dsc.com ou entre em contato com o Representante de Contas da DSC

A próxima geração de soluções de 
segurança comercial escaláveis
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