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Chegou a Próxima Geração de Sistemas de Segurança 



As tecnologias se fundiram da 
maneira mais espetacular para 
formar a próxima geração de 
sistemas de segurança.
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 a 
grandes corporações.

Utilizando a tecnologia de comunicação sem fio bidirecional 
PowerG, a revolucionária tecnologia PowerSeries Neo é o centro 
de uma linha de recursos sem precedente, criada para reduzir os 
custos operacionais dos profissionais e garantir definitivamente a 
tranquilidade dos usuários finais.

 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. 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.

Seja Bem-vindo à Segurança Redefinida. 

Os produtos variam conforme o país. Por favor, consulte a lista de certificações mais recente no site www.dsc.com.
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Centrais de alarme PowerSeries Neo

HS2016 
6 a 16 zonas 

• 6 zonas incorporadas
• Expansível para até 16 zonas sem fio e cabeadas
• 2 saídas PGM: expansíveis para até 22  
 (HSM2204, HSM2208)
• Planilha de programação
• Conecta até 8 teclados supervisionados com as  
 zonas de teclados
• 2 partições
• Buffer para 500 eventos
• 48 códigos do usuário
Certificações: CE, ANATEL

HS2032 
8 a 32 Zonas

• 8 zonas incorporadas
• Expansível para até 32 zonas sem fio e cabeadas
• 2 saídas PGM: expansíveis para até 38  
 (HSM2204, HSM2208)
• Planilha de programação
• Conecta até 8 teclados supervisionados com as  
 zonas de teclados
• 4 partições
• Buffer para 500 eventos
• 72 códigos do usuário
Certificações: CE, ANATEL

HS2064 
8 a 64 zonas

• 8 zonas incorporadas
• Expansível para até 64 zonas sem fio e cabeadas
• 4 saídas PGM: expansíveis para até 70  
 (HSM2204, HSM2208)
• Planilha de programação
• Conecta até 8 teclados supervisionados com as  
 zonas de teclados
• 8 partições
• Buffer para 500 eventos
• 95 códigos do usuário
Certificações: CE, ANATEL

HS2128 
8 a 128 zonas

• 8 zonas incorporadas
•  Expansível para até 128 zonas sem fio e cabeadas
•  4 saídas PGM: expansíveis para até 148  
 (HSM2204, HSM2208)
•  Planilha de programação
•  Conecta até 16 teclados supervisionados com as  
 zonas de teclados
•  8 partições
•  Buffer para 1000 eventos
•  95 códigos do usuário
Certificações: CE, ANATEL
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Os produtos variam conforme o país. Por favor, consulte a lista de certificações mais recente no site www.dsc.com.
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Tabela comparativa de recursos da PowerSeries Neo

Os produtos variam conforme o país. Por favor, consulte a lista de certificações mais recente no site www.dsc.com.

HS2016 HS2032 HS2064 HS2128

Número de zonas incorporadas 6 8 8 8

Total de zonas aceitas 16 32 64 128

Expansão de zonas com teclado Sim Sim Sim Sim

Zona cabeada Sim Sim Sim Sim

Expansão de zonas sem fio Sim Sim Sim Sim

Número de teclados cabeados 8 8 8 16

Número de teclados sem fio 8 8 8 16

 Número de receptoras sem fio 1 1 1 1

Número de repetidores sem fio 4 8 8 8

Saídas PGM incorporadas 2 2 4 4

Número de saídas PGM de baixa corrente na central 1 1 1 1

Número de saídas PGM de alta corrente na central 1 1 3 3

Expansão de PGM Sim Sim Sim Sim

Número de saídas PGM adicionais de alta corrente 4 4 12 16

Número de saídas PGM adicionais de baixa corrente 16 32 64 128

Número de códigos de acesso 47 + mestre 71 + mestre 94 + mestre 94 + mestre

Número de partições 2 4 8 8

Eventos no buffer da central 500 500 500 1000

Supervisão de linha telefônica Sim Sim Sim Sim

Supervisão de sirene Sim Sim Sim Sim

Saída de campainha Sim Sim Sim Sim

Conformidade com SIA CP-01 Sim Sim Sim Sim

Comando e controle por SMS Sim Sim Sim Sim

Suporte a upload e download Sim Sim Sim Sim

Suporte a download com o Direct-Connect (PC-Link) Sim Sim Sim Sim

Suporte a download com o DLSSA pelo usuário final Sim Sim Sim Sim

Comunicações de alarme via Internet Sim Sim Sim Sim

Verificação de alarme de áudio com HSM2955(R) com HSM2955(R) com HSM2955(R) com HSM2955(R)

Comunicação de alarme via celular Sim Sim Sim Sim

Bateria necessária Sim Sim Sim Sim



Transceptor PowerG Repetidor sem fio PowerG

HSM2HOST4 
Módulo transceptor PowerG com função de host

•  Aceita até 128 zonas sem fio e 32 controles  
 remotos – varia de acordo com a central
•  Compatível com dispositivos DSC PowerG
•  Compatível com o repetidor PowerG (PG4920) 
 para a extensão do alcance
•  Todos os detectores sem fio são totalmente 
 supervisionados, o que garante a integridade da  
 comunicação
Certificações: CE, ANATEL

PG4920 
Repetidor sem fio PowerG 

•  Estende o alcance sem fio geral
•  LEDs indicadores de falha na alimentação,  
 atividade e diagnóstico de desempenho da instalação
•  Compacto e fácil de instalar
•  Protegido por tamper frontal e traseiro
Certificações: CE, ANATEL
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Fontes de alimentação e expansores de saída de alta e baixa corrente

HSM2300 
Módulo de fonte de alimentação 

•  Totalmente supervisionado contra  
 falhas de CA, pouca bateria e falhas  
 de saída AUX
•  Capacidade de até 1 A a 12 VCC
•  Compatível com centrais de alarme  
 HS2016, HS2032, HS2064, HS2128
Certificações: CE, ANATEL

HSM2204 
Módulo de saída de alta corrente 

• Totalmente supervisionado contra  
 falhas de CA, pouca bateria e falhas 
 de saída AUX
• 4 saídas programáveis de alta corrente  
 de tensão: 1 A a 12 VCC
• A saída n° 1 pode ser usada como  
 saída de campainha supervisionada
• Capacidade de até 1 A a 12 VCC
Certificações: CE, ANATEL

HSM2208 
Módulo de saída 

• Até 8 saídas programáveis de  
 baixa corrente (50 mA)

Certificações: CE, ANATEL

Os produtos variam conforme o país. Por favor, consulte a lista de certificações mais recente no site www.dsc.com.
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Módulo de áudio Módulo de expansão

HSM2108 
Módulo expansor de 8 zonas  

 • Agrega 8 zonas cabeadas 
• Alimentação AUX até 125 mA (protegido por PTC)
Certificações: CE, ANATEL

Teclados PowerSeries Neo

HS2LCD 
Teclado cabeado com display LCD de  
mensagens completo

HS2LCDP  
Com sensor de proximidade

HS2LCDRF4 
Com transceptor PowerG integrado

HS2LCDRFP4  
Com transceptor PowerG integrado e  
sensor de proximidade 

•  Suporte a 6 idiomas
• Status de partição global
•� Suporte para até 128 zonas cabeadas ou sem fio
• Textos totalmente programáveis de 32 caracteres
• Menu de programação
• Teclado horizontal com design moderno e elegante
• Display LCD azul com teclas brancas retroiluminadas
• Indicação de temperatura externa
• 5 teclas de função programáveis
• Programação intuitiva do relógio
• Terminal de entrada/saída
• Teclas para incêndio, emergência médica e pânico
• Teclado com iluminação de fundo e sonorizador ajustáveis
• Disponível com teclas de função em inglês
• Sensor de proximidade com mini tags MPT 
Certificações: CE, ANATEL

Em BrEvE

HSM2955 
Módulo de áudio bidirecional 

• 4 estações de áudio bidirecionais 
• Gravação opcional de até 15 minutos de atividade  
 em pré-alarme
• Suporta ambas verificações bidirecionais de áudio:  
 VOX e verificação por voz
• Funções Silencionso/Ouvir na espera dos alarmes  
 (ativados somente na ocorrência de um alarme)
• Áudio bidirecional  por PSTN ou celular
Certificações: CE, ANATEL

Os produtos variam conforme o país. Por favor, consulte a lista de certificações mais recente no site www.dsc.com.



Teclados PowerSeries Neo

MPT 
Mini tag de  
proximidade

• 8 cores diferentes
• Alça tipo chaveiro

HS2ICN 
Teclado cabeado ICON

HS2ICNP 
Com sensor de proximidade

HS2ICNRF4 
Com transceptor PowerG integrado

HS2ICNRFP4  
Com transceptor PowerG integrado e  
sensor de proximidade 

• Suporte para até 128 zonas cabeadas ou sem fio
• Teclado horizontal com design moderno e elegante
• Teclas brancas retroiluminadas
• Display LCD azul
• 5 teclas de função programáveis
• Terminal de entrada/saída
• Teclas para incêndio, emergência médica e pânico
• Teclado com iluminação de fundo e sonorizador ajustáveis
• Disponível com teclas de função em inglês
• Sensor de proximidade com mini tags MPT
Certificações: CE, ANATEL

HS2LED 
Teclado cabeado LED de 16 zonas

• Teclado horizontal com design moderno e elegante
• Teclas grandes
• 5 teclas de função programáveis
• Terminal de entrada/saída
• Teclas para incêndio, emergência médica e pânico
• Disponível com teclas de função em inglês
• Teclado com iluminação de fundo e sonorizador ajustáveis
• Sensor de proximidade com mini tags MPT
Certificações: CE, ANATEL
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Os produtos variam conforme o país. Por favor, consulte a lista de certificações mais recente no site www.dsc.com.
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HS2LCDWF4 
Teclado bidirecional sem fio com display  
LCD de mensagens completo PowerG

HS2LCDWFP4 
Com sensor de proximidade

HS2LCDWFPV4 * 
Com sensor de proximidade e comando por voz 

• Display de mensagens completo 2x16
• Programação intuitiva do relógio
• Múltiplo sinal sonoro de portas
• Display azul
• Teclado retroiluminado branco
• Indicação de temperatura externa
• Comandos por voz (*somente HS2LCDWFPV4)
• Programação do instalador
• Suporte a vários idiomas
• 5 teclas de função programáveis
• Teclas para incêndio, emergência médica e pânico
• Disponível com teclas de função em inglês
• Tamper switch
• Sensor de proximidade com mini tags MPT
Certificações: CE, ANATEL

HS2TCHP

Teclado cabeado touchscreen de 7” com sensor 
de proximidade

• Tela full color touchscreen de alta-resolução com  
 7” (177,8 mm) 
• Interface intuitiva orientada por menu para o usuário 
• Tela principal configurável 
• Moldura da imagem embutida e de fácil atualização através  
 do cartão SD    
• Programação do letreiro usando o teclado QWERTY 
• Formato discreto, disponível em preto ou branco, que se 
 adapta a qualquer decoração
• Indicadores de status de rápida visualização (Pronto,  
 Armado, Problema e Energia de Alimentação )
• Menu Interativo 
• Terminal de I/O
• Atualização do firmware GUI  feita pela porta utilizando o   
 Cartão SD 
• Suporte de proximidade  (através de mini tags  
 proximidade - MPT)

Certificações: CE, ANATEL

SEM CABOS CABEADO

LCD LCD ICON 16 LED

Transceptor integrado opcional • •

Sensor de proximidade opciona • • •

Comando por voz •

Suporte para 8 partições • • • •

Tamper frontal e traseiro • • • •

5 teclas de função programáveis • • • •

3 teclas de pânico independente • • • •

Múltiplo sinal sonoro de portas • • • •

Incorporador de E/S • • • •

Recursos do teclado  
PowerSeries Neo

Os produtos variam conforme o país. Por favor, consulte a lista de certificações mais recente no site www.dsc.com.



Sensores e acessórios PowerG

PG4938 
Acionador pessoal  de pânico  
PowerG

• Ativação por meio de um botão  
 grande e fácil de usar
• LED integrado para indicar a  
 transmissão e o recebimento do sinal
• Resistente a água
• Clipe multifuncional e alça para o  
 pescoço
• 2 segundos de confirmação para o  
 botão de pânico
• Totalmente supervisionado
Certificações: CE, ANATEL 

PG4939
Controle remoto PowerG  
com 4 botões

• 4 teclas de função programáveis
• Indicador visual e sonoro para 
 confirmação da função selecionada
• Função de pânico com 3 segundos  
 de confirmação, reduzindo alarmes  
 falsos
Certificações: CE, ANATEL

PG4929
Controle remoto PowerG  
com 4 botões

• 4 teclas de função programáveis
• Indicador visual e sonoro para  
 confirmação da função selecionada
• Função de pânico com 3 segundos 
 de confirmação, reduzindo alarmes  
 falsos
Certificações: CE, ANATEL

PG4975 
Contato sem fio PowerG  
para porta/janela

• Superfino
• Indicador visual da qualidade  
 da conexão no dispositivo
• Totalmente supervisionado
• Inclui fita adesiva dupla face
Certificações: CE, ANATEL

PG4945 
Sensor Magnético sem fio  
PowerG para porta/janela

• Seleção de operação da entrada 
 auxiliar para supervisão NO, NC 
 ou EOL
• Indicação visual da qualidade da
 conexão no dispositivo
• Tamper no gabinete e na parede
Certificações: CE, ANATEL

PG4904P 
Detector de movimento  
sem fio PIR PowerG

•  Indicador visual da qualidade da 
conexão no dispositivo

• Cobertura de 15 m (49 pés) e 90°
• True Motion Recognition™, que  
 distingue entre o movimento de um  
 intruso e outras movimentações que  
 podem causar alarmes falsos
• Imune a animais de até 38 kg (85 lbs)
Certificações: CE, ANATEL
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Os produtos variam conforme o país. Por favor, consulte a lista de certificações mais recente no site www.dsc.com.
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PG4934P 
Detector de movimento sem  
fio PIR PowerG com câmera 
integrada

• Verificação visual do alarme dia e noite
• Imagens coloridas de alta resolução  
 transmitidas via celular ou Ethernet
• Câmera CMOS com iluminação IR
• Configuração automática de brilho e  
 contraste na central do alarme
• Tampa frontal e tamper traseiro
• Imune a animais de até 38 kg (85 lbs)
Certificações: CE, ANATEL

PG4994 
Detector de movimento sem  
fio PIR PowerG para ambientes 
externos 

• Indicador visual da qualidade da  
 conexão no dispositivo
• Reduz os alarmes falsos e garante a  
 detecção efetiva de ameaças reais
• Tecnologia Octa-Quad
• Design à prova de vandalismo
• Óptica de espelhos negros para  
 reduzir ao máximo os alarmes falsos
Certificações: CE, ANATEL

PG4926 
Detector de fumaça sem  
fio PowerG 
• Detector de fumaça fotoelétrico
• Emite alertas de fumaça, sabotagem  
 e pouca bateria no dispositivo
• Indicação visual da qualidade da  
 conexão no dispositivo
• Totalmente supervisionado
• Indicação de manutenção e  
 condição da bateria
• Sonorizador integrado de alarme  
 de 85 db
Certificações: CE, ANATEL

PG4916 
Detector de fumaça e calor  
sem fio PowerG

•  Detector de fumaça fotoelétrico com 
sensor de calor integrado

• Emite alertas de fumaça, sabotagem  
 e pouca bateria no dispositivo
• Indicação visual da qualidade da  
 conexão no dispositivo
• Totalmente supervisionado
• Indicação de manutenção e condição  
 da bateria
• Sonorizador integrado de alarme  
 de 85 db
Certificações: CE, ANATEL

PG4913 
Detector de CO sem fio PowerG 

• Alerta antecipado de risco de 
 contaminação por monóxido de  
 carbono (CO)
• Alarme visual e sonoro ao detectar CO
• Alarme com sonorizador integrado de  
 95 db e grande LED intermitente
• Exibição e transmissão de indicação 
 de pouca bateria
Certificações: CE, ANATEL

Em BrEvE

Os produtos variam conforme o país. Por favor, consulte a lista de certificações mais recente no site www.dsc.com.

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

• Tecnologia inovadora Octa-Quad para  
 reduzir falsos alarmes
• Verificação visual por captura de imagem
• Câmera com cobertura PIR - sem perda de áreas
• Invólucro robusto com proteção anti-máscara  
 patenteada 
• Espelho Óptico Negro líder do mercado
• Indica RF-link pelo status de LED
• Configuração e manutenção remota e teste  
 via teclado  
Certificações: CE, ANATEL



Sensores e acessórios PowerG
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PG4901 
Sirene sem fio PowerG para  
ambientes internos

• Indicador visual da qualidade da  
 conexão no dispositivo
• Sirene de 110 db com luz  
 estroboscópica
• Alertas sonoros diferenciados para 
 intrusão e incêndio
Certificações: CE, ANATEL

PG4911 
Sirene sem fio PowerG para  
ambientes externos

•�� Sirene com saída de 110 db
•�� Luz estroboscópica para  
 indicação visual

•�� Design elegante com gabinete  
 robusto e resistente a intempéries  
 (IP55)

•�� Totalmente supervisionado
Certificações: CE, ANATEL

Os produtos variam conforme o país. Por favor, consulte a lista de certificações mais recente no site www.dsc.com.
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Comunicadores  PowerSeries Neo

3G2080 
 
Comunicador de alarme via celular HSPA 

• Comunicação de alarme de backup e principal via celular
• Suporte para upload/download remoto da central  
 via celular
• Supervisão de funcionamento via celular
• Criptografia AES de 128 bits via celular
• Relatório de eventos completo
• Protocolos SIA e Contact ID
• Pode ser programado com o DLS 5 ou teclado
• Indicação da intensidade do sinal e de problemas
• Verificação visual por celular
• O comunicador pode ser colocado em um gabinete  
 independente com o módulo de instalação remota do  
 Comunicador PCL-422
• Comando e controle por SMS

Certificações: CE, ANATEL

TL2803G 
Comunicador de alarme de duas vias por Internet 
e HSPA 

• Comunicação de alarme de duas vias totalmente  
 redundante por Internet e celular
• Roteador de chamadas integrado
• Suporte para upload/download remoto da central  
 via celular e Internet
• Supervisão de funcionamento via celular e Internet
• Criptografia AES de 128 bits via celular e Internet
• Relatório de eventos completo
• Protocolos SIA e Contact ID
• Pode ser programado com o DLS 5 ou teclado
• Para usar a função IP, é necessária uma conta de  
 celular ativa
• Indicação da intensidade do sinal e de problemas
• Verificação visual por celular ou Internet
• O comunicador pode ser colocado em um gabinete  
 independente com o módulo de instalação remota  
 do Comunicador PCL-422
• Comando e controle por SMS

Certificações: CE, ANATEL

TL280 
Comunicador de alarme via Internet

• Suporte para upload/download remoto da central  
 por Internet
• Pode ser programado com o DLS 5 ou teclado
• Supervisão de funcionamento via Internet
• Criptografia AES de 128 bits
• Relatório de eventos completo
• Protocolos SIA e Contact ID
• Verificação visual por Internet
• O comunicador pode ser colocado em um gabinete 
 independente com o módulo de instalação remota  
 do Comunicador PCL-422

Certificações: CE, ANATEL

PCL-422
Módulo de instalação remota do Comunicador

• Permite a extensão da conexão PC-Link
 em 15 m (50 pés) para que o comunicador possa ser  
 instalado em um gabinete independente da central
• A distância pode ser estendida em até 300 m (1.000 pés)  
 com a utilização de uma fonte de alimentação adicional
• Compatível com os comunicadores de alarme 3G2080,  
 TL2803G e TL280
Certificações: CE, ANATEL

Os produtos variam conforme o país. Por favor, consulte a lista de certificações mais recente no site www.dsc.com.
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Software de Suporte

Software WebSA - System Administrator*

Para complementar o sistema de intrusão híbrido mais 
flexível do mercado de alarmes, a DSC lançou um software 
revolucionário: o WebSA System Administrator. Agora, os 
usuários administrativos podem gerenciar, monitorar e 
controlar 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

Software Routine System Management

O software avançado RSM do PowerSeries Neo é uma 
ferramenta de inspeção e solução de problemas remota 
inovadora que utiliza dados de diagnóstico abrangentes 
para reduzir os custos operacionais, reduzindo  
drasticamente o número de visitas técnicas necessárias 
para fornecer 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.

O PowerSeries Neo conta com o pacote de software de suporte mais amplo do setor, desenvolvido especialmente para 
ajudar os profissionais de segurança a reduzir significativamente os tempos e custos investidos na instalação. Baseado no já 
consolidado DLS 5, que é executado no mais recente .NET Framework da Microsoft, utiliza um banco de dados SQLite ultra 
leve. A DSC cria uma combinação poderosa de software com o WebSA System Administrator, um abrangente software de 
administração de sistemas, e o Remote Diagnostics, um conjunto robusto de ferramentas de resolução de problemas, que 
oferece recursos de manutenção, inspeção e diagnóstico remotos para atender a empresas de diferentes setores.

Os produtos variam conforme o país. Por favor, consulte a lista de certificações mais recente no site www.dsc.com.



Catálogo de produtos - Brasil, Peru e Uruguai  |  13

O PowerSeries Neo da DSC inova o conceito de segurança 
contra invasões com uma plataforma altamente flexível que 
utiliza soluções revolucionárias de verificação de alarmes 
como detecção visual e sequencial, desenvolvido para 
reduzir os custos operacionais de operadores e garantir 
definitivamente a tranquilidade dos usuários finais.

O PowerSeries Neo oferece as soluções mais sofisticadas 
de verificação visual através de câmeras integradas nos 
detectores PIR estrategicamente posicionadas para serem 

ativadas no exato momento em que o alarme é acionado. 
Com base nas imagens enviadas instantaneamente para 
a central de monitoramento equipada com uma receptora 
SG-System 5, a situação pode ser avaliada com rapidez 
e precisão e, se necessário, comunicada às autoridades. 
Todos os envolvidos têm acesso às informações críticas do 
evento.

Receptora de estação de monitoramento SUR-GARD  

Soluções de verificação de alarmes

Receptora SG-System 5 IP

•  Necessária para suporte à verificação visual
•  4U de altura (metade do tamanho de um System III)
•  Redundância integrada para automação de CPM, fontes de   
 alimentação, interface com tela de toque LCD e outros
•  Capacidade para SG-DRL5-IP
•  15360 contas IP não supervisionadas
•  2560 contas IP supervisionadas
•  2560 contas para verificação visual
•  É possível adicionar mais contas IP a qualquer momento  
 através de chaves de licença
•  Integração com o software de automação para  
 verificação visual
•  Possibilidade de acessar a verificação visual através  
 do console da SG-Systems

Os produtos variam conforme o país. Por favor, consulte a lista de certificações mais recente no site www.dsc.com.



PowerSeries Neo traz a combinação única dos sistemas híbridos mais 
confiáveis do mercado com as tecnologias sem fio PowerG, a líder na 
indústria de comunicação bidirecional sem fio, proporcionando um 
número incomparável de opções de instalação.

Os dispositivos sem fio e periféricos altamente adaptáveis e seguros do 
PowerSeries Neo  podem ser instalados até nos lugares mais difíceis, 
economizando horas de trabalho e reduzindo significativamente a 
complexidade das instalações.

Os distribuidores se beneficiam com os custos operacionais menores, 
enquanto oferecem uma ampla possibilidade de expansão, tanto para 

instalações residenciais quanto para as comerciais escaláveis. 

Seja Bem Vindo à Segurança Redefinida.

Expanda  
os seus  

horizontes



Com os produtos PowerSeries 
Neo, nenhum recurso é poupado 
para alcançar os padrões mais 
avançados do mercado de 
segurança.
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Para obter mais informações sobre os produtos, ligue para +55 11 3833 6793,
envie um e-mail para info@dsc.com ou entre em contato com o representante de  

contas da DSC pelo site www.dsc.com




