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 PowerGגלאי עשן וחום אלחוטי

התקנה ותחזוקה פשוטות

התראות מוקדמות

זיהוי עתיר ביצועים

זיהוי עשן וחום עתיר ביצועים ,להתראות
מוקדמות על שריפות.
ספק ללקוחות שלך הגנה עוצמתית מפני שריפות ,עם גלאי העשן והחום האלחוטי החדש
 .PowerGגלאי עשן וחום פוטואלקטרי מנוהל באופןמלא ,אשר שולח אזהרות מוקדמות
במקרה של עשן או שריפה.

פריצה

 PowerGגלאי עשן וחום אלחוטי

 PGx936וSMD-429 PG2-

הגן על הלקוחות שלך באמצעות גלאי עשן וחום מתקדם שמספק

מהימן

אזהרה מוקדמת על שריפה .האנשים ששוהים בחדר מקבלים

מספק זיהוי עשן וחום עתירביצועים ומהימן.

התראה מיידית על אש שמתפתחת ,באמצעות הסירנה והאורות

•ממנף פלטפורמת ליבה חדשה ואיכותית

המהבהבים המוכללים .בו-בזמן ,אות מקודד משודר ללוח הבקרה

•ביצועים עמידים ואמינות שמופעלת באמצעות טכנולוגיית האלחוט

על מנת להפעיל את סירנת המערכת ולהתריע בפני משתמש הקצה
ו/או תחנת הניטור המרכזית לשלוח סיוע למקום.

המובילה של PowerG
•גלאי עשן פוטואלקטרי רב עוצמה חש בנוכחות עשן
•גלאי חום מוכלל מתריע על טמפרטורות גבוהות מ57°C-

גלאי העשן והחום האלחוטי  ,PowerGהעומד בתקנים בינלאומיים

•עומד בתקנים הבינלאומיים המחמירים ביותר

מחמירים ביותר ,תואם למערכות האזעקה האלחוטיות iotega,
 PowerSeries Neoו.PowerMaster-

מאובטח
תוכל לוודא קבלת אזהרה מוקדמת על שריפה ,עם התראות חזותיות

 – PowerGעוצמה של חוטים ללא החוטים

וקוליות ברורות.

נתק את החוטים והתחבר לשקט נפשי באמצעות  ,PowerGטכנולוגיית

•אזהרת השוהים בחדר על ידי הפעלת זמזם האזעקה המוכלל של 85

האבטחה האלחוטית המובילה לבתים ולעסקים העכשוויים.

דציבל ותאורת  LEDמהבהבת ,כאשר מזוהים עשן או טמפרטורות
גבוהות

 PowerGמציע את כל היתרונות של אבטחה חוטית מסורתית ,ללא

•דיווח למשתמש הקצה ו/או לתחנת ניטור מרכזית ,על ידי איתות

הטרחה והפגיעות של חוטים .הוא הופך את חיי משתמשי הקצה

ללוח האזעקה כדי להפעיל את סירנת המערכת ולהפיק התראה,

לבטוחים ונוחים יותר ,ואת העבודה שלך לרווחית יותר.

כאשר האזעקה המקומית מופעלת
•כולל התראות נוספות לסוללה חלשה ,בעיה בחיישן העשן ,צורך

תקשורת עם הצפנת  128-bit AESדו-כיוונית ,ושכבת הגנה משוריינת

לנקות,חבלה בהתקן ומצב בדיקה

שחוסמת הפרעות ומספקת הגנת סייבר ללא מתחרים – כדי להבטיח
ביצועים אמינים עם מינימום התראות שווא.

קל
חסוך זמן ועלויות עם התקנה ותחזוקה קלות.

שידור אלחוטי ארוך טווח מאפשר לבצע התקנות נטולות חוטים

• התקנה מהירה ,עם צורך מינימליבקידוח

ומגברים בקלות ובמהירות ,ושידור מסתגל מאריך את הזמן בין

• טווח שידור מוגבר מאפשר התקנה נטולת מגברים

החלפות של סוללות.

•מחוונים ברורים לתחזוקה ומצב סוללה מקלים על תחזוקה יעילה
במועד

יתרונות מרכזיים
גלאי עשן פוטואלקטרי עוצמתי זה ,שמצויד בחיישן חום מובנה,
מספק ביצועים מעולים בזיהוי שריפה על מנת לשמור עלביטחונם
של אנשים.
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•מתוכנת למנוע התראות שווא בזמן מצב בדיקה

