Contato sem fio PowerG
para portas e janelas

PG9975
Recursos que
fazem a diferença:
•

PowerG* – a tecnologia comercial sem
fio mais robusta do setor

•

Design compacto e elegante para
instalação discreta

•

LED visível de qualidade com sinal para
instalação fácil

•

Amplitude de transmissão para
instalações sem repetidores

•

Totalmente supervisionado

•

Inclui baterias de lítio de longa duração

•

Compatível com os sistemas
PowerSeries Neo A potência do
PowerG*: A potência por trás
do PowerSeries Neo é resultado de
diversas tecnologias inovadoras,
como a revolucionária PowerG. A
união de todos esses elementos dá
origem a uma plataforma robusta e
repleta de recursos, projetada para
reduzir as despesas operacionais dos
revendedores e garantir um produto
confiável para os usuários finais.

•

Tecnologia multicanal com transmissão
de amplo espectro com salto de
frequência que elimina interferências e
bloqueios

•

Potência de transmissão adaptativa que
preserva a vida útil da bateria

•

Grandes intervalos de transmissão que
mantêm uma comunicação confiável
a uma distância de até 2 km sem
obstruções

•

Tecnologia de comunicação
sincronizada TDMA que evita a colisão
de mensagens

•

Criptografia AES de 128 bits com alto
nível de proteção contra ferramentas de
análise e ataques digitais

Entre em contato com o
distribuidor local da DSC
www.dsc.com | 1-888-888-7838

PG9975 Contato
sem fio PowerG para
portas e janelas
O contato sem fio PowerG PG9975
para portas e janelas é instalado
nos pontos mais comuns de
intrusão, como portas e janelas,
para proteger o perímetro do local.
O PG9975 se comunica com o
sistema de segurança para informar
que portas e janelas foram abertas
ou fechadas. O contato do PG9975
foi projetado para ser imperceptível
após a instalação e integrar-se à
decoração.

Indicação de qualidade
do sinal
O contato do PowerG PG9975
para portas e janelas possui

um indicador de LED visível
que exibe a qualidade do sinal
no contato e possibilita que o
instalador selecione o melhor local
para a instalação, eliminando as
dificuldades de acesso ao teclado.

Design moderno
O PG9975 é um dos menores
contatos disponíveis para portas e
janelas no mercado. Seu exterior
compacto e discreto possibilita seu
uso em espaços mais apertados
ou locais em que a estética do
ambiente é muito importante. O
exterior fino cria um visual elegante
e praticamente invisível após a
instalação, funcionando como uma
parte da decoração da maioria das
casas.

Especificações:
Dimensões:......................62,2 mm x 25,4 mm x 6,6 mm
(2,45” x 1,00” x 0,26”)
Vida útil da bateria: ...........................5 anos (uso normal)
Tipo de bateria: ..................... Bateria de lítio 3V CR2032
Peso: ......................................................... 12 g (0,42 oz)
Temperatura operacional: .......................... -10°C a 55°C
(14°F a 131°F)

Certificações:
FCC/IC, UL/ULC

Compatibilidade:
Sistemas PowerSeries Neo

PowerSeries Neo: um novo conceito de segurança
O PowerSeries Neo da DSC traz um novo conceito de segurança contra intrusões que combina a flexibilidade
de sistema modular, conectado via cabos, com a simplicidade de uma ampla gama de dispositivos e periféricos,
resultando no sistema híbrido mais abrangente disponível no mercado atual.
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Essa nova plataforma é altamente flexível e utiliza os recursos superiores do PowerG, a tecnologia de intrusão
sem fio mais inovadora do mercado. As soluções inovadoras de verificação de alarme, aliadas a uma plataforma
abrangente e excepcional de software para serviços remotos, transformam o PowerSeries Neo na solução ideal
para instalações residenciais e comerciais escaláveis.

Para mais informações sobre o produto,
acesse
www.dsc.com
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