
PowerMaster-10

e  Godkendt af Forsikring og Pension
e  28 trådløse, 1 trådfast alarmzone
e  8 brugerkoder 
e  Op til 8 fjernbetjeninger
e  Lang trådløs rækkevidde (2000 m)
e  Kamera PIR kan tilsluttes
e  Detektorer kan programmeres direkte 
     fra centralen 
e  Detektorer har indbygget  
     signalstyrkemåler 
e  Indbygget højttaler og mikrofon

e  Overvågning af ældre og handicappede
e  Sender SMS besked ved alarm
e  Opkald til kontrolcentral med SIA og CID
e  Indbygget sirene 105dBA
e  Lys, varme m.m. kan styres med SMS
e  PowerG 2-vejs synkroniseret frekvenshop         
     (TDMA/FHSS) 868 MHz 
e  Branddetektorer kan fungere som sirener        
     og kan samtidig starte andre  
     branddetektorers signalgivning op ved       
     alarm 

- enkelt og sikkert



Bevægelsesdetektor Åbningskontakt Håndsender

PowerMaster-10 alarmcentralen er det perfekte 
valg til sikring af private hjem, større ejen-
domme samt større erhverv, da rækkevidden 
med den nye PowerG 2-vejs trådløse teknologi, 
er væsentligt længere (2000meter i fri sigt) end 
hidtil kendt i 868 MHz båndet.  Centralen der 
leveres i et lille og fikst kabinet, er den første 
central i den nye PowerG serie, der alle byder på 
mange nye muligheder. 
Alle de trådløse systemdele til PowerMaster-
10 benytter sig udelukkende af PowerG 2-vejs 
kommunikation med synkroniseret ”Frequency 
Hopping Spread Spectrum (TDMA/FHSS)” hvilket 
sikrer mod tab af alarmer og eliminerer unødv-
endige gentagelser af transmissioner. 

Med Next CAM PG2 farvekamera PIR detektor 
tilsluttet systemet, kan der også opnås billede 
verifikation af en given alarmhændelse.  
Når en alarm aktiveres, starter optagelsen om-
gående fra pågældende kamera og billeder samt 
lyd sendes direkte til en kontrolcentral via GPRS.  
 
SirenNet giver mulighed for at aktivere alle 
sirener og branddetektorers lydsignaler på 
samme tid, og advarer derved personer i alle 
lokaler om, at forlade bygningen hurtigst muligt. 
Denne mulighed kan være en stor fordel at 
benytte, især i større boliger og erhvervsbygnin-
ger.
Sirene nettet kan aktiveres i tilfælde af, at en 
tyverialarm, brandalarm, overfaldsalarm eller 
nødkaldsalarm opstår.

Røgdetektor

Indvendig sirene

Udgangsmodul

Røg/Varmedetektor

Udvendig sirene

Repeater

Trådløs panel

Foto detektor

Forhandler:

PowerMaster-10  Stort udvalg af tilbehør
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