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פתרונות אבטחה 
אלחוטיים מבית 

ויסוניק
 גבולות האבטחה מתרחבים

ויסוניק הינה מפתחת ויצרנית מובילה, של 

מערכות אבטחה ביתיות ואביזרים, שמספקים 

לאנשים, מסביב לעולם, שקט נפשי והרגשת 

ביטחון בבתיהם.

ויסוניק עומדת שנים רבות בחזית החדשנות 

של אבטחה ביתית, ומובילה כיום את המגמה 

להרחבת גבולות האבטחה.

טווח המוצרים שלנו משתרע החל מפתרונות 

מתקדמים העונים על כלל צרכי האבטחה 

הביתיים, דרך אבטחת הבית והתכולה ועד 

שמירה על הבריאות והנוחות של דיירי הבית. 

פתרונות ויסוניק עונים על הדרישות גם 

ללקוחות פרטיים וגם ללקוחות עסקיים.

מוצרי האבטחה נגד פריצות של ויסוניק 

מהווים חלק מהיחידה העסקית של מוצרי 

אבטחה של NYSE: TYC) Tyco(, החברה 

הגדולה בעולם לאבטחה ולהגנה משריפות.
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לוח מקשים דו-כיווני

גלאי חום ועשן

 מגע מגנטי בלתי נראה

גלאי תנועה עם מצלמה
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מערכת אזעקה אלחוטית 
)נראית התקנת תשתיות נסתרת(

משפחת מוצרי 
PowerMaster

מבוססת טכנולוגיית 
PowerG

 פתרונות אבטחה מתקדמים מבוססי 

PowerG טכנולוגיית

מוצרי PowerMaster של ויסוניק מובילים את 

שוק מערכות האזעקה האלחוטיות לבתי מגורים 

ולעסקים. מגוון המוצרים הרחב כולל ממשקי שליטה 

וציוד היקפי אלחוטי המותאמים ליישומים שונים 

ומספקים שילוב, שאין שני לו, באמינות, ביצועים 

ותכונות מתקדמות.

כל מערכות האזעקה והציוד ההיקפי, מדגמי 

 ,PowerG מבוססים על טכנולוגיית PowerMaster

המתקדמת ביותר באבטחה אלחוטית. טכנולוגיית 

PowerG מאפשרת גילוי מדויק, אמינות לטווח ארוך, 

עמידות ושימוש קל במערכת. מאז השקתה בשנת 

2011, הוכיחה את עצמה טכנולוגיית PowerG באלפי 

מערכות ורכיבי אבטחה המותקנים בבתי מגורים 

ובעסקים ברחבי העולם.

with

Technology
PowerG
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with

Technology
PowerG

Em
ergency

Re

mote Control

Re

mote Control

Wireless

לוח מקשים עם מסך מגע
KP-160 PG2

לוח מקשים דו-כיווני
KP-140 / 141 PG2

תג קירבה
Chicklets

לוח מקשים דו-כיווני
KP-250 PG2

אביזרי בקרה

אביזרי שליטה

אביזרי חירום

שלט דו-כיווני
KF-234 PG2

שלט דו-כיווני
KF-235 PG2

לחצן מצוקה
PB-102 PG2

לחצן מצוקה
PB-101 PG2

מרחיק טווח

מרחיק טווח
RP-600 PG2

PowerMaster-30
מערכת אבטחה אלחוטית דו-כיוונית

PowerMaster-10
מערכת אבטחה אלחוטית קומפקטית
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8PowerG המבוססת טכנולוגיית - PowerMaster משפחת

PowerMaster משפחת

סירנות

 גלאי מראה 
אינפרא-אדום פסיבי
TOWER-20AM PG2

גלאי מראה אינפרא-אדום 
פסיבי כולל מצלמה
TOWER CAM PG2

גלאי מגנט
MC-302/E PG2

גלאי מגנט נעלם
MC-302V PG2

גלאי וילון
Clip PG2

גלאי מיקרוגל / אינפרא-אדום 
כולל אנטי-מסקינג

TOWER-32AM PG2

גלאי מראה אלחוטי כולל 
אנטי-מסקינג

TOWER-30AM PG2

גלאי זעזועים
SD-304 PG2

גלאי אינפרא-אדום פסיבי
Next PG2 / Next K9 PG2

גלאי מצלמה
 Next CAM PG2 /

Next CAM K9 PG2

גלאי טמפרטורה
TMD-560 PG2

גלאי עשן
SMD-426 PG2

גלאי עשן וחום
SMD-427 PG2

גלאי פחמן חד-חמצני
GSD-442 PG2

גלאי הצפה
FLD-550 PG2

סירנה חיצונית
SR-740 PG2

סירנה חיצונית
SR-740 HEX PG2

סירנה פנימית
SR-720 PG2

גלאי בטיחות

גלאי נפח / תנועה

Security

Safety

Siren

with

Technology
PowerG

PowerMaster-33
מערכת אזעקה אלחוטית דו-כיוונית לבית ולעסקים
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PowerMaster-10 מערכת אזעקה אלחוטית קומפקטית 

PowerMaster-10 מערכת אזעקה אלחוטית קומפקטית לבית. המערכת משתמשת 
בטכנולוגיה אלחוטית מאובטחת ביותר, בעלת טווח שידור רחב, חיי סוללה ארוכים 

ועמידות אלחוטית יוצאת דופן. 

הפתרון המושלם למוקדי אבטחה, עם ביצועים מעולים ועלות נמוכה. המערכת 
מתאימה לבית ולעסקים.

תקשורת דו-כיוונית, אשר מונעת אזעקות שווא ושידור חוזר של נתונים	 

 עד 30 אזורים	 

עד 8 קודים למשתמש	 

תמיכה בתתי מערכות	 

אזור מחווט יחיד	 

חייגן טלפון קווי מובנה	 

 	IP או GSM/GPRS מודולים אופציונליים

מערכות אזעקה אלחוטיות
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PowerMaster-33 מערכת אבטחה אלחוטית 

מערכת אבטחה אלחוטית לעסק או לבית. מערכת הבקרה ללא מקשים, ניתנת 
להתקנה במקום נסתר. השליטה על מערכת ההאבטחה מתבצעת ע”י לוח 

 .KP-250 PG2 המקשים

זוהי מערכת אידאלית להענקת שקט נפשי לבעלי בתים ולעסקים, וניתן להתקין 
אותה באזור סמוי מהעין. 

תקשורת דו-כיוונית, אשר מונעת אזעקות שווא ושידור חוזר של נתונים	 

עד 64 אזורים	 

עד 48 קודים למשתמש	 

תמיכה עד 10 לוחות מקשים KP-250 PG2 ו-32 שלטים	 

חייגן טלפון קווי מובנה	 

 	IP-ו GSM/GPRS מודולים אופציונליים

PowerMaster-30 מערכת אזעקה אלחוטית 

PowerMaster-30 הינה מערכת אזעקה אלחוטית, דו כיוונית, המתאימה ליישומי 
אבטחה מתקדמים ומורכבים וניטור פעילות מרובת היקף. בעלת טווח שידור רחב, 

חיי סוללה ארוכים במיוחד ועמידות אלחוטית חסרת תקדים. 

ניתן להגדיר את כל ההתקנים דרך מערכת הבקרה.

תקשורת דו-כיוונית אשר מונעת אזעקות שווא ושידור חוזר של נתונים	 

עד 64 אזורים	 

עד 48 קודים למשתמש	 

תמיכה בתתי מערכות 	 

חיבור של עד 2 אזורים קוויים, סירנה קווית, וכניסה אחת הניתנת לתכנות	 

חייגן טלפון קווי מובנה	 

 	IP-ו GSM/GPRS מודולים אופציונליים

חיווי קולי	 

מערכות אזעקה אלחוטיות
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KF-235 PG2 שלט אלחוטי מעוצב

שלט דק עם ארבעה לחצנים לביצוע הפעלה ונטרול, שליחת אות חירום, אזעקת 
מצוקה וצפייה בסטטוס המערכת. אימות ויזואלי מיידי מיידע את המשתמש כי 

הפעולה המבוקשת בוצעה בהצלחה.

 ניתן לבצע הפעלה ונטרול, שליחת אות חירום, אזעקת מצוקה ובדיקת 	 
סטטוס המערכת בלחיצה אחת

חיווי ויזואלי של איכות השידור והקליטה מוצג על השלט	 

חיי סוללה ארוכים במיוחד )5 שנים בשימוש רגיל(	 

מידות: 60x34.5x12.5 מ”מ	 

KF-234 PG2 שלט אלחוטי

שלט אלחוטי דו-כיווני עם ארבעה לחצנים להפעלה ונטרול מערכת הבקרה של 
PowerMaster. משמש לשליחת אות חירום, בבית חכם ואפליקציות אחרות בשליטה 

מרחוק עם חיווי ויזואלי מיידי, המאשר שהפעולה המבוקשת בוצעה בהצלחה.

מוודא שהמערכת ביצעה את בקשת המשתמש	 

עומד בסטנדרטים בינלאומיים	 

חיי סוללה ארוכים במיוחד )8 שנים בשימוש רגיל(	 

עיצוב זעיר, נוח לשימוש עם מראה מסוגנן	 

מידות: 53.5x31.5x12.5 מ”מ	 

Chicklets תגי קירבה במבחר צבעים

תגי הקירבה הזעירים מאפשרים להפעיל ולנטרל את המערכת בקלות. תגי הקירבה 
מספקים פתרון מושלם למבנים עם משתמשים רבים או משתמשים מזדמנים, 

שאינם זוכרים את קוד ההפעלה/נטרול. 

הפעלה ונטרול של המערכת בקלות רבה	 

תואם מספר מערכות בקרה ולוחות מקשים	 

ניתן לנשיאה על מחזיק מפתחות, לכניסה נוחה	 

זמין בשמונה צבעים שונים	 

אביזרי בקרה ולחצני מצוקה
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12PowerG המבוססת טכנולוגיית - PowerMaster משפחת

KP-250 PG2 לוח מקשים אלחוטי דו-כיווני 

לוח מקשים דו-כיווני, לשימוש  עם מערכות הבקרה של PowerMaster. לוח 
המקשים פותח במיוחד לפעול עם מערכת הבקרה PowerMaster-33, המותקן 

 PowerMaster-30 -ו PowerMaster-10 סמוי מהעין. פועל גם עם מערכות הבקרה
)בגרסאות 18 ומעלה בלבד(.

גישה לתפריטים מלאים למתקינים ולמשתמשי הקצה	 

מאפשר תצוגה ושליטה מלאה במערכת בעוד שמערכת הבקרה סמויה מהעין	 

סירנה פנימית	 

רמקול משולב	 

KP-160 PG2 לוח מקשים אלחוטי דו-כיווני, קורא כרטיסי קירבה 

 ,PowerMaster לוח מקשים בעל מסך מגע, לתקשורת עם מערכות הבקרה של
 בעיצוב אפנתי, וכולל תגי קירבה. הממשק של KP-160 PG2 נועד לשפר את 

חוויית המשתמש.

מאפשר הפעלה ונטרול של המערכת בקלות, באמצעות קוד משתמש או תג קירבה ו/או 	 
RFID כרטיס כניסה עם טכנולוגיית

מאפשר חיווי על אזורים פתוחים	 

התקנה על קיר או על שולחן העבודה	 

מתג האבטחה מגן על תא הסוללות ומונע את הסרת היחידה	 

KP-140 PG2 / KP-141 PG2 לוח מקשים אלחוטי נייד

לוח מקשים דו-כיווני, לתקשורת עם מערכות הבקרה של PowerMaster. מערכת 
אבטחה קלה לתכנות עם שליטה ידידותית למשתמש.

עיצוב ארגונומי מסוגנן, שמתאים כשלט ידני או להתקנה על הקיר	 

יכולת התרעה על מצב מצוקה	 

חיווי ויזואלי וקולי על מצבי מערכת, כולל כניסה או יציאה מהמבנה ובעיות אחרות	 

ניתן להשתמש בקורא כרטיסי קירבה )בדגם KP-141 PG2 בלבד( גם עם מערכות שלא 	 
מותקן בהן קורא כרטיסי קירבה

אביזרי בקרה ולחצני מצוקה
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Next CAM PG2, Next CAM K9-85 PG2 גלאי נפח אלחוטי עם 
מצלמה מובנית, מתעלם מחיות

הפתרון המושלם לאימות ויזואלי של האזעקה, ביום או בלילה. כאשר המערכת 
מופעלת וחיישן הגלאי מזהה תנועה, הגלאי שולח אות למערכת הבקרה ומפעיל 

את המצלמה. היכולת לעקוב ויזואלית אחר המתרחש בזמן אמת מאפשרת לצוות 
האבטחה לאמת את האזעקה ולפעול בהתאם.

שולח תמונות צבעוניות ברזולוציה גבוהה מהמבנה אל המוקד 	 

טווח המצלמה מקביל לטווח הגלאי ולפיכך הכיסוי מלא ללא אזורים “חשוכים” בזמן הצילום	 

תכונת צילום מיידי מפעילה את ההקלטה מייד כאשר האזעקה מופעלת	 

דגם Next CAM K9-85 PG2 יודע להתעלם מחיות ששוקלות עד 38 ק”ג	 

מידות: 125x63x60 מ”מ	 

Next PG2, Next K9-85 PG2 גלאי נפח אלחוטי, מתעלם מחיות

 .PowerMaster הינו גלאי נפח אלחוטי דיגיטלי דו-כיווני, תואם מוצרי Next PG2
הגלאי מבוסס על טכנולוגיית PowerG החדשנית של ויסוניק ומשלב מספר 

טכנולוגיות מוכחות ותקן הצפנה מתקדם ואמין במיוחד )AES(. שילוב בין 
הטכנולוגיות מגדיל את טווח השידור ומספק חיי סוללה ארוכים יותר ויתרונות 

נוספים למתקינים המקצועיים, למוקדי האבטחה ולמשתמשי הקצה.

 	)creep zone( שטח כיסוי של 15 מטר / 90 מעלות, כולל אזורים מתים

סימון ויזואלי המציג את איכות אות השידור	 

חיי סוללה ארוכים במיוחד )6 שנים בשימוש רגיל(	 

דגם Next K9-85 PG2 יודע לזהות ולהתעלם מחיות ששוקלות עד 38 ק”ג	 

טווח שידור רחב במיוחד המאפשר התקנה ללא מרחיקי טווח	 

מידות: 94.5x63.5x53 מ”מ	 

גלאי נפח/תנועה

1-700-500-717

https://www.zbm.co.il info@zbm.co.il

https://www.zbm.co.il/product/next-cam-k9-85-%d7%92%d7%9c%d7%90%d7%99-%d7%a0%d7%a4%d7%97-%d7%90%d7%9c%d7%97%d7%95%d7%98%d7%99-%d7%a2%d7%9d-%d7%9e%d7%a6%d7%9c%d7%9e%d7%94-%d7%9e%d7%95%d7%91%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%9e%d7%aa%d7%a2/
https://www.zbm.co.il/product/next-k9-85-pg2/
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Pro Tags תגי קירבה

תגי קירבה קטנים וקלים לתפעול. ניתנים לנשיאה על מחזיק מפתחות 
ומאפשרים כניסה קלה למבנים. יש לקרב את התג אל קורא התגים כדי להפעיל 

ולנטרל את המערכת.

הפעלה ונטרול של המערכת בקלות רבה	 

עומד בסטנדרטים בינלאומיים	 

תואם מספר מערכות בקרה ולוחות מקשים	 

ניתן לנשיאה על מחזיק מפתחות לכניסה נוחה	 

זמין באפור, שחור ולבן	 

PB-101 PG2 לחצן מצוקה אלחוטי

 .PowerG לחצן מצוקה אלחוטי עם לחצן יחיד, קטן ומעוצב, מבוסס טכנולוגיית
מיועד לשימוש במערכות אבטחה אלחוטיות לשידור ומענה במצבי חירום.

הלחצן הבודד של PB-101 PG2 מעניק למשתמש תחושת ביטחון ושקט נפשי 
בידיעה שבאפשרותו לשלוח הודעת מצוקה בלחיצת כפתור אחת.

חיי סוללה ארוכים במיוחד )7 שנים בשימוש רגיל(	 

מסופק עם תפס לחגורה, מחזיק מפתחות ושרשרת שרוך	 

עיצוב נוח וגמיש לנשיאה או להתקנה על הקיר	 

מידות: 53x33x11 מ”מ	 

PB-102 PG2 לחצן מצוקה אלחוטי עם 2 לחצנים 

לחצן מצוקה אלחוטי עם 2 לחצנים, מיועד לשימוש במערכות אבטחה אלחוטיות 
לשידור ומענה במצבי חירום.

מאפשר למשתמש לשלוח אות מצוקה בלחיצה בו-זמנית על שני הלחצנים- מנגנון 
בטיחות, הנועד למנוע אזעקות שווא.

מנגנון בטיחות למניעת אזעקות שווא	 

חיי סוללה ארוכים )7 שנים בשימוש רגיל(	 

מסופק עם תפס לחגורה, מחזיק מפתחות ושרשרת שרוך	 

עיצוב נוח וגמיש לנשיאה או להתקנה על הקיר	 

מידות: 53x33x11 מ”מ	 

אביזרי בקרה ולחצני מצוקה

1-700-500-717

https://www.zbm.co.il info@zbm.co.il
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MC-302V PG2 גלאי מגנט זעיר ואלחוטי לדלת או חלון 

גלאי מגנט אלחוטי דק וזעיר במיוחד, מיועד בעיקר להגנה על דלתות וחלונות. 
הגלאי כמעט נעלם מהעין כשהוא מותקן ואינו מפריע לריהוט או לעיצוב הבית. 

הגלאי האלחוטי MC-302V PG2, עם מגנט נעלם, עומד בתקנים בינלאומיים, אמין 
במיוחד  ותואם מערכות אזעקה שפועלות על בסיס טכנולוגיית PowerG. הגלאי קל 

במיוחד להתקנה ותפעול במגוון רחב של סביבות מגורים ועסקים.

טווח שידור רחב במיוחד, המאפשר התקנה ללא מרחיקי טווח	 

קל להתקין ולהסיר	 

חיי סוללה ארוכים במיוחד )5 שנים בשימוש רגיל(	 

מידות: 62x25.4x7.7 מ”מ	 

זמין בלבן ובגוונים חומים	 

MC-302 PG2 גלאי מגנט אלחוטי לדלתות וחלונות

גלאי מגנט דו-כיווני, המיועד בעיקר להגנה על דלתות וחלונות. גלאי אלחוטי עם 
ביצועים מעולים ואמין במיוחד. קל להתקנה ולתפעול במגוון רחב של סביבות 

מגורים ועסקים. 

חיווי ויזואלי המציג את איכות אות השידור	 

טווח שידור רחב במיוחד המאפשר התקנה ללא מרחיקי טווח	 

חיי סוללה ארוכים במיוחד )8 שנים בשימוש רגיל(	 

מידות: 81x32x25 מ”מ	 

MC-302E PG2 גלאי מגנט אלחוטי, לדלתות וחלונות, עם חיבור קווי

גלאי מגנט זעיר אלחוטי דו-כיווני, המיועד בעיקר להגנה על דלתות וחלונות. גלאי 
אלחוטי איכותי ואמין, קל להתקנה ולתפעול במגוון רחב של סביבות מגורים. תואם 

.PowerMaster מערכות התרעה מסוג

אידאלי להגנה על דלתות, חלונות ופתחים אחרים	 

חיבור קווי אופציונלי לחיבור קווי של גלאים, לחצנים והתקני גילוי נוספים	 

חיי סוללה ארוכים במיוחד )8 שנים בשימוש רגיל(	 

 	MC-302E T PG2 אפשרויות של גלאי מגנט מדגם

מידות: 81x32x25 מ”מ	 

גלאי נפח/תנועה

1-700-500-717

https://www.zbm.co.il info@zbm.co.il

https://www.zbm.co.il/product/mc-302v-pg2-%d7%92%d7%9c%d7%90%d7%99-%d7%9e%d7%92%d7%a0%d7%98-%d7%a0%d7%a2%d7%9c%d7%9d-%d7%90%d7%9c%d7%97%d7%95%d7%98%d7%99-%d7%9e%d7%91%d7%95%d7%a1%d7%a1-%d7%98%d7%9b%d7%a0%d7%95%d7%9c%d7%95%d7%92/
https://www.zbm.co.il/product/mc-302-pg2-%d7%92%d7%9c%d7%90%d7%99-%d7%9e%d7%92%d7%a0%d7%98-%d7%90%d7%9c%d7%97%d7%95%d7%98%d7%99-%d7%9c%d7%9e%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%95%d7%aa-powermaster/
https://www.zbm.co.il/product/mc-302e-pg2-%d7%92%d7%9c%d7%90%d7%99-%d7%9e%d7%92%d7%a0%d7%98-%d7%90%d7%9c%d7%97%d7%95%d7%98%d7%99-%d7%9c%d7%9e%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%95%d7%aa-powermaster/
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TOWER-32AM PG2 גלאי מראות אלחוטי דו-כיווני עם אנטי-מסקינג

גלאי TOWER-32AM PG2 עם טכנולוגיה כפולה, המשלב אלגוריתמים משוכללים 
לזיהוי נפחים עם תדרי מיקרוגל )K-band(. טכנולוגיה זו מאפשרת לצמצם 

משמעותית מקרים של אזעקות שווא גם במקרים של התקנות צפופות במבנים 
מסחריים ובבתי מגורים. טכנולוגיית אנטי-הסוואה ייחודית מגבירה את האמינות על 

ידי זיהוי פולש, שמתמרן את טמפרטורת גופו כך שתדמה לטמפרטורת הסביבה.

טכנולוגיה כפולה המצמצמת מקרים של אזעקות שווא באופן משמעותי, ולפיכך מקטינה 	 
את עלויות התפעול

הגנה חסרת תקדים עם טכנולוגיית אנטי-מסקינג אקטיבית	 

מצב אנטי-הסוואה מזהה פולשים גם במצבי טמפרטורה קיצוניים	 

טכנולוגיית V-Slot מספקת עמידות בפני השחתה	 

מידות: 115x60x48 מ”מ	 

TOWER-30AM PG2 גלאי מראות אלחוטי

.PowerG-אנטי-מסקינג ו ,PIR משלב טכנולוגיות

הגלאי מתאים להתקנה בבתי מגורים ובעסקים ומאפשר גילוי מדויק עם מינימום 
אזעקות שווא גם בתנאים קיצוניים במיוחד.

שטח כיסוי של 15 מטר / 90 מעלות	 

 	V-Slot חלון חריץ קטן, שקוע ועמיד במיוחד עם טכנולוגיית

טכנולוגיית אנטי-מסקינג אקטיבית	 

קל להתקנה, ללא צורך בכוונון אנכי	 

מידות: 115x60x48 מ”מ	 

Clip PG2 גלאי וילון אלחוטי 

גלאי קומפקטי, אלחוטי בעיצוב אלגנטי, מתאים להגנה על דלתות, חלונות וקירות 
 PowerMaster זכוכית. הגלאי תואם מערכות אזעקה ומוצרים אלחוטיים ממשפחת

.PowerG ומקלטים מבוססי טכנולוגיית

בחירת שטח כיסוי: קטן, בינוני או גדול, בהתאם לגודל 	 

חיי סוללה ארוכים במיוחד )7 שנים בשימוש רגיל(	 

חיווי ויזואלי על ההתקן מציג את איכות הקישור	 

חיווי ויזואלי וקולי מתריע על סוללה חלשה	 

גלאי נפח/תנועה

1-700-500-717

https://www.zbm.co.il info@zbm.co.il
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TOWER CAM PG2 גלאי מראות אלחוטי חיצוני עם מצלמה מובנית

גלאי נפח מראות אלחוטי חיצוני עם מצלמה מובנית, המספק את הפתרון המושלם 
לאימות ויזואלי על פלישה. הגלאי משתמש בטכנולוגיות חדשניות כדי לפתור 

אתגרים חיצוניים, שמשפיעים על הגילוי, כגון יום או לילה, גשם, שמש ישירה, בעלי 
חיים, שינויים בתאורה ועוד. כאשר המערכת מופעלת וחיישן הגלאי מזהה תנועה, 

הגלאי שולח התרעה למערכת הבקרה ומפעיל את המצלמה. היכולת לעקוב 
ויזואלית אחר המתרחש בזמן אמת מאפשרת לצוות האבטחה לאמת את האזעקה 

ולפעול בהתאם.

שולח תמונות צבעוניות ברזולוציה גבוהה מהמבנה אל המוקד	 

טווח המצלמה מקביל לטווח הגלאי ולפיכך הכיסוי מלא ללא אזורים “חשוכים” בזמן הצילום	 

טכנולוגיית Octa-Quad החדשנית מונעת אזעקות שווא על ידי הבחנה מדויקת בין תנועת 	 
אדם, תנועה של צמחייה או בעלי חיים קטנים, תוך גילוי יעיל של תנועה המהווה איום אמיתי

חיי סוללה ארוכים במיוחד )3 שנים בשימוש רגיל(	 

ההקלטה מופעלת כאשר האזעקה מופעלת	 

TOWER-20AM PG2 גלאי מראות אלחוטי חיצוני עם אנטי-מסקינג

גלאי מראות אלחוטי מתקדם לשימוש חיצוני, המספק מענה כולל לאבטחת נכסים 
ומאפשר גילוי מדויק של פולשים עם מינימום אזעקות שווא.

הגלאי משתמש בטכנולוגיות חדשניות כדי לפתור אתגרים חיצוניים כגון גשם, שמש 
ישירה, בעלי חיים, שינויים בתאורה ועוד. טכנולוגיית Octa-Quad המהפכנית של 

ויסוניק, משתמשת בשמונה חיישנים, שפועלים כמו גלאים מסוג Quad, ומאפשרת 
ל-TOWER-20AM PG2 לקבוע באופן מדויק ואמין אם יש צורך להפעיל את האזעקה.

טכנולוגיית Octa-Quad החדשנית מונעת אזעקות שווא על ידי הבחנה מדויקת בין תנועת 	 
אדם, תנועה של צמחיה או בעלי חיים קטנים, תוך גילוי יעיל של תנועה המהווה איום אמיתי

חיי סוללה ארוכים במיוחד )3 שנים בשימוש רגיל(	 

טכנולוגיית V-Slot מספקת עמידות בפני השחתה	 

הגנה מלאה וחסרת תקדים עם אנטי-מסקינג	 

טכנולוגיית מראה שחורה מבטלת למעשה אזעקות שווא, שנובעות מאור שמש ופנסי מכוניות	 

גלאי נפח/תנועה - חיצוניים

1-700-500-717

https://www.zbm.co.il info@zbm.co.il

https://www.zbm.co.il/product/tower-cam-pg2-%d7%92%d7%9c%d7%90%d7%99-%d7%aa%d7%a0%d7%95%d7%a2%d7%94-%d7%9e%d7%a8%d7%90%d7%95%d7%aa-%d7%90%d7%9c%d7%97%d7%95%d7%98%d7%99-%d7%97%d7%99%d7%a6%d7%95%d7%a0%d7%99-%d7%a2%d7%9d-%d7%9e%d7%a6/
https://www.zbm.co.il/product/tower-20am-pg2/
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SD-304 PG2 גלאי מגנט זעזועים עם נקודת חיבור קווית

גלאי מגנט זעזועים אלחוטי וחדשני ביותר, מספק הגנה היקפית לבתי מגורים 
ועסקים. מספק התרעה מוקדמת על ניסיון פריצה, לפני שהפולש נכנס בפועל, על 

ידי זיהוי של כניסה בכוח. תכונה זו מגבירה את הביטחון של בעלי בתים ועסקים 
ומאפשרת לצמצם נזקים ואבדן  של רכוש כתוצאה מפריצה.

המעבד הדיגיטלי המתקדם של הגלאי משתמש בחיישן זעזועים פיאזואלקטרי כדי 
לזהות ולנתח באופן מדויק אירוע של פלישה מסיבית או סדרת זעזועים קטנים, תוך 

התעלמות מתנודות רקע, המהוות גורם עיקרי לאזעקות שווא.

להתקנה בדלתות כמגנט + גלאי זעזועים, או כגלאי זעזועים בלבד	 

יחידת המגנט מסופקת עם המוצר	 

גילוי מוקדם של נסיון כניסה בכוח מסיבי או רצף של זעזועים קטנים	 

התקנה מהירה וקלה באמצעות מד זעזועים ייחודי עם -7מקטעים ולחצנים	 

חיבור קווי אופציונלי לחיבור קווי של גלאים, לחצנים והתקני גילוי נוספים	 

חיי סוללה ארוכים )5 שנים בשימוש רגיל( כאשר כל החיישנים פועלים	 

GB-501 PG2 גלאי שבר-זכוכית אלחוטי

גלאי שבר-זכוכית אלחוטי תואם מערכות התרעה מסוג PowerMaster ומקלטים 
מבוססי טכנולוגיית PowerG. מיועד לסביבות מגורים וסביבות מסחר שונות ומגוונות 

בהן נדרש גילוי אמין של שבר-זכוכית.

טכנולוגיה לזיהוי דפוסים אקוסטיים מספקת כיסוי של 360 מעלות	 

טווח זיהוי מרבי של זכוכית חלקה, זכוכית מחוסמת, זכוכית רב-שכבתית וזכוכית 	 
מרושתת: 6 מטר

שולח התרעות על אזעקות, חבלה, תחזוקה ומצב הסוללה אל מערכת הבקרה	 

חיי סוללה ארוכים במיוחד )8 שנים בשימוש רגיל(	 

גלאי נפח/תנועה

1-700-500-717

https://www.zbm.co.il info@zbm.co.il
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GSD-442 PG2 גלאי חד תחמוצת הפחמן אלחוטי

גלאי לזיהוי חד תחמוצת הפחמן, המספק התרעה מוקדמת על סכנת הרעלה מחד 
תחמוצת הפחמן, ובכך מונע נזק לאיברים חיוניים ואפילו מוות.

הגלאי משתמש בטכנולוגיה המדויקת ביותר שקיימת כיום לזיהוי גז CO, באמצעות 
חיישן אלקטרו-מכני מתוחכם, ועל-ידי כך מספק מענה בהתאם לריכוז הגז שזוהה.

 עומד בתקני בטיחות בינלאומיים מחמירים וקפדניים ביותר באירופה 	 
)UL 2075( ובארה”ב ) LPCB, UK, EN 50291 :תקן(

צופר אזעקה מובנה וחזק במיוחד )95 דציבל( ונורת LED גדולה מהבהבת	 

כולל לחצנים לבדיקה אוטומטית ובדיקה עצמית	 

חיי סוללה ארוכים )4 שנים בשימוש רגיל(	 

התרעה ויזואלית וקולית על סוללה חלשה	 

FLD-550 PG2 גלאי הצפה אלחוטי

גלאי הצפות אלחוטי, המיועד לגילוי מים במרתפים, יכטות ויישומים אחרים במבני 
מגורים ומבנים מסחריים. מספק התרעה מוקדמת על התפתחות של הצפה.

חיווי ויזואלי המציג את איכות אות השידור	 

התקנה קלה: כולל כבל חיישן באורך 3 מטר להתקנת המשדר במקום גבוה	 

חיי סוללה ארוכים במיוחד )8 שנים בשימוש רגיל(	 

מידות: 81x34x25 מ”מ	 

TMD-560 PG2 גלאי טמפרטורה אלחוטי

מנטר את טמפרטורת הסביבה ושולח התרעות למערכת הבקרה עם גילוי 
טמפרטורה חמה או קרה באופן קיצוני. התרעה מוקדמת על טמפרטורות מסוכנות 
מאפשרת לבעלי בתים לפעול לפני שנגרם נזק לבריאות ולרכוש או לתשתיות הבניין 

כתוצאה מטמפרטורות קרות מדי.

 ניתן לבחור עד ארבעה מצבי התרעת טמפרטורה: קור קיצוני, תקלת מקפיא, 	 
קור וחום קיצוניים

גשש אופציונלי למקפיא, למקרר ולמכשירים חיצוניים	 

חיי סוללה ארוכים במיוחד )7 שנים בשימוש רגיל(	 

מידות: 81x32x25 מ”מ	 

גלאי בטיחות
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SR-720 PG2 סירנה פנימית אלחוטית

סירנה מושלמת לבתי מגורים ועסקים בהם מותקנות מערכות התרעה מסוג 
PowerMaster. סירנה חסכונית, דו-כיוונית אלחוטית, המשמיעה את כל סוגי ההתרעות, 

עם צלילי אזעקה שונים,  להתרעה על פריצה או אש. הסירנה מצוידת בפנס סטרוב 
)מסתובב/מהבהב( מובנה ועוצמת קול חזקה במיוחד המבטיחים שהאזעקה תישמע.

צלילי אזעקה שונים להתרעה על פריצה או אש	 

חיי סוללה ארוכים במיוחד	 

סירנה Piezo בעוצמה של 110 דציבל ותאורת סטרוב חזקה	 

מידות: 161x161x50 מ”מ	 

SR-740 PG2 סירנה חיצונית אלחוטית

סירנה אלחוטית דו-כיוונית מיועדת לשימוש חיצוני )תקן IP55(. הסירנה חסכונית, 
קלה להתקנה ומשתלבת באופן מושלם עם מערכות מסוג PowerMaster כדי לספק 
פתרון אבטחה מקיף לשמירה על נכסים. התקנה קלה ללא כבלים אופציה לסוללה 

רזרבית)נכנסת לעבודה כאשר הסוללה הקיימת מתרוקנת(. מאפשר הגדלת משך 
זמן העבודה של הסירנה.  

 חיי סוללה ארוכים במיוחד	 

סירנה Piezo בעוצמה של 110 דציבל	 

צלילי אזעקה שונים להתרעה על פריצה, אש והצפה	 

הלקוח יכול להתאים אישית את אזור הלוגו הגדול יחסית	 

מידות: 295x186x63 מ”מ	 

RP-600 PG2 מרחיק טווח אלחוטי

מגדיל את טווח התקשרות בין מערכות אזעקה מסוג PowerMaster ומכשירי 
PowerG אחרים. מקבל התרעות והודעות על שליטה ועל מצב המערכת מההתקנים 

האלחוטיים, ושולח אותם אל מערכת הבקרה.

טווח שידור גדול בהרבה מהמקובל בתעשייה	 

סוללה נטענת המספקת גיבוי של 48 שעות	 

מידות: 161x161x50 מ”מ	 

סירנות ומרחיקי טווח
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Bracket BR-1 מתאם להתקנת גלאים על קיר 

מתאם קיר אוניברסלי, מתאים לרוב גלאי הנפח של ויסוניק.

מיועד להתקנה על משטח חלק	 

מתכוונן אנכית מ-0 עד 30 מעלות	 

מתכוונן אופקית 45 מעלות לשמאל ולימין	 

Bracket BR-2 מתאם להתקנת גלאים בפינת קיר

מתאם פינה אוניברסלי, מתאים לרוב גלאי הנפח של ויסוניק.

מתכוונן אנכית מ-0 עד 30 מעלות	 

מתכוונן אופקית 45 מעלות לשמאל ולימין	 

Bracket BR-3 מתאם להתקנת גלאים על תקרה 

מתאם תקרה אוניברסלי, מתאים לרוב גלאי הנפח של ויסוניק. ערכת ההתקנה 
כוללת את זווית ההתקנה BR-1 למשטחים חלקים.

מתכוונן אנכית מ-0 עד 30 מעלות	 

מתכוונן אופקית 45 מעלות לשמאל ולימין	 

מתאמי התקנה

1-700-500-717
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SMD-426 PG2 גלאי עשן אלחוטי

 .PowerMaster גלאי עשן פוטואלקטרי אלחוטי, תואם מערכות התרעה אלחוטיות מסוג

גלאי עשן קל להתקנה בעיצוב מודרני, המיועד למגוון רחב של יישומים. בעל חיי 
סוללה ארוכים, לתחזוקה קלה בעלות נמוכה.

גלאי עשן וחום פוטואלקטרי להתקנה על התקרה	 

עומד בתקני הבטיחות הבינלאומיים המחמירים והקפדניים ביותר	 

חיווי ויזואלי המציג את איכות אות השידור	 

אזעקה בעוצמת שמע חזקה )85 דציבל( במרחק של עד 3 מטר	 

חיי סוללה ארוכים במיוחד )8 שנים בשימוש רגיל(	 

SMD-427 PG2 גלאי עשן וחום אלחוטי 

 .PowerMaster גלאי חום ועשן פוטואלקטרי אלחוטי, תואם מערכות התרעה מסוג

הגלאי מזהה שינויים בטמפרטורה במהירות ומפעיל את האזעקה כאשר 
הטמפרטורה מגיעה ל-50 מעלות צלסיוס וממשיכה לעלות במהירות.

גלאי עשן וחום פוטואלקטרי להתקנה על התקרה	 

עומד בתקני הבטיחות הבינלאומיים המחמירים והקפדניים ביותר	 

חיווי ויזואלי המציג את איכות אות השידור	 

אזעקה בעוצמת שמע חזקה )85 דציבל( במרחק של עד 3 מטר	 

חיי סוללה ארוכים במיוחד )8 שנים בשימוש רגיל(	 

גלאי בטיחות
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מערכת אזעקה אלחוטית

גלאי הצפה

גלאי וילון

גלאי עשן
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גלאי נפח

משפחת מוצרי 
PowerMax

מבוססת טכנולוגיית 
PowerCode

פתרונות אבטחה אלחוטיים מתקדמים להגנה על 

בתי מגורים

מוצרי PowerMax עונים על דרישות רבות ומגוונת 

של בטיחות ואבטחה לבתי מגורים. פתרונות 

אידאליים להתקנה במבנים בהם דרושה הגנה 

נרחבת עם התקנה פשוטה.

משפחת מוצרי PowerMax משתמשת בטכנולוגיית 

PowerCode הכוללת מגוון מערכות בקרה 

אלחוטיים וציוד היקפי אלחוטי להגנה פנימית 

וחיצונית. המערכות מזהות עשן, פחמן חד-חמצני 

והצפות באמצעות גלאים וחיישני נפח ותנועה. 

מערכות מסוג PowerMax פועלות היטב עם סוגים 

רבים של משדרי מצוקה אישיים ומאפשרת לתת 

מענה מיידי במקרי חירום.

מוצרי PowrMax מעניקים לך שקט נפשי והרגשת 

ביטחון מהידיעה שהנכסים שלך והאנשים שבתוכם 

מוגנים היטב.

1-700-500-717
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Em
ergency

Re

mote Control

Re

mote Control

Wireless

לוח מקשים דו-כיווני
MCM-140

אביזרי בקרה

אביזרי שליטה

לחצני מצוקה

שלט דו-כיווני
MCT-234

שלט דו-כיווני
MCT-237

מרחיק טווח

מרחיק טווח
MCX-610

PowerMax+

לוח מקשים דו-כיווני

MKP-150

שלטים
MCT-104 / 101 / 102

לחצן מצוקה שעון 
MCT-211

לחצן מצוקה תליון
MCT-201WP

לחצן מצוקה שולחני
MCT-220 / MCT-220WP

1-700-500-717
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PowerMax משפחת

סירנות

גלאי מראה אינפרא-אדום פסיבי
TOWER-20AM MCW

גלאי וילון
Clip MCW

גלאי אינפרא-אדום פסיבי
Next K9-85 MCW

גלאי טמפרטורה
MCT-560

גלאי עשן
MCT-426

גלאי עשן וחום
MCT-427

גלאי הצפה
MCT-550

סירנה חיצונית
MCS-740

סירנה פנימית
MCS-720

גלאי בטיחות

גלאי נפח / תנועה

Security

Safety

Siren

PowerMaxPro

גלאי מגנט
MCT-302 / MCT-320

1-700-500-717
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MCT-237 שלט אלחוטי דו-כיווני עם 6 לחצנים

שלט זעיר אלחוטי דו-כיווני עם מסך LCD לתצוגת מצב המערכת. השלט מאפשר 
להפעיל ולנטרל את מערכת האבטחה ומספק גם איתותי חירום ויכולת לבדוק 

סטטוס של יישומי בית חכם. מתאים ל- PowerMaxPro בלבד.

תצוגת LCD מספקת דיווח וחיווי מידיים על סטטוס המערכת 	 

6 לחצנים לשימושים שונים כגון הפעלה ונטרול, יישומי בית חכם, ועוד	 

2 לחצנים ניתנים לתכנות לצורך בדיקת סטטוס והפעלת יישומי בית חכם, כולל שליטה 	 
על שער החניה והתאורה

מידות: 75x38x18 מ”מ	 

MCT-234 שלט אלחוטי דו-כיווני עם 4 לחצנים

שלט זעיר אלחוטי עם ארבעה לחצני הפעלה, שמשתמש בטכנולוגיית הצפנה מסוג 
CodeSecure, מיועד להפעלה ונטרול של מערכות אבטחה אלחוטיות ולשליחת 

איתותי חירום, שליטה על כניסות, יישומי בית חכם ויישומים אחרים בשליטה מרחוק.

עיצוב זעיר, נוח לשימוש עם מראה מסוגנן	 

ארבעה לחצני הפעלה שונים	 

סוללת אלקליין 12 וולט )מסוג GP 23A או שווה ערך(	 

מידות: 53.5x31.5x12.5 מ”מ	 

MCT-101/102/104 שלטים אלחוטיים 

משדרי PowerCode בשלטים אלחוטיים עם לחצן אחד MCT(-101(, שני לחצנים 
)MCT-102( או ארבעה לחצנים )MCT-104(, מיועדים ליישומי שליטה וחירום 

במערכות אבטחה אלחוטיות וביישומי בית חכם ושליטה מרחוק.

בחירה משלושה דגמים )ערוץ 1, 2 או 4 ערוצים(	 

כולל סוללת אלקליין 3.6 וולט 	 

התרעה ויזואלית וקולית על סוללה חלשה	 

כולל תפס לחגורה לשימוש נוח	 

אביזרי שליטה ובקרה

1-700-500-717
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PowerMaxPro

מערכת PowerMaxPro מספקת פתרון אבטחה מקיף לבתי מגורים ומפגינה 
רמה חדשה של גמישות, יכולות תקשורת ונוחות. המערכת החדשנית והמעוצבת, 

מאפשרת לבעלי בתים לצפות ולשלוט בביתם בעזרת כל דפדפן אינטרנט או טלפון 
נייד חכם, בקלות ובאמינות.

אפשרות חיבור GSM בתוך המערכת	 

משוב קולי, תקשורת דו-כיוונית ופונקציית האזנה	 

תומך עד שלוש תתי מערכות	 

קורא כרטיסי קירבה מובנה	 

ארכיטקטורה חכמה עם הגנה מלאה על כל הרכיביים הקריטיים ופתחים מיועדים לחיווט קל	 

אספקת כוח פנימית	 

סוללת גיבוי של עד 48 שעות	 

תומך ב-30 אזורים )28 אלחוטיים ו-2 עם יציאה קווית(	 

PowerMax+

מערכת +PowerMax מאפשרת לבדוק מרחוק את מצב המערכת, לתכנת מחדש 
את פונקציות האבטחה ולשלוט על מוצרי החשמל והתאורה בבית. מכל מקום ובכל 

שעה, מהעבודה, בחופשה או בטיול עם הכלב, ניתן להתחבר למערכת דרך לוח 
מקשים ידידותי למשתמש או דרך תוכנת מחשב או מכל טלפון נייח או סלולארי.

שליטה מרחוק על אזעקות, תאורה, מכשירים חשמליים ומזגן  באמצעות טלפון נייח, 	 
טלפון סלולרי או חיבור לאינטרנט 

פתרון כולל לבית - מספק עדכוני סטטוס ושליטה על עד 15 מכשירים חשמליים	 

גלאים נתמכים: גלאי נפח וגלאי נפח מתעלם מחיות, גלאי שבר-זכוכית , גלאי הצפה, 	 
גלאי עשן וגז, גלאי מגנט לחלונות ודלתות, ועוד

דיווח אירועים: למוקד, לאיתורית, ולטלפונים של המשתמשים	 

מרכז הודעות משפחתי עם גישה מרחוק להקלטת והשמעת הודעות	 

הפעלת תקשורת קולית דו-כיוונית מרחוק 	 

במצב מפתח, המערכת שולחת הודעה להורים על הגעת הילד הביתה 	 

ממשק משתמש אינטואיטיבי קולי וכתוב במספר שפות 	 

מערכות אבטחה אלחוטיות
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MKP-152 לוח מקשים דו-כיווני עם שליטה קולית

לוח מקשים דו-כיווניי אלחוטי, למערכות מסוג PowerMax, לשליטה מלאה בכל 
פונקציות המערכת, כולל  התרעות, חיווי ופקודות קול של מערכת הבקרה. לוח 

המקשים הנייד מאפשר להתקין את מערכת הבקרה הרחק מהישג ידם של פולשים.

משמש להפעלה ונטרול של מערכת האבטחה, להדלקת וכיבוי אורות	 

קל לתכנות וידידותי למשתמש	 

מרכז הודעות משפחתי לתזכורות קוליות	 

 דיווח אוטומטי למערכת הבקרה במקרה של סוללה חלשה, תקלה במיזוג האוויר, 	 
שיבושי RF או חבלה כלשהי

מתג אבטחה מובנה	 

חיווי ויזואלי )LED ו-LCD( והודעות קול	 

שתי סוללות ליתיום 3 וולט מספקות חיי סוללה ארוכים	 

 	PowerMaxPro-ו PowerMax+ תואם למערכות הבקרה

אביזרי בקרה ולחצני מצוקה
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MCM-140 שלט רחוק אוניברסלי

יחידת שליטה אוניברסלית ניידת למערכות מסוג PowerMax ומערכות של בית 
חכם. תכנות והפעלה קלים וידידותיים למשתמש במערכת PowerMax. מאפשר גם 

.PowerMax שליטה על 10 מכשירים באמצעות פקודות לוח המקשים של

תאורה אחורית	 

חיווי ויזואלי עם נורה בעלת שלושה צבעים	 

חיווי קולי מאשר את פקודות המשתמש	 

טווח שידור רחב במיוחד	 

טכנולוגיית PowerCode עם אלגוריתם המונע התנגשויות שידור	 

טכנולוגיית ההצפנה CodeSecure מונעת “גניבת קודים” בלתי מורשית	 

סוללת ליתיום רגילה עם חיי סוללה ארוכים וחיווי אוטומטי על סוללה חלשה	 

תואם מערכות PowerMax ומערכות PowerCode אלחוטיות אחרות	 

MKP-150/151 לוח מקשים דו-כיווני עם שליטה קולית

לוח מקשים דו-כיווניי אלחוטי למערכות מסוג PowerMax, לשליטה מלאה בכל 
פונקציות המערכת, כולל התרעות, חיווי ופקודות קול של מערכת הבקרה.  לוח 

המקשים הנייד מאפשר להתקין את מערכת הבקרה הרחק מהישג ידם של פולשים.

משמש להפעלה ונטרול של מערכת האבטחה, להדלקת וכיבוי אורות, שליטה על 	 
מכשירים חשמליים ועוד

קל לתכנות וידידותי למשתמש 	 

מרכז הודעות משפחתי לתזכורות קוליות	 

 דיווח אוטומטי למערכת הבקרה במקרה של סוללה חלשה, תקלה במיזוג האוויר, 	 
שיבושי RF או חבלה כלשהי

מתג אבטחה מובנה	 

חיווי ויזואלי )LED ו-LCD( והודעות קול	 

שתי סוללות ליתיום 3 וולט מספקות חיי סוללה ארוכים	 

 	PowerMaxPro-ו PowerMax+ תואם למערכות הבקרה של

אביזרי שליטה ובקרה
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Clip MCW גלאי וילון אלחוטי

הגלאי מספק כיסוי מלא לחללים עם חלונות גדולים או מחולקים, לדלתות ולקירות 
זכוכית. הגלאי מספק הגנה היקפית מלאה ומאפשר שימוש רגיל וחופשי במבנה, 

מבלי לגרום לאזעקות שווא.

אידיאלי להגנה על דלתות, חלונות וכל סוגי קירות הזכוכית	 

התקנה אופקית להגנה על חלון עליון )skylight( וחלון תצוגה	 

בחירת שטח כיסוי: 2, 4 או 6 מטר, ביצועים אופטימליים בהתאם לגודל הקיר	 

מידות: 105x35x30 מ”מ	 

Discovery PIR MCW, Discovery K9-80 MCW גלאי תנועה 
אלחוטי מתעלם מחיות 

גלאי נפח אלחוטי עם טכנולוגיה  מונעת התנגשויות שידור. תואם מערכות מבוססות 
טכנולוגיית PowerMax ולכל מערכות הבקרה והמקלטים האלחוטיים של ויסוניק 
מבוססי טכנולוגיית PowerCode. הגלאי תואם מספר תדרי שידור  ותואם תקנים 

בינלאומיים. גלאי Discovery K9-80 MCW נועד לספק אבטחה יעילה במבנים בהם 
עשויים להימצא בע”ח כמו כלבים, חתולים וחולדות.

שטח כיסוי: 15 מטר / 90 מעלות	 

זווית אינטגרלית מתכווננת להתקנה קלה על תקרה או על קיר מסייעת בכוונון דפוס הגילוי 	 

מידות: 117x65x47 מ”מ	 

Discovery Quad MCW גלאי תנועה אלחוטי

גלאי נפח  כפול מסוג Quad, שעושה שימוש ב-True Quad Logic( TQL( בשילוב עם 
טכנולוגיה מתקדמת למניעת התנגשויות שידור. תואם מערכות מבוססות טכנולוגיית 

PowerMax ומערכות בקרה ומקלטים אלחוטיים של ויסוניק מבוססי טכנולוגיית 
PowerCode. גלאי התנועה מדגם Discovery Quad MCW מונע אזעקות שווא 

בסביבות עם תנאים קיצוניים במיוחד, לרבות שטחים מסחריים ותעשייתיים.

שטח כיסוי: 15 מטר / 90 מעלות	 

זווית אינטגרלית מתכווננת להתקנה קלה על תקרה או על קיר מסייעת בכוונון דפוס הגילוי	 

התקנה קלה ומהירה   	 

מידות: 117x65x47 מ”מ	 

גלאי נפח/תנועה
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V-Motion MCW, V-Pet MCW גלאי תנועה אלחוטי, מתעלם מחיות 

 .PowerCode גלאי נפח אלחוטי קומפקטי, מבוסס טכנולוגיית 
מיועד להתקנה קלה ומהירה. 

שטח כיסוי: 12 מטר / 90 מעלות	 

מתעלם מחיות השוקלות עד 27 ק”ג	 

תאי סוללה נוחים והתקנה ללא צורך בכוונון 	 

מידות: 94.5x63.5x53 מ”מ	 

Next+ PIR MCW, Next+ K9-85 MCW גלאי תנועה אלחוטיים, 
מתעלמים מחיות

גלאים אלחוטיים המשתמשים בטכנולוגיית PowerCode, למניעת התנגשויות שידור.

גלאי Next+ PIR MCW תואם מערכות מבוססות טכנולוגיית PowerMax וכל מערכות 
.PowerCode הבקרה והמקלטים האלחוטיים של ויסוניק אשר מובוססים טכנולוגיית

מאפשר לבעלי בתים לשמור על ביתם בעוד שחיות המחמד שלהם מסתובבות 
בבית בחופשיות.

שטח כיסוי: 15 מטר / 90 מעלות	 

אלגנטי וחדשני, מתאים לכל עיצוב	 

מתעלם מחיות השוקלות עד 38 ק”ג	 

מידות: 94.5x63.5x53 מ”מ	 

TOWER-40 MCW גלאי מראות אלחוטי

גלאי מראות אלחוטי מתקדם, למניעת איומי אבטחה ופלישה קשים לגילוי. עיצוב 
אפנתי, עמיד וחזק, בעל טווח שידור וכיסוי רחבים במיוחד, אידיאלי להתקנה במבנים 

מסחריים ובבתי מגורים גדולים, חנויות ומשרדים. 

אידיאלי למבנים מסחריים וחדרים גדולים 	 

טווח שידור וכיסוי מורחב: 18x24 מטר / 90 מעלות	 

 	V-Slot קטן, פינתי ועמיד במיוחד עבור חלון חריץ – מתאפשר בעזרת טכנולוגיית

תא סוללות חדשני מאפשר החלפת סוללות בקלות	 

מידות: 122x63x42 מ”מ	 

גלאי נפח/תנועה
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DISC MCW גלאי נפח אלחוטי לתקרה, 360 מעלות  

גלאי תקרה אלחוטי המשלב עיצוב אופטי אפנתי ואמצעים מתקדמים לגילוי. קל 
להתקנה על כל תקרה בגובה של עד 3.6 מטר.

מכסה 360 מעלות רצפה בטווח של עד 11 מטר.	 

גלאי זעיר ואלגנטי שמשתלב עם כל עיצוב	 

מדווח על חבלה 	 

מידות: קוטר 8.6 ס”מ, עומק 2.5 ס”מ	 

עומד בסטנדרטים בינלאומיים	 

TOWER-20AM MCW גלאי תנועה חיצוני אלחוטי 

גלאי מראות אלחוטי עם אנטי-מסקינג, מבוסס על טכנולוגיות ייחודיות המספקות 
הגנה חיצונית חסרת תקדים. TOWER-20AM MCW הנו הגלאי הראשון, שמונע 

אזעקות שווא הנובעות מגשם, שלג, סופות ברקים, תזוזת שיחים ובעלי חיים 
שמשוטטים באזור. הגלאי מספק הגנה אמינה מפני איומים אמיתיים.

שטח כיסוי: 12x12 מטר / 90 מעלות	 

מספק הגנה חיצונית מעולה, עם עמידות גבוהה במיוחד מפני אזעקות שווא	 

טכנולוגיית Octa-Quad החדשנית מונעת אזעקות שווא, על ידי הבחנה מדויקת בין תנועת 	 
אדם, תזוזה של צמחיה או בעלי חיים קטנים, תוך גילוי יעיל של תנועה שמהווה איום אמיתי

טכנולוגיית V-Slot מספקת עמידות בפני השחתה	 

עומד בתקן IP55 לעמידות במזג אוויר	 

גלאי נפח/תנועה
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MCT-302 גלאי מגנט אלחוטי לדלתות וחלונות

גלאי מגנט מבוסס טכנולוגיית PowerCode, מיועד בעיקר להגנה על דלתות 
וחלונות. הגלאי משתמש  במגנט מובנה, כדי לגלות פתיחה וסגירה של דלתות 

וחלונות גלאי אלחוטי איכותי ואמין, קל להתקנה ולתפעול במגוון רחב של סביבות 
מגורים ואזורים מסחריים.

כולל חיבור קווי נוסף למכשירים חיצוניים	 

קל להתקין ולהסיר בעת הצורך	 

 	MCT-302T אפשרויות של גלאי מגנט מדגם

מידות: 81x32x25 מ”מ	 

MCT-320 גלאי מגנט אלחוטי קומפקטי לדלתות וחלונות 

משדר מגע קומפקטי מבוסס טכנולוגיית PowerCode להגנה על דלתות וחלונות.  
משדר קומפקטי מתאים לבתי מגורים ואזורים מסחריים. גודלו הזעיר מספק גמישות 

בהתקנה והוא כמעט ואינו נראה. 

עיצוב קומפקטי במיוחד, אידיאלי להתקנות מוסתרות 	 

ברגים נסתרים במכסה 	 

קל להתקין ולהסיר בעת הצורך	 

מידות: 51x30x21 מ”מ	 

MCT-501 גלאי שבר-זכוכית אלחוטי

גלאי שבר-זכוכית דיגיטלי, אלחוטי, תואם מערכות אבטחה מבוססות טכנולוגיית 
PowerMax ומערכות אלחוטיות מבוססות טכנולוגיית PowerCode של ויסוניק. מיועד 
לסביבות מגורים וסביבות מסחר שונות ומגוונות בהן נדרש גילוי אמין של שבר-זכוכית.

 מזהה שבר של מגוון זכוכיות: זכוכית חלקה, זכוכית מחוסמת, 	 
זכוכית רב-שכבתית וזכוכית מרושתת

טווח כיסוי מרבי: 6 מטר	 

מידות: 80x108x43 מ”מ	 

גלאי נפח/תנועה
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MCT-426 גלאי עשן אלחוטי

גלאי עשן אלחוטי פוטואלקטרי תואם מערכות אבטחה ביתיות מבוססות טכנולוגיית  
PowerMax ומערכות אלחוטיות מבוססות טכנולוגיית PowerCode של ויסוניק. 

גלאי עשן קל להתקנה בעיצוב מודרני, מיועד למגוון רחב של יישומים. חיי סוללה 
ארוכים לתחזוקה קלה בעלות נמוכה.

שולח התרעות על אזעקות, חבלה, תחזוקה ומצב הסוללה אל מערכת הבקרה	 

אזעקה בעוצמת שמע חזקה )85 דציבל( במרחק של עד 3 מטר	 

חיי סוללה ארוכים במיוחד - עד 5 או 8 שנים )בהתאם לסוג הסוללה(	 

מידות: 120x58 מ”מ	 

MCT-427 גלאי עשן וחום אלחוטי 

גלאי חום ועשן פוטואלקטרי אלחוטי תואם מערכות אבטחה ביתיות מבוססות 
טכנולוגיית PowerMax ומקלטים אלחוטיים מבוססי טכנולוגיית PowerCode של 

ויסוניק. העיצוב המודרני של הגלאי מתאים הן לבתי מגורים והן לעסקים.

 האזעקה מופעלת כאשר הטמפרטורה מגיעה ל-60 מעלות צלסיוס וממשיכה 	 
לעלות במהירות

אזעקה בעוצמת שמע חזקה )85 דציבל( במרחק של עד 3 מטר	 

חיי סוללה ארוכים במיוחד - עד 5 או 8 שנים )בהתאם לסוג הסוללה(	 

שולח התרעות על אזעקות, חבלה, תחזוקה ומצב הסוללה אל מערכת הבקרה	 

מידות: 120x63 מ”מ	 

MCT-550 גלאי הצפה אלחוטי

 PowerMax גלאי הצפה אלחוטי, תואם מערכות אבטחה מבוססות טכנולוגיית
ומערכות אלחוטיות מבוססות טכנולוגיית PowerCode של ויסוניק. הגלאי נועד לגילוי 

מים במרתפים, יכטות ויישומים אחרים במבני מגורים ומבנים מסחריים. מספק 
התרעה מוקדמת על התפתחות של הצפה.

התקנה קלה: כולל כבל חיישן באורך 3 מטר להתקנת המשדר במקום גבוה	 

שולח התרעות על הצפה ועל סוללה חלשה אל מערכת הבקרה	 

כולל סוללת ליתיום 3 וולט	 

מידות:   81x22x25 מ”מ	 

גלאי בטיחות
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MCT-201 לחצן מצוקה אלחוטי על תליון

משדר אלחוטי זעיר מבוסס טכנולוגיית PowerCode, שמגיע על תליון ונועד ליישומי 
חירום ושליטה במערכות אבטחה אלחוטיות, בית חכם ומערכות בשליטה מרחוק.

אביזרים כלולים: שרשרת לצוואר ומחזיק מפתחות	 

טווח שידור רחב במיוחד	 

התרעה על סוללה חלשה	 

מידות: 32x53x17 מ”מ	 

MCT-201WP לחצן מצוקה אלחוטי על תליון עמיד במים

משדר אלחוטי זעיר מבוסס טכנולוגיית PowerCode. מגיע על תליון, נועד ליישומי 
חירום ושליטה במערכות אבטחה אלחוטיות, בית חכם ומערכות בשליטה מרחוק. 
עמיד לחלוטין במים ומתאים לסביבות עבודה רטובות כמו במפעלים, בתי חולים, 

גינות ובחוץ בגשם.

דגם עמיד לחלוטין במים	 

אביזרים כלולים: שרשרת לצוואר ומחזיק מפתחות	 

כולל סוללת אלקליין 12 וולט	 

מידות: 40x61x18 מ”מ	 

MCT-220 לחצן מצוקה אלחוטי

לחצן מצוקה אלחוטי אישי הנו פתרון אידיאלי, שמאפשר לאנשים להזעיק עזרה 
במצבי מצוקה. לחיצה על הלחצן האדום הגדול מפעילה את נורת החיווי האדומה 
למשך מספר שניות. ניתן לראות את נורת החיווי מרוב הזוויות וכך המשתמש יודע 

שבוצעה קריאה למוקד.

ניתן להתקנה על קירות 	 

אור אחורי הניתן לכיבוי והדלקה	 

מידות: קוטר 90 מ”מ x גובה 35 מ”מ	 

MCT-211 משדר צמיד עמיד במים

לחצן מצוקה אישי עמיד במים, מבוסס טכנולוגיית PowerCode, ללבישה על פרק 
היד. המשדר עמיד במים ונועד לשימוש בסביבה רטובה כמו מקלחת, מפעלים, בתי 

חולים, גינות, בריכה ובגשם.

צמיד נוח ללבישה על פרק היד	 

עמיד במים, בעיצוב אטרקטיבי, נוח וארגונומי	 

התרעה ויזואלית וקולית על סוללה חלשה	 

מידות: קוטר 35 מ”מ 	 

לחצני מצוקה
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MCS-740 סירנה חיצונית אלחוטית

סירנה אלחוטית דו-כיוונית, מיועדת לשימוש חיצוני )תקן IP55(. חסכונית וקלה 
להתקנה ומספקת פתרון אבטחה מקיף לשמירה על נכסים.  התקנה קלה ללא 

כבלים, עם אופציה לסוללה רזרבית)נכנסת לעבודה כאשר הסוללה הקיימת 
מתרוקנת(. מאפשר הגדלת משך זמן העבודה של הסירנה.

התרעה ויזואלית וקולית על פריצה, שריפה וסוללה חלשה	 

סירנה Piezo בעוצמה של 110 דציבל ותאורה חזקה	 

מידות: 295x186x63 מ”מ	 

MCS-720 סירנה פנימית אלחוטית 

סירנה פנימית מושלמת לבתי מגורים ומבנים מסחריים קלים, במיוחד באזורים בהם 
אסור להתקין סירנה חיצונית. סירנה חסכונית, דו-כיוונית, אלחוטית, אשר משמיעה 
התרעות שונות להתרעה על פריצה או אש. הסירנה מצוידת בפנס סטרוב מובנה 

ועוצמת קול חזקה במיוחד אשר מבטיחים שהאזעקה תישמע.

בעל מראה אלגנטי ודק שמתאים לכל עיצוב	 

צלילי אזעקה שונים להתרעה על פריצה ואש	 

סירנה Piezo בעוצמה של 110 דציבל ותאורת חזקה	 

מידות: 161x161x50 מ”מ	 

MCX-610 מרחיק טווח אלחוטי מתקדם

מגדיל את טווח התקשורת בין מערכות מסוג PowerMax ומשדרים מסוג 
PowerCode, כולל שלטים* חד-כיווניים ודו-כיווניים, שליטה מרחוק וגלאי תנועה 

מסוג PowerCode. מקבל התרעות והודעות על שליטה ועל מצב המערכת 
מההתקנים האלחוטיים, ושולח אותם אל מערכת הבקרה.

ניתן לשייך עד 50 מכשירים אל מרחיק טווח אחד	 

פועל על חשמל, עם סוללת גיבוי נטענת ל-36 שעות 	 

נורות LED מספקות חיווי על תקלת מתח, אבחון ביצועים והתקנה 	 

מידות: 161x161x50 מ”מ 	 

סירנות ומרחיקי טווח
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MCT-560 גלאי טמפרטורה אלחוטי

מנטר את טמפרטורת הבית ושולח התרעות למערכת הבקרה עם גילוי טמפרטורה 
חמה או קרה באופן קיצוני. התרעה מוקדמת על טמפרטורות מסוכנות מאפשרת 

לבעלי בתים לפעול לפני שנגרם נזק לבריאות ולרכוש או לתשתיות הבניין כתוצאה 
מטמפרטורות קרות מדי.

 ניתן לבחור עד ארבעה מצבי התרעת טמפרטורה: קור קיצוני, תקלת מקפיא, 	 
קור או חום קיצוניים 

גשש אופציונלי למקפיא, למקרר ולמכשירים חיצוניים	 

כולל סוללת ליתיום 3 וולט	 

מידות: 92x36.5x31 מ”מ	 

גלאי בטיחות
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Bracket BR-1 מתאם להתקנת גלאים על קיר 

מתאם קיר אוניברסלי, מתאים לרוב גלאי הנפח של ויסוניק.

מיועד להתקנה על משטח חלק	 

מתכוונן אנכית מ-0 עד 30 מעלות	 

מתכוונן אופקית 45 מעלות לשמאל ולימין	 

Bracket BR-2 מתאם להתקנת גלאים בפינת קיר

מתאם פינה אוניברסלי, מתאים לרוב גלאי הנפח של ויסוניק.

מתכוונן אנכית מ-0 עד 30 מעלות	 

מתכוונן אופקית 45 מעלות לשמאל ולימין	 

Bracket BR-3 מתאם להתקנת גלאים על תקרה 

מתאם תקרה אוניברסלי, מתאים לרוב גלאי הנפח של ויסוניק. ערכת ההתקנה 
כוללת את זווית ההתקנה BR-1 למשטחים חלקים.

מתכוונן אנכית מ-0 עד 30 מעלות	 

מתכוונן אופקית 45 מעלות לשמאל ולימין	 

מתאמי התקנה
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MCR-304 מקלט אלחוטי בעל יציאה אחת

מקלט לשדרוג קל וחסכוני, שמאפשר למערכות בקרה קוויות לפעול עם מכשירים 
 PowerCode אלחוטיים מרוחקים. המקלט תואם את כל מכשירי ויסוניק מסוג

ו-CodeSecure, כולל אזור אחד התומך ב-10 משדרים אלחוטיים, כגון מכשירים 
נישאים וניידים, מגנטים לחלונות ולדלתות, וגלאים.

הופך את מערכת הבקרה הקווית למערכת אבטחה אלחוטית ואמינה לבית	 

מתריע על סוללה חלשה, פריצה וחוסר פעילות	 

מידות: 110x63x25 מ”מ	 

MCR-308 מקלט אלחוטי בעל שמונה יציאות

המקלט נועד לשדרוג ממערכת קוויות סטנדרטית למערכת אלחוטית נשלטת 
ואמינה. אמצעי יעיל וחסכוני, שמאפשר להשיג את כל היתרונות האלחוטיים של 

מכשירי ומערכות ויסוניק עם טכנולוגיית PowerMax. בדגם MCR-308 יש 4 אזורים. 
כל אזור תומך ב-4 משדרים.

המקלט הופך את מערכת הבקרה הקווית למערכת אבטחה אלחוטית ואמינה לבית	 

תומך ב-28 אזורים ו-112 התקנים אלחוטיים	 

 	RF מתריע על סוללה חלשה, פריצה, חוסר פעילות ושיבושי

מידות: 108x165x38 מ”מ	 

מקלטים אלחוטיים
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פתרונות תקשורת
 IP פתרונות חדשניים על גבי רשתות סלולריות ורשתות

ליישומי אבטחה מתקדמים

במערכות PowerMaster ו-PowerMax קיימים מודולי 

תקשורת פס-רחב ו-GSM/GPRS עם קישוריות 

 PowerLink-ו PowerManage למערכות שליטה מסוג

ופתרון RealAlarm לאימות בוידאו. מערכות תקשורת 

אינטראקטיביות, סלולריות ומקוונות אלה מספקות 

למוקדי האבטחה ולמשתמשי הקצה יותר שקיפות 

ושליטה על המבנים המחוברים אליהן. המוקדים של 

חברות האבטחה יכולים לנהל אלפי לקוחות מרחוק 

ביעילות ובחסכון משמעותי, ולצמצם את הצורך 

בביקורים מיותרים באתריהם. בעלי בתים ועסקים 

נהנים מהיכולת לראות את מערכות האבטחה שלהם 

מרחוק, להגברת השליטה והביטחון.
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PowerManage Interactive מערכת בקרה

מערכת אבטחה אינטראקטיבית, שמאפשרת למוקדי השירות ולחברות ההתקנה 
להציע לבעלי בתים ולעסקים שירות משופר וחופש בחירה גדול יותר, תוך שיפור 

היעילות שלהם עצמם באמצעות ניהול מרחוק.

אפליקציה קלה למכשירים ניידים מהווה חלק בלתי נפרד מהמערכת ומספקת 
למשתמשי הקצה את הקישוריות הדרושה להם עם מערכת האבטחה שלהם בבית 
או בבית העסק מכל מקום בו הם נמצאים. היכולת להתחבר דרך מכשירים ניידים 
מעניקה למוקדי האבטחה ערך מוסף שיכול להגדיל את ההכנסות החוזרות, לשפר 
את נאמנות הלקוחות ולהבדיל את עצמם ממערכות שירות אחרות שקיימות בשוק.

הפעלה ונטרול של מערכת האבטחה	 

צפייה בתמונות מעודכנות של אירועים	 

צפייה בסרטון וידאו בזמן אמת	 

צפייה בסרטוני וידאו של אירועים קודמים	 

הצגת סטטוס המערכת	 

הצגת סטטוס של גלאים שונים	 

אחזור והצגת יומן אירועים	 

הצגת מוכנות המערכת	 

PowerMaster Interactive
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PowerManage Platform

פלטפורמת PowerManage של ויסוניק, לניהול שירותי אבטחה, מאפשרת למוקדי 
חברות האבטחה לנהל, לפקח ולשלוט ביעילות על מערכות האבטחה של ויסוניק. 

הפלטפורמה פועלת עם חומרה סטנדרטית וטכנולוגיות מוכחות והיא כוללת מקלט, 
אמצעים לניהול טכני ואפשרויות שירות אינטראקטיבי ביחידה אחת.

קיימות שתי תצורות חומרה:	 

)PowerManage High-End )HP לניהול של עד 20,000 מערכות התרעה ; 	 
PowerManage Lite

ממשק אינטרנטי קל לשימוש עם יכולת ליצור חשבונות לצוות טכני, למנהלי משמרות 	 
ולמנהלי מחשוב

קיבוץ של מספר מערכות בקרה על הפלטפורמה מאפשר להגדיר ולנהל אותן בקלות 	 

מערכת תמיכה טכנית מאפשרת לשלוט על ציוד האבטחה ולכוונן אותו	 

הגדרות תצורת הגיבוי - השרתים מגבים אחד את השני ויכולים להימצא באזורים 	 
מרוחקים אחד מהשני גיאוגרפית 

אין צורך בהתקנת תוכנה על מחשבי המוקדנים של הלקוח	 

 ניתן לתכנת את מערכות הבקרה PowerMax ו- PowerMaster באמצעות 	 
IP/GPRS תקשורת

תומכת בכל רכיבי תקשורת IP ,GPRS ופס-רחב )PowerLink( של ויסוניק 	 

מאפשרת למשתמשי הקצה להתחבר אל מערכת PowerLink ללא IP קבוע	 

 מאפשרת גישה מרחוק להפעלה, ביטול ואיפוס של סיסמאות המשתמשים 	 
PowerLink2 בשירותי

 	IP לתקשורת PowerLink3-תומכת ב

PowerMaster Platform
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Dual RS-232 מודול

משמש לחיבור בין מערכת הבקרה למחשב האישי ולהורדת והעלאת נתונים. הרכיב 
מאפשר להעביר נתונים באמצעות תוכנת PowerMax Remote Programmer )תכנות 

 PowerLink מרחוק(. המודול מאפשר חיבור של שני התקנים בו-זמנית כגון: מודול
פנימי, מחשב אישי, ומודול GSM חיצוני.

RS-232 מודול

 	PowerMax+ -ו PowerMax תואם מערכות מסוג

מתחבר אל מערכות בקרה PowerMax ולמחשב אישי או אל התקן PowerLink חיצוני 	 
לתכנות המערכת מרחוק 

IP תקשורת – פתרונות
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PowerLink3 פתרון שליטה מתקדם מבוסס אינטרנט 

 ,PowerManage שמתחבר אל מערכות ,PowerMaster למערכות בקרה IP מודול
לדיווח על אירועים ולניהול מבוסס IP של מערכת הבקרה מרחוק דרך ממשק 

PowerManage האינטראקטיבי.

 	PowerMaster מתחבר כתוסף אל מערכות בקרה

קישוריות IP מאפשרת תקשורת בעלות נמוכה	 

תצוגת סטטוס של מערכת הבקרה ויכולת להפעיל ולנטרל את המערכת מרחוק 	 

 	Next CAM אימות אירועים באמצעות תמונות מ-10 מצלמות לכל היותר מסוג

GSM-350 GPRS

מודול תקשורת סלולרית GSM-350 / GSM-350 PG2 המחבר מערכות התרעה 
מסוג PowerMax ו-PowerMaster אל מוקד החברה. שליחת דיווחים מהמודול דרך 

ערוץ נתונים GPRS ו/או דרך רשת GSM. מספק ערוץ תקשורת מהיר ואמין במקרה 
של תקלה או חבלה במערכת התקשורת הקווית. 

 	PowerMaxExpress-ו PowerMaxPro, PowerMaxComplete :תואם מערכות

תומך בתקשורת GPRS, GSM ו-SMS - לדיווח מהיר ואמין 	 

ניתן להגדיר כערוץ גיבוי או כשיטת הדיווח הראשית	 

דיווח מלא של האירועים	 

 	Contact ID-ו SIA SIA/IP תומך בפרוטוקולים

תקשורת דו-כיוונית	 

 	GSM אפשרות לאנטנה חיצונית לשיפור קליטת אות

Proximity קורא תג קירבה

מאפשר להוסיף כניסת PGM, שני אזורים קוויים, כניסה לסירנה קווית וממשק 
לתקשורת דו-כיוונית )רמקול(.

 	PowerMaxComplete-ו PowerMaxPro תואם מערכות מסוג

מאפשר הפעלה ונטרול באמצעות תג קירבה זעיר	 

תגי הקירבה מאפשרים כניסה לאזורים מוגבלים לאנשים מורשים בלבד	 

ניתן לשייך עד 8 תגים אל מערכת הבקרה	 

IP תקשורת – פתרונות
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גלאי תקרה זעיר
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גלאים קוויים
פתרונות עם גלאים קוויים המתאימים לרוב האתרים

ויסוניק מספקת מגוון עשיר במיוחד של גלאים 

קוויים מתקדמים, לאבטחת מבנים מסחריים 

ותעשייתיים ולבתי מגורים. אנו מספקים פתרונות 

אבטחה אמינים עם רמת ביצועים גבוהה )רמה 3( 

ובלתי מתפשרת בתוך הנכס, מחוץ לנכס ובסביבתו.

מגוון הגלאים הרחב של ויסוניק, מאפשר לנו 

לספק פתרון לכל סביבה, גם כאשר דרישות 

ההתקנה מאתגרות - הן בתוך המבנה והן מחוצה 

לו. הטכנולוגיות שלנו כוללות גם פתרונות לבקרת 

כניסה, ניהול אנרגיה, שליטה בטלוויזיה במעגל סגור 

)CCTV( וגילוי של שבר-זכוכית.
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Vi-Pet גלאי תנועה חסכוני מתעלם מחיות 

גלאי נפח דיגיטלי קל להתקנה וללא צורך בכוונון אנכי. 

כיסוי וילון רחב: 12 מטר / 90 מעלות ללא אזורים מתים	 

מתעלם מחיות השוקלות עד 27 ק”ג	 

התקנה קלה ומהירה	 

מידות: 80x50x37 מ”מ	 

Discovery K9-80 גלאי נפח למקצוענים מתעלם מחיות 

נועד לספק אבטחה יעילה במבנים בהם עשויים להימצא בע”ח כגון כלבים, חתולים 
וחולדות ולאפשר לבעלי בתים לשמור על ביתם בזמן שחיות המחמד שלהם 

מסתובבות בבית בחופשיות. מערכת אופטית בלעדית ועדשות 3D צילינדריות לזיהוי 
חיות מחמד מאפשרת לגלאי לזהות בני אדם ובעלי חיים באמינות גבוהה.

מתעלם מחיות השוקלות עד 36 ק”ג	 

שטח כיסוי: 12 מטר / 90 מעלות	 

מונה פולסים בעל שלושה מצבי בחירה 1, 2, 3 לחסינות מרבית מפני אזעקות שווא	 

זווית אינטגראלית מתכווננת להתקנה על תקרה או על קיר	 

מידות: 117x65x47 מ”מ	 

Disc גלאי תקרה זעיר

גלאי תקרה זעיר במיוחד המכסה 360 מעלות משתלב בקלות ובלתי מורגש בכל 
סביבה בזכות עיצובו וגודלו. גלאי אידיאלי לבתים, משרדים ובתי מסחר, בזכות 

חסינותו מפני אזעקות שווא. 

כיסוי שטח רצפה של עד 10.8 מטר	 

כולל מונה פולסים בעל שני מצבי קוטביות 1 או 2	 

קל להתקנה על כל תקרה עד גובה של 3.6מטר	 

מידות: קוטר 8.6 ס”מ, עומק 2.5 ס”מ	 

גלאי תנועה מתעלמים מחיות
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Next+ PIR גלאי תנועה דיגיטלי 

גלאי נפח דיגיטלי ליישומים כלליים. דור חדש של טכנולוגיות בלעדיות מספק דיוק 
גבוה, חסינות מפני אזעקות שווא ואמינות לטווח ארוך.

 	)creep zone( שטח כיסוי: 15 מטר / 90 מעלות, כולל אזורים מתים

התקנה קלה ומהירה	 

מידות: 94.5x63.5x53 מ”מ	 

Vi-Motion גלאי תנועה דיגיטלי חסכוני

גלאי נפח דיגיטלי, קל להתקנה וללא צורך בכוונון אנכי. 

כיסוי וילון רחב: 12 מטר / 90 מעלות ללא אזורים מתים	 

התקנה קלה ומהירה	 

מידות: 80x50x37 מ”מ	 

Discovery PIR גלאי למקצוענים

גלאי אינפרא אדום פסיבי מסוגנן ועמיד ביותר, נועד למערכות אבטחה בסביבות 
מגורים, מסחריים ובתעשייה. גלאי רגיש ואמין במיוחד, חסין לאזעקות שווא 

בזכות טכנולוגיות אופטיות חדשניות, המאפשרות מיגון חסר תקדים, עם התאמת 
טמפרטורה ומונה פולסים בעל שלושה מצבי בחירה.

שטח כיסוי: 15 מטר / 90 מעלות	 

מונה הפולסים בעל שלושה מצבי בחירה 1, 2, 3 להגנה מרבית מפני אזעקות שווא	 

זווית אינטגראלית מתכווננת להתקנה על תקרה או על קיר 	 

מידות: 117x65x47 מ”מ	 

Next+ K9-85 גלאי נפח דיגיטלי מתעלם מחיות 

מאפשר לבעלי בתים לשמור על ביתם בזמן שחיות המחמד שלהם מסתובבות 
בבית בחופשיות. מערכת אופטית בלעדית ותוכנה ייחודית לזיהוי חיות מחמד, 

מאפשרת לגלאי לזהות בני אדם ובעלי חיים באמינות גבוהה.

מתעלם מחיות השוקלות עד 38 ק”ג	 

 	)creep zone( שטח כיסוי: 15 מטר / 90 מעלות, כולל אזורים מתים

התקנה קלה ומהירה	 

מידות: 94.5x63.5x49 מ”מ	 

גלאי תנועה מתעלמים מחיות
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TOWER-10AM גלאי מראות תעשייתי עם אנטי-מסקינג

גלאי תעשייתי )Grade 3( המשלב אמינות, רגישות גבוהה ועמידות, נועד לאבטחת 
אתרים גדולים בעלי דרישות אבטחה גבוהות/בינוניות, כולל אזורי מסחר גדולים, 

מחסנים, מוזיאונים, בתי ספר, אוניברסיטאות, בתי חולים ותחנות תחבורה מרכזיות.

 	)creep zone( 25 מטר / 90 מעלות, כולל אזורים מתיםX30 :שטח כיסוי

עדשת מראה חלופית עם קרני וילון לטווח רחוק של עד 35 מטר / 5 מעלות 	 

נגדי EOL מובנים ותחנות כניסה לחיווט מוקדם	 

מידות: 160x77x47 מ”מ	 

Hunter גלאי נפח עם אנטי-מסקינג

גלאי אינפרא-אדום פסיבי, מצויד בטכנולוגיית אנטי-מסקינג מתקדמת ומנגנון בקרה 
עצמי. הגלאי משלב טכנולוגיות מתקדמות ויכולת לפצות על שינויים סביבתיים. גלאי 

אמין לטווח ארוך וחסין מפני אזעקות שווא.

כיסוי שטח של עד 15 מטר / 90 מעלות	 

מתאים להתקנה על משטח חלק, פינת הקיר ועל התקן מסתובב	 

מידות: 116x60x45 מ”מ	 

גלאי תנועה עם אנטי-מסקינג
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Clip 4N גלאי וילון זעיר במיוחד 

גלאי וילון דיגיטלי זעיר ובלתי מורגש, שמספק את כל הביצועים של גלאי וילון 
בגודל רגיל. מספק הגנה היקפית ובלתי מורגשת לדלתות, לחלונות ולמסדרונות, עם 

שליטה על טלוויזיה במעגל סגור ובקרת כניסה.

שטח כיסוי 3.6x6 מטר	 

ניתן להתאמה בקלות בהתאם לגודל הפתח המאובטח ל: 2, 4, 6 מטר	 

מידות 70x28x25 מ”מ	 

Spy 4 גלאי וילון מיניאטורי 

גלאי זעיר המספק הגנת וילון בלתי נראית, למסדרונות, מעברים, דלתות וחלונות, 
תומך בטלוויזיה במעגל סגור ובמערכות שליטה אחרות. הגלאי מספק את כל 

היכולות של גלאי רגיל, למרות גודלו המזערי. 

נועד להתקנה קלה וללא תקלות על תקרה או על קיר. לאחר ההתקנה, ניתן לראות 
רק העדשה המיניאטורית ולכן הגלאי כמעט ואינו מורגש כלל.

התקנה קלה ומהירה )לוחית להתקנה קדמית/אחורית ובמשקופים(	 

שטח כיסוי: 2x4 מטר	 

מידות: קוטר 19 מ”מ, אורך 70 מ”מ	 

Next QES גלאי תנועה דיגיטלי

גלאי תנועה דיגיטלי עם חיישן Quad. דור חדש של טכנולוגיות בלעדיות מספק דיוק 
גבוה, חסינות מפני אזעקות שווא ואמינות לטווח ארוך.

חיישן Quad משפר את דיוק ורגישות הזיהוי 	 

 	)creep zone( כיסוי וילון רחב: 12 מטר / 90 מעלות, כולל אזורים מתים

התקנה קלה ומהירה	 

מידות: 94.5x63.5x49 מ”מ	 

גלאי וילון
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Next+ Duo K9-85 AM גלאי תנועה מתעלם מחיות עם 2 
טכנולוגיות ואנטי-מסקינג

גלאי תנועה דיגיטלי עם טכנולוגיה כפולה, מתעלם מחיות, לאבטחה יעילה וחסינות 
מפני אזעקות שווא וגילוי חבלה באזורים בהם עשויים להימצא בע”ח כגון כלבים, 

חתולים וחולדות. חיישן אינפרא-אדום פסיבי היודע להתעלם מחיות וחיישן מיקרוגל 
פעיל מספקים יכולת חסרת תקדים להבדיל בין תנועת בני אדם וכל הפרעה אחרת, 

כולל חיות קטנות.

מתעלם מחיות השוקלות עד 38 ק”ג	 

 	)creep zone( כיסוי וילון רחב: 15 מטר / 90 מעלות, כולל אזורים מתים

קל להתאמה לפי גודל האזור המאובטח )5, 10, 15 מטר(	 

מידות: 94.5x63.5x49 מ”מ	 

Discovery Duo K9-80 גלאי תנועה למקצוענים עם 2 טכנולוגיות, 
מתעלם מחיות 

גלאי תנועה דיגיטלי עם שתי טכנולוגיות, מתעלם מחיות, לאבטחה יעילה וחסינות 
מפני אזעקות שווא בסביבות מורכבות, כגון: בבתי מגורים, אזורי מסחר, מחסנים, 
מבני תעשייה, באזורים בהם עשויים להימצא חיות מחמד ובע”ח אחרים )כלבים, 

חתולים וחולדות(. חיישן אינפרא-אדום פסיבי היודע להתעלם מחיות וחיישן מיקרוגל 
פעיל, מספקים יכולת חסרת תקדים, להבדיל בין תנועת בני אדם וכל הפרעה 

אחרת, כולל חיות קטנות.

מתעלם מחיות השוקלות עד 36ק”ג	 

שטח כיסוי: 12 מטר / 90 מעלות	 

זווית אינטגרלית מתכווננת להתקנה על תקרה או על קיר	 

מידות: 117x65x47מ”מ	 

Duo-240 גלאי תקרה מיניאטורי

גלאי תקרה זעיר במיוחד עם טכנולוגיה כפולה, המכסה 360 מעלות. נועד למנוע 
אזעקות שווא בסביבות מורכבות כמו בתי מגורים ואזורי מסחר. חיישן אינפרא-אדום 

)PIR( פסיבי

וחיישן מיקרוגל פעיל משולבים ביחידה אחת כדי לספק יכולת חסרת תקדים 
להבדיל בין תנועת בני אדם וכל הפרעה אחרת.

שטח כיסוי: עד 18 מטר / 360 מעלות	 

קל להתקנה על כל תקרה עד גובה של 4.5 מטר	 

מידות: קוטר 8.6 ס”מ, עומק 2.4 ס”מ	 

גלאי תנועה עם אנטי-מסקינג
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Next+ Duo גלאי נפח דיגיטלי עם 2 טכנולוגיות 

מונע אזעקות שווא, שנובעות מהפרעות בבתי מגורים וסביבות מסחר קטנות.

 	)creep zone( כיסוי וילון רחב: 15 מטר / 90 מעלות, כולל אזורים מתים

קל להתאמה לפי גודל האזור המאובטח )5, 10, 15 מטר(	 

התקנה קלה ומהירה	 

מידות: 94.5x63.5x49 מ”מ	 

Discovery Duo גלאי עם 2 טכנולוגיות

גלאי דיגיטלי עם טכנולוגיה כפולה, נועד למנוע אזעקות שווא בסביבות מורכבות של 
בתי מגורים, אזורי מסחר ותעשייה. חיישן אינפרא-אדום פסיבי וחיישן מיקרוגל פעיל 

מאפשרים יכולת חסרת תקדים להבדיל בין תנועת בני אדם והפרעות שונות.

עיבוד אותות אופטימלי לערוצי MW ו-PIR מספק יכולת גילוי גבוהה במיוחד ומינימום 	 
אזעקות שווא

שטח כיסוי: 12 מטר / 90 מעלות	 

זווית אינטגרלית מתכווננת להתקנה על תקרה או על קיר	 

מידות: 117x65x47 מ”מ	 

Next+ Duo K9-85 גלאי תנועה מתעלם מחיות עם 2 טכנולוגיות

גלאי תנועה דיגיטלי עם טכנולוגיה כפולה, מתעלם מחיות, לאבטחה יעילה וחסינות 
מפני אזעקות שווא באזורים בהם עשויים להימצא בע”ח כגון כלבים, חתולים 

וחולדות. חיישן אינפרא-אדום פסיבי היודע להתעלם מחיות וחיישן מיקרוגל פעיל 
מספקים יכולת חסרת תקדים להבדיל בין תנועת בני אדם וכל הפרעה אחרת, כולל 

חיות קטנות.

מתעלם מחיות השוקלות עד 38 ק”ג	 

 	)creep zone( כיסוי וילון רחב: 15 מטר / 90 מעלות, כולל אזורים מתים

התקנה קלה ומהירה	 

מידות: 94.5x63.5x49 מ”מ	 

גלאי תנועה עם אנטי-מסקינג

1-700-500-717

https://www.zbm.co.il info@zbm.co.il



57

TOWER-20AM גלאי מראות חיצוני עם טכנולוגיית אנטי-מסקינג  

גלאי מראות פורץ-דרך עם טכנולוגיית אנטי-מסקינג, המספק יכולות גילוי חסרות 
תקדים לסביבות חיצוניות. מונע ביעילות אזעקות שווא שנובעות מגשם, שלג, סופות 
ברקים, תזוזות של צמחייה ובעלי חיים שמשוטטים באזור, תוך גילוי אמין ביותר של 

איומים אמיתיים.

מספק הגנה חיצונית מעולה, ללא אזעקות שווא	 

טכנולוגיית Octa-Quad החדשנית מונעת אזעקות שווא על ידי הבחנה מדויקת בין תנועת 	 
אדם, תזוזת עצים/שיחים או בעלי חיים קטנים, תוך גילוי יעיל של תנועת בני אדם

טכנולוגיית מראות מובילה מספקת יכולת גילוי גבוהה במיוחד וחסינות לאזעקות שווא, 	 
שנובעות מקרני השמש ופנסי מכוניות

שטח כיסוי: 12x12 מטר / 90 מעלות	 

עומד בתקן IP55 לעמידות במזג אוויר	 

מידות: 157x147x66.5 מ”מ	 

DA-5 גלאי נפח לדלתות אוטומטיות

גלאי אינפרא-אדום פסיבי, נועד לשימוש עם דלתות אוטומטיות ומערכות לבקרת כניסה.

3 אזורי גילוי עם 7 קרניים לכל אזור	 

זמן הפעלת המנגנון ניתן לכוונון על ידי המשתמש )1-60 שניות(	 

ניתן להתקנה על קירות, תקרות ומשקופים 	 

מידות: 105x65x53 מ”מ	 

Spy 4 גלאי וילון מיניאטורי 

גלאי זעיר המספק הגנת וילון בלתי נראית, למסדרונות, מעברים, דלתות וחלונות, 
תומך בטלוויזיה במעגל סגור ובמערכות שליטה אחרות. הגלאי מספק את כל 

היכולות של גלאי רגיל, למרות גודלו המזערי. 

נועד להתקנה קלה וללא תקלות על תקרה או על קיר. לאחר ההתקנה, ניתן לראות 
רק העדשה המיניאטורית ולכן הגלאי כמעט ואינו מורגש כלל.

התקנה קלה ומהירה )לוחית להתקנה קדמית/אחורית ובמשקופים(	 

שטח כיסוי: 2x4 מטר	 

מידות: קוטר 19 מ”מ, אורך 70 מ”מ	 

גלאי תנועה חיצוניים
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Next+ Duo AM גלאי תנועה עם 2 טכנולוגיות ואנטי-מסקינג

גלאי דיגיטלי, עם טכנולוגיה כפולה המונע אזעקות שווא, שנובעות מהפרעות בבתי 
מגורים וסביבות מסחר קטנות ולגילוי חבלה במערכת. חיישן אינפרא-אדום פסיבי 
וחיישן מיקרוגל פעיל מספקים יכולת חסרת תקדים להבדיל בין תנועת בני אדם 

והפרעות שונות.

 	)creep zone( כיסוי וילון רחב: 15 מטר / 90 מעלות, כולל אזורים מתים

קל להתאמה לפי גודל האזור המאובטח )5, 10, 15 מטר(	 

התקנה קלה ומהירה	 

מידות: 94.5x63.5x49 מ”מ	 

Next+ Duo K9-85 AM גלאי מתעלם מחיות עם טכנולוגיה כפולה 
וטכנולוגיית אנטי-מסקינג

גלאי תנועה דיגיטלי, עם 2 טכנולוגיות, אשר  יודע להתעלם מחיות, לאבטחה יעילה 
וחסינות מפני אזעקות שווא וגילוי חבלה באזורים בהם עשויים להימצא בע”ח כמו 

כלבים, חתולים וחולדות. חיישן אינפרא-אדום פסיבי מתעלם מחיות וחיישן מיקרוגל 
פעיל מספקים יכולת חסרת תקדים להבדיל בין תנועת בני אדם וכל הפרעה אחרת, 

כולל חיות קטנות.

מתעלם מחיות השוקלות עד 38 ק”ג	 

 	)creep zone( כיסוי וילון רחב: 15 מטר / 90 מעלות, כולל אזורים מתים

קל להתאמה לפי גודל האזור המאובטח )5, 10, 15 מטר(	 

מידות: 94.5x63.5x49 מ”מ	 

TOWER-12AM גלאי מראות תעשייתי עם טכנולוגיית 
אנטי-מסקינג

גלאי תעשייתי )Grade 3( המשלב אמינות, רגישות גבוהה ועמידות, נועד לאבטחת 
אתרים גדולים בעלי דרישות אבטחה גבוהות/בינוניות, כולל אזורי מסחר גדולים, 

מחסנים, מוזיאונים, בתי ספר, אוניברסיטאות, בתי חולים ותחנות תחבורה מרכזיות.

 	)creep zone( 25 מטר / 90 מעלות, כולל אזורים מתיםx30 :שטח כיסוי

עדשת מראה חלופית עם קרני וילון לטווח רחוק של עד 35 מטר / 5 מעלות	 

 נגדי EOL מובנים: מבנה גלאי שמאפשר חיבור חיווט ללא צורך במעגל האלקטרוני 	 
של הגלאי

מידות: 160x77x47 מ”מ	 

גלאי נפח/תנועה
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Bracket BR-1 מתאם להתקנת גלאים על קיר 

מתאם קיר אוניברסלי, מתאים לרוב גלאי הנפח של ויסוניק.

מיועד להתקנה על משטח חלק	 

מתכוונן אנכית מ-0 עד 30 מעלות	 

מתכוונן אופקית 45 מעלות לשמאל ולימין	 

Bracket BR-2 מתאם להתקנת גלאים בפינת קיר

מתאם פינה אוניברסלי, מתאים לרוב גלאי הנפח של ויסוניק.

מתכוונן אנכית מ-0 עד 30 מעלות	 

מתכוונן אופקית 45 מעלות לשמאל ולימין	 

Bracket BR-3 מתאם להתקנת גלאים על תקרה 

מתאם תקרה אוניברסלי, מתאים לרוב גלאי הנפח של ויסוניק. ערכת ההתקנה 
כוללת את זווית ההתקנה BR-1 למשטחים חלקים.

מתכוונן אנכית מ-0 עד 30 מעלות	 

מתכוונן אופקית 45 מעלות לשמאל ולימין	 

מתאמי התקנה
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Disc ET גלאי תקרה למערכות ניהול אנרגיה

גלאי תקרה, מיועד ספציפית למערכות לניהול אנרגיה, שדורשות רגישות ואמינות גבוהות.

גלאי תקרה, לניהול אנרגיה מהקטנים ביותר הקיימים בשוק, בעל רגישות גבוהה 
במיוחד עם כיסוי שטח רצפה של 360 מעלות על פני עד קוטר של 11 מטר.

יכולת לכוון את זמן ההפעלה מ-3 שניות ועד 20 דקות	 

תבנית גילוי של 360 מעלות עם כיסוי שטח רצפה של עד 10.8 מטר	 

אמינות גבוהה במיוחד	 

 	AC או DC אספקת כוח: 12 וולט

אחד מגלאי התקרה הקטנים ביותר בעולם	 

מידות: קוטר 8.6 ס”מ, עומק 2.4 ס”מ	 

קל להתקנה על כל תקרה עד גובה של 3.6 מטר	 

גלאי זעיר ועמיד שמשתלב עם כל עיצוב	 

GlassTech / GlassTech AM גלאי שבר-זכוכית 

שני גלאי שבר-זכוכית חכמים, שמבדילים בין אזעקות אמת )משבירת זכוכית 
בקיר חיצוני( ובין אזעקות שווא )משבירת זכוכית, בקבוקים או צלחות וכו’(. הגלאים 

אידיאלים להגנה היקפית ולמגוון רחב של יישומים בבית ובמשרד, בעלי יכולת למנוע 
 GlassTech AM אזעקות שווא, שנובעות מאירועים רגילים בחללים פנימיים. גלאי

בעל יכולות אנטי-מסקינג מעולות.

מודל עם אנטי-מסקינג משדר אזעקות ויזואליות וקוליות במקרים בהם המיקרופון או 	 
חיבורי החשמל נפגע

שטח כיסוי: רדיוס של עד 10 מטר / 170 מעלות	 

גודל חדר: מ-3x3 מטר עד 15x15 מטר	 

גודל זכוכית: מ-0.3x0.3 מטר ל-3x3 מטר	 

התקנה גמישה מאפשרת להתקין על משטח חלק או בפינת קיר או תקרה 	 

מידות: 68x51x23 מ”מ	 

לחצני מצוקה
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Bracket BR-1 23, 41, 59

Bracket BR-2 23, 41, 59

Bracket BR-3 23, 41, 59

Chicklets 13

Clip 4N 52

Clip MCW 33

Clip PG2 16

DA-5 57

Disc 51

Disc ET 58

DISC MCW  35

Discovery Duo 54

Discovery Duo K9-80 55

Discovery K9-80 51

Discovery PIR 50

Discovery PIR MCW, Discovery K9-80 MCW 33

Discovery Quad MCW 33

Dual RS-232 47

Duo-240 55

FLD-550 PG2 21

GB-501 PG2 18

GlassTech / GlassTech AM 58

GSD-442 PG2 21

GSM-350 GPRS 46

Hunter 53

KF-234 PG2 13

KF-235 PG2 13

KP-140 PG2 / KP-141 PG2 12

KP-160 PG2 12

KP-250 PG2 12

MC-302 PG2 17

MC-302E PG2 17

MC-302V PG2 17

MCM-140 30

MCR-304 40

MCR-308 40

MCS-720 39

MCS-740 39

MCT-101/102/104 29

MCT-201 36

MCT-201WP 36

MCT-211 36

MCT-220 36

MCT-234 29

MCT-237 29

MCT-302 34

MCT-320 34

MCT-426 37

MCT-427 37

MCT-501 34

MCT-550 37

MCT-560 38

MCX-610 39

MKP-150/151 30

MKP-152 31

אינדקס
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Next CAM PG2, Next CAM K9-85 PG2 15

Next PG2, Next K9-85 PG2 15

Next QES 52

Next+ Duo 54

Next+ Duo AM 56

Next+ Duo K9-85 54

Next+ Duo K9-85 AM 56

Next+ Duo K9-85 AM 55

Next+ K9-85 50

Next+ PIR 50

Next+ PIR MCW, Next+ K9-85 MCW 32

PB-101 PG2 14

PB-102 PG2 14

PowerLink3 46

PowerManage Interactive 45

PowerManage Platform 44

PowerMaster-10 11

PowerMaster-30 10

PowerMaster-33 10

PowerMax+ 28

PowerMaxPro 28

Pro Tags 14

Proximity 46

RP-600 PG2 22

RS-232 47

SD-304 PG2 18

SMD-426 PG2 20

SMD-427 PG2 20

Spy 4 52, 57

SR-720 PG2 22

SR-740 PG2 22

TMD-560 PG2 21

TOWER CAM PG2 19

TOWER-10AM 53

TOWER-12AM 56

TOWER-20AM  57

TOWER-20AM MCW 35

TOWER-20AM PG2 19

TOWER-30AM PG2 16

TOWER-32AM PG2 16

TOWER-40 MCW 32

Vi-Motion 50

Vi-Pet 51

V-Motion MCW, V-Pet MCW 32

אינדקס
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תזכיר
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