Over Visonic

M

et meer dan 25 jaar ervaring in elk aspect van beveiliging achter haar naam,

heeft Visonic een sterke reputatie opgebouwd als toonaangevende speler op de
mondiale beveiligings-markt. Herkenbaar door innovatieve technologieën en solide
hoogwaardige systemen is Visonic met de introductie van de nieuwe draadloze PowerMax
alarmcentrale een kenmerkende speler op de Home Automation markt geworden.
Visonic heeft hiermee de basis gelegd voor domotica in de breedste zin, waar electronica,
systemen en apparaten intern met elkaar zijn verbonden en zo mogelijk gelinked
kunnen worden met het internet. De draadloze en bedrade systemen bieden samen
met de overige producten van Visonic het antwoord op een veelvoud aan toepassingen
zoals toegangscontrole, sociale alarmering, (draadloze) beveiliging en home automation.
Dit brede pakket vervult de diverse behoeften binnen bijna alle marktsegmenten.

NEXT™ Serie

Visonic is gevestigd in Tel Aviv, Israël en beschikt over een wereldwijd bestand van

De volgende generatie in optimale detectie

miljoenen installaties, welke technisch en commercieel worden ondersteund door een
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netwerk van vestigingen, distributeurs en vertegenwoordigers in meer dan 50 landen.

Visonic’s nieuwste serie digitale detectoren
De uitgebreide serie geavanceerde NEXT detectoren van Visonic complementeren
alarmsystemen in huis en kantoor op een revolutionaire wijze door de unieke eenvoud
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en hoge betrouwbaarheid in zowel slimme technologie als doordacht design.
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NEXT

NEXT MCW

NEXT DUO

NEXT K9-85

Digitale PIR

Draadloze PIR

Dualtech PIR

Diervriendelijke PIR

NEXT™ Serie
Het ei van Columbus in digitale top detectie!

NEXT MCW Draadloze PIR

De geavanceerde True Motion Recognition (TMR) en
Target Specfic Imaging (TSI) technologie zorgen voor
een optimaal en betrouwbaar onderscheid tussen de
beweging van een indringer of een potentieel vals
alarm.

Deze draadloze detector kan revolutionair worden

Visonic creëert met de nieuwe NEXT serie een ware
revolutie in electronische detectie qua effectiviteit,
betrouwbaarheid en design. Deze volledig digitale serie
van PIR, Dual, draadloze PIR en de diervriendelijke K985 detectoren vertegenwoordigt qua optische techniek
en strakke vormgeving de volgende generatie in
detectie. Beveiliging van huizen en kantoren is nog
nooit zo simpel geweest.
De NEXT serie verenigt de nieuwste, door Visonic
gepatenteerde, digitale technieken tot één geheel.
Naast Frequency Modulation (FM) wordt gebruik
gemaakt van Digital Signal Processing (DSP). Deze
techniek elimineert de meest voorkomende
storingsfactoren, welke vaak bij traditionele
detectoren vals alarm kunnen veroorzaken.

De 3D cilindrische lens van de NEXT detector creëert
met meerdere verticale detectiebundels inclusief
kruipzones een compleet gordijn over de te beveiligde
ruimte.
De strakke moderne vormgeving, de uitstekende
prestaties en de eenvoudige installatie zonder de
noodzaak van verticale afstellingen maken de NEXT
tot de ideale detector voor woon-en werktoepassingen.

genoemd, omdat draadloos wordt gecombineerd met
echte digitale PIR technologie. Ideaal voor woon- en
werktoepassingen waar draadloos gewenst is. Een
snelle installatietijd, vrijwaring van bekabeling en toch
de betrouwbaarheid van de NEXT digitale PIR zijn
hierin belangrijke voordelen.

NEXT Digitale PIR
van formaat in zowel stabiliteit als betrouwbaarheid.

NEXT K9-85 Diervriendelijk

Deze volledig digitale passief infrarood detector is

De NEXT K9-85 combineert alle voordelen van de

qua toegepaste technologie ongetwijfeld de meest

digitale PIR aangevuld met diervriendelijke detectie.

compacte en complete PIR detector van dit moment.

Geavanceerde

Verpakt in een mooi ogende behuizing biedt de NEXT

temperatuurcompensatie maken het mogelijk om

PIR een superieure dekking en vals alarm preventie.

huisdieren vrij te laten rondlopen. De dierenbezitter

Kortom de ideale combinatie: mooi van buiten en

van vandaag beschikt met de K9-85 over een detector,

slim van binnen.

waarmee betrouwbare beveiliging van woon- en

Visonic introduceert met de NEXT PIR een detector

signaalverwerking

en

werkruimtes met losopende huisdieren tot 38 kg zonder
problemen eenvoudig valt te realiseren.

Ultieme bescherming tegen vals alarm
Slimme digitale techniek voor langdurige betrouwbaarheid
Detectiepatroon biedt volledige dekking van de ruimte
Snelle installatie zonder verticale afstellingen
Passend in elk huis of kantoor dankzij moderne vormgeving

NEXT DUO Dualtech
De NEXT DUO dual detector vertegenwoordigt de
nieuwe generatie in radar en infrarood detectie,
signaalverwerking en optische lens-technologie. Een
superieure nauwkeurigheid in detectie, een sublieme
immuniteit voor vals alarm en een ongeëvenaarde
betrouwbaarheid. De NEXT DUO is uitgerust met een
doordacht afstelsysteem, waarmee de installateur
de dual detector simpel kan instellen op 6, 9 of 12
meter dekking. Zo kan elke gewenste kantoorruimte
optimaal beveiligd worden.

