


Nowoczesna platforma central hybrydowych

zbudowana od podstaw



• Nowa linia central pozwalająca na dostosowanie systemu do indywidualnych 

potrzeb użytkownika

• Nowy intuicyjny interface menu instalatora

• Jeszcze prostsza obsługa systemu przez użytkownika

• Dwukierunkowa komunikacja bezprzewodowa PowerG

• Aplikacja mobilna

• Wiele nowych opcji programowania i funkcji systemu



Rozszerzenia przewodowe

Klawiatury 

LCD/Ikon/LED

Moduły 

rozszerzeń wejść

Moduły zasilaczy 

systemowych

Moduły 

rozszerzeń wyjść

Rozszerzenia bezprzewodowe

Bezprzewodowe czujki 

zewnętrzne

Bezprzewodowe czujki 

wewnętrzne

Bezprzewodowe czujki 

bezpieczeństwa

Bezprzewodowe sygnalizatory 

zewnętrzne/wewnętrzne

Bezprzewodowe czujki 

kontaktronowe

Bezprzewodowe klawiatury 

i piloty

Nadajniki alarmowe

GSM/HSPA, TCP/IP



Podział central alarmowych 

serii Power Neo



HS2016 (6/16 linii)

HS2032 (8/32 linie)

HS2064 (8/64 linie)

HS2128 (8/128 linii)



Możliwości konfiguracyjne

central alarmowych 

serii Power Neo



Cechy systemu HS2016

Ilość linii dozorowych na płycie               

Maksymalna ilość linii przewodowych

Ilość podsystemów

Maksymalna ilość klawiatur

Ilość wyjść PGM na płycie

Maksymalna ilość wyjść PGM

Ilość kodów użytkownika

Pojemność rejestru zdarzeń

6              

16

2

8

2

22

48

500
HS2016



Cechy systemu HS2016

Przy zastosowaniu odbiornika 

radiowego HSM2HOST:

Maks. ilość linii bezprzewodowych

Maks. ilość klawiatur bezprzewodowych

Maks. ilość pilotów bezprzewodowych

Maks. ilość sygnalizatorów bezprzew.

Maks. ilość retransmiterów

16              

8

16

4

4
HS2016



Cechy systemu HS2032

Ilość linii dozorowych na płycie               

Maksymalna ilość linii przewodowych

Ilość podsystemów

Maksymalna ilość klawiatur

Ilość wyjść PGM na płycie

Maksymalna ilość wyjść PGM

Ilość kodów użytkownika

Pojemność rejestru zdarzeń

8              

32

4

8

2

38

72

500
HS2032



Cechy systemu HS2032

Przy zastosowaniu odbiornika 

radiowego HSM2HOST:

Maks. ilość linii bezprzewodowych

Maks. ilość klawiatur bezprzewodowych

Maks. ilość pilotów bezprzewodowych

Maks. ilość sygnalizatorów bezprzew.

Maks. ilość retransmiterów

32              

8

32

8

8
HS2032



Cechy systemu HS2064

Ilość linii dozorowych na płycie               

Maksymalna ilość linii przewodowych

Ilość podsystemów

Maksymalna ilość klawiatur

Ilość wyjść PGM na płycie

Maksymalna ilość wyjść PGM

Ilość kodów użytkownika

Pojemność rejestru zdarzeń

8              

64

8

8

4

80

95

500
HS2064



Cechy systemu HS2064

Przy zastosowaniu odbiornika 

radiowego HSM2HOST:

Maks. ilość linii bezprzewodowych

Maks. ilość klawiatur bezprzewodowych

Maks. ilość pilotów bezprzewodowych

Maks. ilość sygnalizatorów bezprzew.

Maks. ilość retransmiterów

64              

8

32

8

8
HS2064



Cechy systemu HS2128

Ilość linii dozorowych na płycie               

Maksymalna ilość linii przewodowych

Ilość podsystemów

Maksymalna ilość klawiatur

Ilość wyjść PGM na płycie

Maksymalna ilość wyjść PGM

Ilość kodów użytkownika

Pojemność rejestru zdarzeń

8              

128

8

16

4

148

95

1000
HS2128



Cechy systemu HS2128

Przy zastosowaniu odbiornika 

radiowego HSM2HOST:

Maks. ilość linii bezprzewodowych

Maks. ilość klawiatur bezprzewodowych

Maks. ilość pilotów bezprzewodowych

Maks. ilość sygnalizatorów bezprzew.

Maks. ilość retransmiterów

128              

16

32

16

8
HS2128



Cechy wspólne central 

alarmowych serii Power Neo



Cechy wspólne central

• Możliwość rozszerzenia bezprzewodowego 

o czujki, klawiatury i sygnalizatory

• 39 typów linii, 14 programowalnych opcji

• 48 typów wyjść programowalnych PGM

• Obsługa formatów SIA i Contact ID

• 4 numery telefonów

• Oddzielne raportowanie grupy zdarzeń pod 

wybrany numer



Magistrala komunikacyjna

• 4 – przewodowa magistrala komunikacyjna do 

wszystkich klawiatur i modułów

• Kodowanie kluczem 128 bit AES

• Długość magistrali do 305m

• Nie ekranowana skrętka 4 - przewodowa

Ograniczenia

• Brak kompatybilności z poprzednią serią Power



Przypisywanie modułów

• Dwie metody przypisywania modułów:

Przypisywanie automatyczne [902][000]

Przypisywanie ręczne [902][001]

• Każde urządzenie posiada 8 cyfrowy numer 

seryjny

• Numery seryjne znajdują się na płytkach 

drukowanych modułów oraz na opakowaniach

• Format numeru SN:TTXXXXXX



Wybrane cechy i funkcje central 

alarmowych serii Power Neo



• Wykonanie przy zastosowaniu bezołowiowej technologii SMD

• Zgodność z Europejską normą EN50131-1

• Stopień zabezpieczenia systemów Grade II

• Dwukierunkowa bezprzewodowa komunikacja na częstotliwości 868MHz

• Możliwość aktualizacji oprogramowania central i poszczególnych modułów

• Możliwość dowolnej parametryzacji dla wszystkich linii w systemie



• Wbudowane diody statusu na płycie PCB centrali oraz wszystkich modułów

• 2 złącza PC-LINK na płycie PCB centrali

• Harmonogramy dla wyjść PGM

• Intuicyjny interface menu instalatora

• Intuicyjne menu włączania/wyłączania podsystemów

• Możliwość nadawania nazw użytkownikom



• Obsługa klawiatur z czytnikami zbliżeniowymi

• Obsługa nadajników GSM/HSPA oraz TCP/IP

• Obsługa aplikacji mobilnej

• Wysyłanie wiadomości SMS przy zastosowaniu nadajników GSM/HSPA

• Sterowanie poprzez SMS przy zastosowaniu nadajników GSM/HSPA

• Weryfikacja wideo przy zastosowaniu czujek z kamerami PG8934



Klawiatury systemowe

serii Power Neo



Seria klawiatur LCD

HS2LCD – Klawiatura z wyświetlaczem LCD

HS2LCDP – Klawiatura z wyświetlaczem LCD oraz 

wbudowanym czytnikiem breloków zbliżeniowych

HS2LCDRF – Klawiatura z wyświetlaczem LCD 

oraz wbudowanym modułem odbiornika radiowego

HS2LCDRFP – Klawiatura z wyświetlaczem LCD 

oraz wbudowanym modułem odbiornika radiowego 

i czytnikiem breloków zbliżeniowych



Charakterystyka klawiatur LCD

• Menu w 6 językach

• Obsługa do 128 linii przewodowych lub bezprzewodowych

• 32 znakowy wyświetlacz (2 wiersze po 16 znaków)

• Niebieskie podświetlanie wyświetlacza

• 5 programowalnych przycisków funkcyjnych

• Zacisk wejścia/wyjścia

• Funkcja wyświetlania temperatury na wewnątrz/zewnątrz

• Biblioteka wyrazów

• Funkcja wielotonowego gongu



Seria klawiatur Ikonowych

HS2ICN – Klawiatura ikonowa LCD 

HS2ICNP – Klawiatura ikonowa LCD z 

wbudowanym czytnikiem breloków zbliżeniowych

HS2ICNRF – Klawiatura ikonowa LCD z 

wbudowanym modułem odbiornika radiowego

HS2ICNRFP – Klawiatura ikonowa LCD z 

wbudowanym modułem odbiornika radiowego i 

czytnikiem breloków



Charakterystyka klawiatur ikonowych z wyświetlaczem LCD

• Nowoczesny design

• Obsługa do 128 linii przewodowych lub bezprzewodowych

• Niebieskie podświetlanie wyświetlacza

• 5 programowalnych przycisków funkcyjnych

• Oddzielne przyciski Pożar, Pomoc, Panika

• Zacisk wejścia/wyjścia

• Funkcja wielotonowego gongu



Klawiatury LED

HS2LED – 16 liniowa klawiatura LED

• Nowoczesny design

• 5 programowalnych przycisków funkcyjnych

• Oddzielne przyciski Pożar, Pomoc, Panika

• Zacisk wejścia/wyjścia

• Funkcja wielotonowego gongu



Moduły współpracujące z 

centralami serii Power Neo



HSM2108 - Moduł rozszerzenia 8 linii dozorowych

• Moduł rozszerzenia 8-liniowego używany do 

zwiększenia ilości linii dozorowych w systemie

• Zacisk sabotażowy

• Wyjście AUX 12VDC/100mA

• Adresowany z poziomu centrali alarmowej

• Dioda statusu LED

• Moduł nie posiada możliwości aktualizacji 

oprogramowania
HS2108



HSM2208 - Moduł rozszerzenia 8 wyjść PGM

• Moduł rozszerzenia 8 wyjść programowalnych

• 8 wyjść tranzystorowych o obciążalności 50mA

• Zacisk sabotażowy

• Wyjście AUX 12VDC/250mA

• Dioda statusu LED

• Moduł nie posiada możliwości aktualizacji 

oprogramowaniaHS2208



• Moduł zasilacza systemowego

• Zacisk sabotażowy

• Wydajność prądowa 1A

• Dioda LED statusu

• Pełny nadzór w przypadku usterki zasilania lub 

niskiego stanu napięcia akumulatora

• Moduł nie posiada możliwości aktualizacji 

oprogramowania

HSM2300 - Moduł zasilacza

HS2300



HSM2204 – Moduł zasilacza z 4 wyjściami PGM

• Moduł zasilacza systemowego

• 4 programowalne wyjścia wysokoprądowe

• Zacisk sabotażowy

• Wydajność prądowa 1A

• Dioda LED statusu

• Pełny nadzór w przypadku usterki zasilania lub 

niskiego stanu napięcia akumulatora

• Moduł nie posiada możliwości aktualizacji 

oprogramowania

HS2204



3G2080 – Nadajnik alarmowy GSM/HSPA

• Raportowanie wszystkich zdarzeń zaistniałych 

w systemie

• Obsługa formatów SIA i Contact ID

• Możliwość zdalnego programowania central 

poprzez sieć GSM/HSPA

• Wysyłanie wiadomości SMS do użytkowników

• Sterowanie poprzez SMS systemem

• Współpraca z aplikacją mobilną Neo Go

• Funkcja aktualizacji oprogramowania

3G2080



TL280 – Nadajnik alarmowy TCP/IP

• Raportowanie wszystkich zdarzeń zaistniałych 

w systemie

• Obsługa formatów SIA i Contact ID

• Kodowanie kluczem 128-bit AES

• Możliwość zdalnego programowania central 

poprzez sieć TCP/IP

• Współpraca z aplikacją mobilną Neo Go

• Funkcja aktualizacji oprogramowania
TL280



HSM2HOST – Moduł odbiornika radiowego

• Częstotliwość pracy 868MHz

• Obsługa maksymalnie 128 linii bezprzewodowych 

i 32 pilotów

• Kompatybilność bezprzewodowymi urządzeniami 

DSC działającymi w protokole PowerG

• Nadzór stanu i poziomu napięcia baterii urządzeń 

bezprzewodowych

• Sabotaż otwarcia i oderwania od ściany

• Funkcja aktualizacji oprogramowania

HSM2HOST



Zastosowanie technologii PowerG 

w systemach serii Power Neo



Zalety bezprzewodowej technologii PowerG

URZĄDZENIABEZPIECZEŃSTWO

ZASIĘGOSZCZĘDNOŚĆ

ENERGII

NIEZAWODNOŚĆ

//  FHSS - Zmiana częstotliwości w określonych cyklach

//  TDMA - Pełna bezkolizyjna synchronizacja sieci bezprzewodowej

//  Dopasowanie siły sygnału transmisji do otoczenia

//  Zwiększony zasięg

//  Odporność na zakłócenia

//  Szeroka gama urządzeń//  Kodowanie kluczem 128-bit AES

// Odporność na podsłuchanie sygnału        
transmisji

//  Wydłużona żywotność baterii



Kompatybilne urządzenia bezprzewodowe 

PowerG o komunikacji dwukierunkowej



Seria bezprzewodowych klawiatur LCD

HS2LCDWF – Bezprzewodowa klawiatura z 

wyświetlaczem LCD

HS2LCDWFP – Bezprzewodowa klawiatura z 

wyświetlaczem LCD oraz wbudowanym czytnikiem 

breloków zbliżeniowych

HS2LCDWFPV – Bezprzewodowa klawiatura z 

wyświetlaczem LCD, wbudowanym czytnikiem 

breloków zbliżeniowych oraz funkcją komunikatów 

głosowych



Charakterystyka klawiatur bezprzewodowych z wyświetlaczem LCD

• Nowoczesny design

• Obsługa do 128 linii przewodowych lub bezprzewodowych

• Niebieskie podświetlanie wyświetlacza

• 5 programowalnych przycisków funkcyjnych

• Oddzielne przyciski Pożar, Pomoc, Panika

• Zacisk wejścia/wyjścia

• Funkcja wielotonowego gongu



PG8949 - Bezprzewodowy pilot

• 2 programowalne przyciski funkcyjne z    

możliwością zaprogramowania 3 różnych funkcji

• Dioda statusu

• Wbudowany brzęczyk

• Wielofunkcyjny klips w zestawie

• Wydłużony czas pracy baterii: do 5 lat

PG8949



PG8929 - Bezprzewodowy pilot

• Mały elegancki i nowoczesny kształt

• 4 przyciski funkcyjne z możliwością 

zaprogramowania 5 różnych funkcji

• Dioda LED informująca o statusie systemu oraz 

jakości sygnału radiowego

• Wbudowany brzęczyk

• Wydłużony czas pracy baterii: do 5 latPG8929



Bezprzewodowe czujki PIR

PG8904 – Model standardowy

PG8904P – Model z funkcją odporności na

zwierzęta do 38kg

• Zasięg detekcji 15m, 90°

• Algorytm detekcji „True Motion Recognition” 

zapobiegający fałszywym alarmom

• Sabotaż otwarcia obudowy i oderwania od ściany

• W pełni nadzorowana

• Wydłużony czas pracy baterii: do 6 lat 

PG8904/PG8904P



Bezprzewodowe czujki PIR z wbudowaną 

kamerą

PG8934 – Model standardowy

PG8934P – Model z funkcją odporności na

zwierzęta do 38kg

• Zasięg detekcji 12m, 90°

• Wbudowana kamera kolorowa

• Sabotaż otwarcia obudowy i oderwania od ściany

• W pełni nadzorowana

• Wydłużony czas pracy baterii: do 4 lat 

PG8934/PG8934P



Weryfikacja wideo



Weryfikacja wideo

• Wizualna weryfikacja alarmu na stacji monitorowania

• Redukcja fałszywych alarmów

• Obrazy wysyłane poprzez sieć GSM/HSPA lub TCP/IP

• Zasięg kamery 10m – noc

• Zdjęcia wykonywane co 0.5 sekundy

• Maksymalnie 10 zdjęć na alarm

• Zdjęcia zostają „sklejone” tworząc film

• Czujki robią tylko zdjęcia podczas alarmu (prywatność)



PG8924 - Bezprzewodowa czujka PIR o 

charakterystyce kurtynowej

• Kompaktowy design

• Regulowany zasięg detekcji: 2, 4, 6m

• Idealna do ochrony drzwi i okien

• Diodowy wskaźnik sygnału

• Sabotaż otwarcia obudowy i oderwania od ściany

• W pełni nadzorowana

• Wydłużony czas pracy baterii: do 7 lat
PG8924



PG8974 - Bezprzewodowa lustrzana czujka 

PIR z funkcją antymaskingu

• Zasięg detekcji 15m, 90°

• Technologia czarnego lustra – zwiększona 

odporność na światło białe oraz redukcja 

fałszywych alarmów do minimum

• Funkcja odporności na zwierzęta do 18kg 

(model P)

• Sabotaż otwarcia obudowy i oderwania od ściany

• W pełni nadzorowana

• Wydłużony czas pracy baterii: do 7 lat

PG8974/PG8974P



PG8984 - Bezprzewodowa czujka dualna

(PIR + MW)

• Zasięg detekcji 15m, 90°

• Wandaloodporny design – technologia V-slot

• Funkcja odporności na zwierzęta do 18kg 

(model P)

• Diodowy wskaźnik sygnału

• Sabotaż otwarcia obudowy i oderwania od ściany

• W pełni nadzorowana

• Wydłużony czas pracy baterii: do 5 lat

PG8984/PG8984P



PG8994 - Bezprzewodowa zewnętrzna 

czujka PIR

• Zasięg detekcji 15 x 12m

• Niezawodne działanie oparte na 8 poczwórnych 

pyroelementach

• Technologia Octa – Quad odróżniająca 

poruszającą się osobę od ruchów roślinności lub 

małych zwierząt 

• Technologia czarnego lustra – zwiększona 

odporność na światło białe oraz redukcja 

fałszywych alarmów do minimum

PG8994



PG8994 - Bezprzewodowa zewnętrzna 

czujka PIR

• Specjalna wzmacniana obudowa z opatentowaną 

technologią V - slot

• Funkcja odporności na zwierzęta do 18kg

• Diodowy wskaźnik sygnału

• Sabotaż otwarcia obudowy i oderwania od ściany

• W pełni nadzorowana

• Wydłużony czas pracy baterii: do 3 latPG8994



PG8975 - Bezprzewodowa czujka 

kontaktronowa

• Kompaktowy design dedykowany do trudno 

dostępnych miejsc

• Małe wymiary

• Diodowy wskaźnik sygnału

• Sabotaż otwarcia obudowy i oderwania od ściany

• W pełni nadzorowana

• Taśma montażowa w zestawie

• Wydłużony czas pracy baterii: do 5 lat

PG8975



• Wybór pracy dla dodatkowego wejścia jako NO, 

NC, SEOL

• Diodowy wskaźnik sygnału

• Sabotaż otwarcia obudowy i oderwania od ściany

• W pełni nadzorowana

• Wydłużony czas pracy baterii: do 8 lat

PG8945 - Bezprzewodowa czujka 

kontaktronowa z wejściem NO/NC

PG8945



PG8935 - Bezprzewodowa czujka wstrząsu 

z czujnikiem kontaktronowym

• Funkcja kalibracji w celu uniknięcia fałszywych 

alarmów

• Funkcja kontaktronu

• Diodowy wskaźnik sygnału

• Sabotaż otwarcia obudowy i oderwania od ściany

• W pełni nadzorowana

• Wydłużony czas pracy baterii: do 5 lat
PG8935



PG8912 - Bezprzewodowa czujka zbicia 

szyby

• Maksymalny zasięg detekcji do 6m dla szkła 

zwykłego, zbrojonego, laminowanego

• Pokrycie 360°

• Diodowy wskaźnik sygnału

• Sabotaż otwarcia obudowy i oderwania od ściany

• W pełni nadzorowana

• Wydłużony czas pracy baterii: do 4 lat
PG8912



PG8985 - Bezprzewodowa czujka zalania 

wodą

• Przy pomocy specjalnej sondy wykrywa możliwy 

wyciek wody

• 2m przewodowa sonda w zestawie

• Diodowy wskaźnik sygnału

• Sabotaż otwarcia obudowy i oderwania od ściany

• W pełni nadzorowana

• Wydłużony czas pracy baterii: do 8 lat
PG8985



PG8905 - Bezprzewodowa czujka 

temperatury

• Programowany próg temperatury

• Opcjonalna sonda do mierzenia temperatur 

ujemnych lub na zewnątrz

• Diodowy wskaźnik sygnału

• Sabotaż otwarcia obudowy i oderwania od ściany

• W pełni nadzorowana

• Wydłużony czas pracy baterii: do 5 lat
PG8905



PG8916 - Bezprzewodowa czujka dymu i 

temperatury

• Fotoelektryczna czujka dymu z wbudowanym 

czujnikiem temperatury

• Wbudowany sygnalizator o natężeniu dźwięku 

85dB

• Diodowy wskaźnik sygnału

• W pełni nadzorowana

• Wydłużony czas pracy baterii: do 5 latPG8916



PG8913 - Bezprzewodowa czujka tlenku 

węgla

• Wczesne ostrzeżenie o wzrastającym poziomie 

tlenku węgla

• Sygnalizacja dźwiękowa oraz świetlna

• Wbudowany sygnalizator o natężeniu dźwięku 

85dB

• Diodowy wskaźnik sygnału

• W pełni nadzorowana

• Funkcja autotestu

PG8913



PG8901 – Bezprzewodowy optyczno -

akustyczny sygnalizator wewnętrzny

• Nowoczesny design pasujący do każdego 

wnętrza

• Różne rodzaje generowanych dźwięków w 

zależności od typu alarmu

• Głośnik piezo o natężeniu 110dB

• Diodowy wskaźnik sygnału

• Sabotaż otwarcia obudowy i oderwania od ściany

• W pełni nadzorowany

• Wydłużony czas pracy baterii: do 8 lat

PG8901



PG8911 – Bezprzewodowy optyczno -

akustyczny sygnalizator zewnętrzny

• Różne rodzaje generowanych dźwięków w 

zależności od typu alarmu

• Głośnik piezo o natężeniu 110dB

• Wbudowany stroboskop

• Sabotaż otwarcia obudowy i oderwania od ściany

• W pełni nadzorowany

• Wodoodporna obudowa (IP55)

• Wydłużony czas pracy baterii: do 8 lat

PG8911



Procedura przypisywania i testu lokalizacji urządzeń bezprzewodowych

• Przypisywanie urządzenia poprzez naruszenie styku sabotażowego

• Test lokalizacji poprzez naruszenie styku sabotażowego

• Dioda LED na urządzeniu wyświetla wynik testu

1 długie mignięcie informuje o wysłaniu sygnału

Następnie:

3 krótkie mignięcia – Bardzo dobra siła sygnału

3 krótkie mignięcia – Dobra siła sygnału

3 krótkie mignięcia – Słaba siła sygnału



Oprogramowanie do programowania i 

obsługi systemów serii Power Neo



Połączenie pomiędzy centralą a komputerem

• Połączenie lokalne poprzez RS-232 za pomocą interfejsu PC – Link

• Połączenie poprzez sieć TCP/IP

• Połączenie poprzez sieć GSM/HSPA



Programy dla instalatora i użytkownika końcowego systemu

• DLS5 - Oprogramowanie służące do programowania central



Programy dla instalatora i użytkownika końcowego systemu

Neo GO – Oprogramowanie mobilne

• Kompatybilne z systemem Android oraz IOS

• Komunikacja poprzez TCP/IP lub GSM/GPRS

• Kompatybilność ze wszystkimi systemami serii 

Power Neo

• Łatwa konfiguracja przez użytkownika systemu

( jedynie należy wprowadzić numer seryjny 

centrali by skonfigurować połączenie)



Neo Go – Oprogramowanie mobilne

• Interaktywe menu

• Sterowanie systemem

• Obsługa do 8 podsystemów

• Wyświetlanie statusu linii

• Blokowanie linii

• Informacje o zdarzeniach w 

czasie rzeczywistym

• Możliwość sterowania 

wyjściami PGM



Dziękuję za uwagę


