
 
 ADSLפילטר 

 

  כללי

כניסת הטלפון במערכת לבין הטלפון בקיר כרטיס המתחבר בין קו הוא  ADSL-ילטר הפ
מעל  - )דיגיטלי הפילטר מבצע את ההפרדה בין תחום התדרים הגבוה. האזעקה, מצד השני

2KHz)  על לשלוח אירועים למוקד וינטרנט באמאפשר לגלוש דבר ה ,קול( -)אנלוגי הנמוך לבין
 באותו הזמן.וטלפון אותו קו 

 וחיבורו לבקרה תיאור הכרטיס

 שני מחברים: לכרטיס 
 ( על האחדTB1 ,) ,הל כניסות אמיועדים לחיבור המורכבים שני חוטים קשיחים-"LINE "

 .אזעקהה)טלפון( של מערכת 
 ( השניTB2מיועד לחיבור אל קו הטלפ ,)ון. 

 

 חשוב! 

 .במקום פילטר בזק כרטיסלא מומלץ להשתמש ב

 אחריות מוגבלת

מערכות אלקטרוניות בע"מ אינה מתארת מוצר זה כאינו ניתן לעקיפה, או שימנע מוות, נזק גופני כלשהו, או נזק כלשהו  פימא

אשר הותקן לרכוש כתוצאה מפריצה, שוד, שריפה, או אחר, או שהמוצר יספק התרעה מספקת או הגנה. המשתמש מבין כי ציוד 

ומתוחזק כהלכה יפחית את הסיכויים לאירועים כגון פריצה, שוד, ושריפה ללא התראה, אך אינו מהווה ביטוח או הבטחה כי 
 אירועים כאלו לא יקרו או כי לא יגרם מוות, נזק גופני, או נזק לרכוש כתוצאה.

לא תהיה כל חבות כלפי מקרה מוות, נזק גופני, או נזק כלשהו לרכוש או כל נזק אחר בין אם   מערכות אלקטרוניות בע"מ לפימא

 קרה במישרין, בעקיפין, כתוצאה משנית, או אחרת בהתבסס על הטענה כי המוצר לא פעל.

 אין לשכפל, להעתיק, לשנות, להפיץ, לתרגם, להמיר מסמך זה ללא הסכמה כתובה מפימא.

 ט.ל.ח  פימא מערכות אלקטרוניות בע"מ 2017© כל הזכויות שמורות 

 WWW.PIMA.CO.IL 5885633, חולון 5רח' הצורף , פימא מערכות אלקטרוניות בע"מ מיוצר ע"י:

 03-6506422פקס: , 03-6506411טל':   

 alarms.com-il@pima-support: לדוא"

 4410220מק"ט: 

*4410220* 
 2017 ספט' ,A1 ,IL heגרסה 

  קו הטלפוןלחיבור 

 

כניסות לחיבור 
"LINE"  במערכת

 קההאזע

http://www.pima.co.il/
mailto:support-il@pima-alarms.com
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