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 הוראות בטיחות
 הוראות אלה אינן מחליפות ואינן באות במקום כל הוראה אחרת! 

 בכדי למנוע פגיעה ברכוש ו/או בנפש, יש לפעול בהתאם להוראות הבטיחות הבאות:

  בלוח הבקרה קיימים חיבורים חשמליים העלולים לגרום התחשמלות. וודא ניתוק כל
 המתחים לפני ההתקנה.

 לא קיים מפסק חשמלי! –יבור החשמל למערכת הינו ישיר ח 

  מערכת אזעקה זו פועלת במתחVAC230 הרץ. אל תחבר למערכת כל מתח אחר  50, בתדר
 מחשש להתלקחות.

 .חבר את חיבורי החשמל למעגל לפי הסימון, תוך הקפדה על קוטביות החיבורים 

 ם שלא יסכן מהתחשמלות, בעיקר מקם רכיב חשמלי טעון החלפה או טיפול או שירות, במקו
 מחלקים חשופים נושאי מתח. הרכיבים הבאים לא יחשבו כרכיבים נושאי מתח חשופים: 

o פי -סלילים של ממסרים או שנאים, כל עוד הסלילים מלופפים בחומר מבודד, על
 הפוטנציאל החשמלי המתאים.

o טרמינלים ומחברים מבודדים ברמת בידוד תואמת 
o חוטים מבודדים 

  חלק חשוף ונושא מתח יבודד או יחובר להארקה.כל 

 וואט, יחובר למוליך  0.5 -כל גוף של מחבר עבור אנטנה חיצונית, המשדרת בהספק הגבוה מ
 ההארקה של המערכת.

 .אין להחליף את הסוללה, אלא בסוללה מאותו הסוג, מחשש להתפוצצות 
 השלך סוללה משומשת בהתאם להוראות המשרד להגנת הסביבה. 

 די ברירת המחדלקו

 5555 קוד משתמש ראשי: 

 1234 קוד טכנאי ראשי: 

 סימנים במדריך זה

 
 חשובה הערה או אזהרה

 

 המלצה או הערה

 
 1337דרישת תקן 

 תפריט, סימון פרמטר פעיל/לא פעיל-כניסה לתתמקש  

 חזרה למסך קודם/יציאה מפרמטר/מתכנותמקש  

 פריט ת-: תפריט המכיל תתלוח המקשיםב 

 תפריט-תת עם: תפריט מדריךב 

 אפשרויות בחירה עם: תפריט מדריךב 

/  בלחיצה על לא פעיל/פעילסימון  

 וכד'. םשתמשיבין אזורים, מ )גלילה( תנועה קדימה ואחורה */#
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 מבוא .1

מתוצרת פימא מערכות אלקטרוניות בע"מ, , FORCE 1337 זעקהמדריך זה מיועד למתקין מערכת הא

: יחידות בקרה ומערכות בקרה לבתי מערכות אזעקה לגילוי פריצותל" 1337תקן ומדת בדרישות הע
לוחות מקשים בעלי אמינות גבוהה, עם טכנולוגיה מתקדמת ומשלבת  . המערכת1, חלק "עסק

 את התכנות והשימוש בה לאינטואיטיביים ומהירים.  יםשורות, שהופכ 7תצוגה גרפית בת 

FORCE 1337 מגוונתקוויות  כנולוגיות תקשורת מתקדמות ואפשרויות הרחבהמציעה ט. 

מאפשרים מגוון תכנותים, תוך חלוקה לנושאים ברורים  FORCE 1337 -תפריטי המתקין והמשתמש ב

 .למתקין ולמשתמש לניווט. לתפריטים מסכי עזרה, כדי להפחית את השימוש במדריכים וקלים

 FORCEקבל מידע מגוון על לוח הבקרה והאביזרים של מאפשר לך ל בדיקות ואבחון תקלותתפריט 
 אותם.ולבדוק 

 מאפשרת שליטה מרחוק במערכת מכל טלפון חכם. PIMAlinkאפליקציית הענן 

 המערכת מסופקת עם שני מדריכים: .FORCE 1337מדריך התקנה זה מתייחס למערכת 

 קנה, החיווט והתכנות של תפריט הטכנאי.מדריך זה, ובו הוראות ההת 

  מדריך משתמש, ובו הוראות תכנות תפריט המשתמש והוראות השימוש במערכת. מדריך זה 
אתר מדריך המשתמש ניתן להוריד בכל עת . את מFORCE 1337צריך להימסר לבעלים של מערכת 

 . www.pima.co.ilהאינטרנט של פימא, בכתובת

 תכונות עיקריות 1.1

 8 144-לעם אפשרות הרחבה עד קוויים, זורים א. 

  משתמשים עם קוד משתמש ייחודי לכל אחד 144עד 

  אנשי קשר להעברת אזעקות והודעות 32עד 

  מדורים אמיתיים 16עד 

 אזורים, עם ממסר אחד או שניים על כל מרחיב 32-ו 16, 8-ל חיצוניים מרחיבים. 

 סלולרו ערוצית מקבילית: רשת, טלפון-ת רבתקשור. 

 עות בטלפון חכםלשליטה מרחוק וקבלת התר פימא אפליקציית ענן 

  תכנות מרחוק( ועדכון קושחהFirmware ) עם תוכנתForce Manager, סלולר  ,באמצעות רשת
 .וענן פימא

 דמוקכל ה להגדרות סמעם סי ,מוקדים נישדיווח לאפשרות ל. 

 שורות ותפריטים מגוונים שבעמקשים עם מסך גרפי  ותלוח 

 טי בדיקה ואבחון מפורטים למערכת ולאביזריםתפרי 

  ,ים, צלילי השהיה.מותנ יםאזורמניעת אזעקות שווא: פולס כפול 

 הקרוב  תחום הכיסוימתריע במקרה של חסימת מסק(: -חיבור אזור ייעודי לגלאי מיסוך )אנטי
 .ביותר של הגלאי

  

http://www.pima.co.il/
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 1337הגדרות ייחודיות והנחיות תכנות המותאמות לתקן  1.2

 

עמידת -יות הללו משמעותו, אי. אי מילוי ההנח1337דרישות תקן  הןהבאות  הנחיותה
 המערכת בתקן.

 :1ים הבאיםצבבמלא ניתן לדרוך את המערכת 

 יש לתקן את התקלה. - קיימת תקלה .1

 בטל את האזור.סגור או ליש ל - מיידי פתוחאזור  .2

  .ות פעיללפחות אזור אחד צריך להי - קבוע או זמנית() מבוטליםכל האזורים  .3

 1337הוראות תקן חלק מפירוט  1.2.1

 

כאשר  .1337תקן לדרישות  בהתאםשלא  תכנות פשרתלא מא FORCE 1337מערכת 

 .מתוכנת נתון שאינו לפי הוראות התקן, המערכת מתעלמת מהתכנות

 

 הנחיית התקן נושא מס'

 לוחות מקשים 1

 

 בעלי מס'  כל לוחות המקשים צרכים להיותID שונה מאפס. 
 ."1"ת המחדל של מספר לוחות המקשים היא בריר

 יש לחבר הן סירנה פנימית והן סירנה חיצונית.  סירנות 2

  הרק סירניש לחבר DC  8230006מק"ט. 

 מתח  תקלת במאפייני ותנהפעלת סירלתכנת  איןAC. 

 בתפריט  סירנה פנימיתוחיצונית  סירנה זמני סוגי יציאה לתכנת יש
 .תשניו 240-ל 120 בין מוני זמן

 ושלטים. גלאיםאביזרים אלחוטיים, כולל  אין לחבר אביזרים אלחוטיים 3

את  בטלל אין - קומוגנים עם שני נגדי סוף צרכים להיות כל האזורים  הגנת סוף קו 4
 .וף קוסטמפרים ונגדי בתפריט  ,כל האזורים-שני נגדיםהפרמטר 

 .שעות 24-מ גבוה הז פרמטר לתכנת אין בדיקה מחזורית 5

 .תכונות סוגי אזוריםה בתפריט ז לאפשר פרמטר אין זעקות חוזרותא 6

 .24-גבוה מ מוני זמןבתפריט  הקשות קודאין לתכנת מספר   קוד שגויהקשת  7

  180-גבוה מ מוני זמןבתפריט  נעילת לוח מקשיםאין לתכנת זמן 
 שניות.

 דקות. 240-מ גבוה מוני זמןבתפריט  ACמתח  תקלתאין לתכנת זמן  ACמתח  תקלת 8

 .עשן או אש גלאי חברלאין  אזורי ויציאות אש 9

, בכל אישור המשתמש חייבת להתבצע רק לאחרהטענה מרחוק  הטענה מרחוק 10
בתפריט  הטענה מרחוקלאפשר את הפרמטר  לא ניתן -פעם 

 .הגדרות כלליות

תמיד או זמנית, מופיעים  )מבוטלים( קבוע אזורים מנוטרלים,  אזורים מנוטרלים 11
 .צוגהבת

  לפחות אזור אחד צריך  - ניתן לנטרל את כל האזורים גם יחדלא
 להיות פעיל.

 קבלת הודעת אישור לאחר תחלבדריכת המערכת, השהיית היציאה  השהיית יציאה 12
ACK  (.דיווח אירועיםבתפריט  דריכה ונטרול מאופשר הפרמטר)כאשר 

 
 .הגבלות אלה אינן חלות על דריכה אוטומטית 1
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 הנחיית התקן נושא מס'

 .שניות 45-מ גבוה ני זמןמובתפריט  השהיית כניסהזמן  לתכנת אין השהיית כניסה 13

 .שניות 30-גבוה מ מוני זמןבתפריט  םאזוריהתניית לתכנת זמן  אין אזורי התניה 14

 לבטל את דיווחי הבדיקות או האזעקות למוקד אין דיווחים 15

 .אזור נפרדכזור: כל גלאי יש לחבר לחבר שני גלאים באותו א אין אזורים 

בדריכה  ביטול אזורים 16
 אוטומטית

 תהגדרובתפריט  דריכ אוטו-ביטול אזורלאפשר את הפרמטר  אין
 .כלליות

 .נוסף לראשיב גיבוי, יש לתכנת ערוץ תקשורת ערוץ גיבוי לתקשורת 17

 .דקות 30-גבוה מטלפון  תקלת השהיית דיווח זמן לתכנת אין השהיית דיווח 18

 2 תקןהוראות ההנחיות נוספות מתוך  1.2.2

י למוקד יותקנו במקום מוסתר ומרוחק מהכניסה לבית יחידת הבקרה ויחידת השידור האלחוט .1
אחד לפחות,  מסק(-וך )אנטיסיאדום פסיבי מסוג מוגן מ-הכיסוי של גלאי תת בתחום ,עסקה

, כך שכל גישה ליחידת הבקרה או ליחידת השידור האלחוטי או שעות 24 המחובר לאזור גילוי
 רוך.רכת במצב לא דעהמ כאשר גם זעקה,טנה שלה תגרום לאנלא

להתקין את יחידת הבקרה ויחידת השידור האלחוטי במקום  ן, כאשר לא ניתלעילהאמור  למרות .2
 מסק(-וך )אנטיסימ אדום פסיבי מסוג מוגן-תחום הכיסוי של גלאי תתב הן יותקנו מוסתר,

 די ביחידת הבקרה.יור גילוי מיזהמחובר לא

 מ"מ. 8י מתכת בעובי מינימלי בעזרת ברג התולעגן אמסיבי ורכזת על קיר את הלהתקין יש  .3

 מ"מ לפחות. 2ת מתכת בעובי דופן אווכרטיסי ההרחבה יותקנו בתוך קופס יחידת הבקרה .4

 החיווט בין הרכזת ליחידות הקצה יהיה מבוקר ומוגן קצר ונתק.  .5

 .)דרוכה/מנוטרלת( המערכת ללא קשר למצבשעות ביממה,  24קו הטלפון יהיה מבוקר  .6

 תף לחייגן המוקד ולחייגן מערכת האש.אין לחבר קו טלפון משו .7

 בתכנות המערכת יש לכלול את הפרמטרים הבאים : .8

ת זמזם עבמצב דרוך ובמצב לא דרוך, כולל התר ,שעות ביממה על נתק או קצר 24ה עהתר .א
 לוח המקשים.

דיווח למוקד על: נטרול אזורים, קצר, נתק, תקלות מתח חשמל, תקלות סוללה וניתוק קו  .ב
 לנתוני האזעקה. טלפון, בנוסף

 שעות לפחות. 24-פעם ב ,ערוצי התקשורת שניבדיקה אוטומטית של  .ג

 1954-חוק החשמל התשי"דחיבור המערכת לחשמל יעשה בהתאם להוראות המחייבות ב .9
 ובאמצעות מפסק ייעודי.

 התקנת המערכת תהיה ע"י "מתקין מורשה" בלבד. .10

 נתונים טכניים 1.3

 230: רשת כניסת מתחVAC ,40W 

 13.8תח מסוללת גיבוי: כניסת מVDC ,Ah20 

 13.8: )מקס'( הבקרהלוח מתח יציאה מזרם וVDC ,650mA 

 50: צריכת זרם של כרטיס הבקרהmA 

  זרם מכסימלי שניתן להעביר ביציאת הממסרRELAY :1A 

 ביציאת  זרם מכסימליSIREN Ext. :1A 

 
 ע"פ הבנתנו. אין לראות בהן מסמך קובע ו/או ,1חלק  ,1337הנחיות אלה מרכזות חלק מדרישות התקן הישראלי  2

 .תקןשל ה המלאות הנחיותהואין הנחיות אלו מחליפות או משנות את  ,משפטי מכל סוג שהוא



 מבוא
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  :10נגדי סוף קוKΩ  

  :50°+עד  10°-תחום טמפרטורה 

 נוספיםתקניים  םכת ומוצרירשימת רכיבי המער 1.4

 מק"ט מוצר

 6270002 לוח הבקרהכרטיס 

 3411211 מפסק הגנה

 12V/20Ah 5230011נטענת חומצת עופרת  תסולל

 8230006 ה עם נצנץסירנ

 5060027 גלאי זעזועים 

 2.4A ,230/16.5VAC 8032021שנאי 

 10kΩ 1010037סוף קו  ינגדקיט 

 8415001 גנהעם מפסק ה KLR500לוח מקשים 

 8415010 עם מפסק הגנה KLT500לוח מקשים 

 CLM302 8300045סלולרי  מודול

 CLM412 8300049סלולרי  מודול

 6110015 סלולרלמתאם  1.5dB האנטנ

 ZEL508 6212008 כרטיס הרחבה

 ZEX508 6237012 כרטיס הרחבה

 ZEX516 6237013 כרטיס הרחבה

 ZEP332 8032022 כרטיס הרחבה

 OEX508 6237014 רטיס הרחבהכ

 TRV-100/High 8200010 רדיו משדר

 UHF 8300006 רדיו משדר

 VHF-L 8200011 רדיו משדר

 VHF  6110003ר רדיו למשד ס"מ 42אנטנה 

 VHF  6110007רדיו  ס"מ למשדר 51אנטנה 

 UHF 6110004רדיו  אנטנה למשדר

 4210045  לוח הבקרהמתכת תקנית לקופסת 

 6310008 לקופסת לוח הבקרה מ"מ 29 תקני מנעול
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 לוח הבקרה .2

 ההתקנהבחירת מיקום  2.1

להלן כמה הנחיות, שיסייעו לך לבחור מיקום לעיל.  1.2.2ההנחיות הבאות נוספות על אלו בסעיף 
 :)"רכזת" בהוראות התקן( קופסת המערכתל

  הניתן(, במקום נסתר.במרכז האתר המוגן )ככל  הקופסההתקן את 

  במקום החשוף לשמש ישירה, חום גבוה, גשם, לחות, גזים, חומרים  הקופסהאל תתקין את
 כימיים, או אבק.

  ה, כך שאנשים יוכלו להיתקל או להיכשל בחיווט והחיבורים אליהקופסהאל תתקין את. 

  סמוך לשקעי חשמל, רשת וטלפון )בהתאם לשימוש(. הקופסהמקם את 

 ם ישר ויציב, ללא זעזועים או רעידות.בחר במיקו 

  :)רוחב(  37מידות הקופסה )ס"מ(X 37.5  )גובה(X 15 )רוחב( 

  :ק"ג 9משקל הקופסה 

 לוח הבקרהמעגל  2.2

 

 FORCE 1337מעגל לוח הבקרה של  .1 שרטוט

 :הבא החיבורים על מעגל לוח הבקרה מפורטים להלן. המספור תואם את המספרים בשרטוט

 הסבר חיבור 

1 ZONE 1-8  מתח גלאים8-1כניסות אזורים , (/)+(-) 

2 TMPR 1-2  גלאי הזעזועים של והגנה המפסק , כולל '(טמפרהגנה )'כניסות מפסקי
 .זו לזו בטור ותמחוברהכניסות  .קופסת הבקרה

 

 .ןות שלהתכנבו TMPR1/2ת ואין לבצע כל שינוי בכניס .1

מחוץ אביזרים הנמצאים  לכניסות הטמפריםלחבר  אין .2
 .וגןמתחם המל

 כניסת משמשת להגנת קופסת הרכזת. TMPR 1 כניסת  .3

TMPR 2 .משמשת להגנת הסירנה החיצונית  

1 2 3 4 5 7 8

11

12

13

14

151617

18

19

6 9

10
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 הסבר חיבור 

3 SIRENS 
Int./Ext. 

 .(.Extחיצונית )סירנה ( ו.Intפנימית ) הסירנל (-)/חיבורי )+(

 

  יש להשתמש בסירנתDC,  8230006מק"ט. 

 .כל חיבור מוגן בנפרד, על ידי פיוז תרמי אוטומטי 
 

4 ALRM יציאה הממתגת מינוס באזעקה 

5 ON/OFF יציאה הממתגת מינוס בדריכת מערכת 

 מינוס מחבר (-) 6

7 RELAY י ממסרמחבר: N.C. (Normally Close ,)N.O. (Normally Open ,)C  (Common) 

 

כל האביזרים המתחברים ליציאות הממסר, חייבים להימצא 
 מתחם המוגן.ב

 

8 FORCE BUS החוטי רבעת אצמת מחברים ל-BUS, 4-1 

9 ETHERNET מחבר RJ-45 כבל רשתל 

 ZEL508 מרחיבל וא מהיר ללוח מקשים טכנאי מחבר -  10

 )לא בשימוש בדגם זה( הארקה לאדמה מחבר  11

12 LINE כניסת קו טלפון 

13 SET יציאה למכשירי טלפון/פקס/משיבון 

 מחבר למודול סלולרי -  14

15 EXPANSION בדגם זהשימוש א בל 

16 SERIAL  חיבור טוריבמחבר לחיבור משדר רדיו 

17 TRANSMITTER מחבר למשדר רדיו לטווח רחוק 

18 AC  16כניסת מתחVAC 

19 BATT לסוללת גיבוי (-שחור )ו אדום )+( מחבר נתיק לכבלים 

 Bus-ה 2.2.1

משמש להעברת התקשורת והמתח מלוח הבקרה למרחיבים וללוחות המקשים.  bus-אפיק ה
 )בבעלות פימא(. ForceComנעשית בפרוטוקול  bus-התקשורת על ה

 מ"מ. 0.5השתמש בגידי . לחיבור האביזרים ללוח הבקרה תמשמש FORCE BUSיציאת 
  , כולל כל המרחיבים ולוחות המקשים.מ' 500עד יכול להגיע  bus-ה אורך

בלוח הבקרה  1חיבור הגידים נעשה ע"פ המספור של הטרמינלים: טרמינל מס' 
  , וכן הלאה.2למס'  2בלוח המקשים, טרמינל מס'  1נל מס' מתחבר לטרמי
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 מסק-אפשרויות חיבור אזורים כולל אנטי 2.2.2

 

 מסק-אנטיגלאי דיאגרמת חיבור אזורים כולל  .2 שרטוט

 הגנה )'טמפרים'(מפסקי  2.2.3

לוח הבקרה,  קופסת לשמיועדות לחיבור מפסקי הגנה  TMPR 1-2ים'( טמפרההגנה )'מפסקי  תכניסו
טמפרים ונגדי   מרחיבים ואביזריםבתפריט  נמצאות. ההגדרות של יציאות אלה יםוהאביזרהגלאים, 

 (. 19, עמ' 5.2)ראה סעיף  סוף קו

 .TMPR 1 מחברל יםשל קופסת לוח הבקרה מחובר וגלאי הזעזועים מפסק הטמפר

 פעל ע"פ ההנחיות הבאות: פר נוסף, לדוגמה של הסירנה,טמלחיבור 

 .TMPR 2 מחברבר חוט אחד של הטמפר לח .1

 (.-) חבר את החוט השני למינוס האזורים .2

  .יםהגדר אילו ממפסקי הטמפר פעיל(, 19עמ' , 5.2)סעיף  טמפרים ונגדי סוף קובתפריט  .3

 
 הגנת סוף קולא ניתן לבטל 

 

 TMPR 1-2חיבור מפסקי  .3 שרטוט

 סירנות 2.2.4

 (.7, עמ' 1.2.1הנחיות בסעיף ההנחיות הבאות )בנוסף ל פעל על פי סירנה תקנית,ור לחיב

לוח הבקרה

TAMPERALARM +12V

(-)

גלאי

לוח הבקרה

TAMPERALARM +12V

(-)

NC ANTI

MASK

מסק-גלאי אנטי

מפסק טמפר
(-)

נגד סוף קו

חיבורי

TMPR 1-2

לוח הבקרה
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 יחבר את חוטי הסירנה הפנימית למחבר .1
SIRENS Int.. 

 יחוטי הסירנה החיצונית למחבר חבר את .2
SIRENS Ext.. 

חבר את הטמפרים של הסירנות למחבר  .3
TMPR 2. 

בין שני  ה,סירנ לכל 2kΩסוף קו חבר נגד  .4
 .שלה הקופסה, בתוך המתח שלה חוטי

 

 עם נגדי  החיבור סירנ .4 שרטוט
 סוף קו וטמפר

 On/Off-ו Alarmיציאות  2.3

חבר  .Open Collectorהן מסוג  On/Off-ו Alarmהיציאות 
 לבין חיבור פלוס )+(. ,אביזר בין היציאה

  יציאתAlarm מספקת אדמה באזעקה 

  יציאתOn/Off מספקת אדמה בדריכת מערכת 

   

 Relay ממסר 2.4

 אביזרים כגון שער חשמלי וזרקור. משמשת להפעלת Relayיציאת 

 הטרמינלים של היציאה הם:

NC-Normally Close ,C-Common ,NO-Normally Open 

 

 דלקת אורות באזעקהממסר להחיבור  2.4.1

 
 .להידלק בזמן אזעקה תחייבאזור המוגן ב תאורהה

את יאזור המוגן להידלק בזמן אזעקה. לצורך כך, יש לחבר את יצב התאורההוראות התקן, על על פי 
מופיע , באופן ה220V/12Vדרך ממסר  ,או במרחיבים לרשת החשמל (RELAY) על המעגל הממסר

 בשרטוט הבא.

 

  220אין לחבר ישירות מתחV כניסת לRELAY220 , אלא דרך ממסר חיצוניV/12V. 

  חשמלאי מוסמך בלבד.החיבור יעשה ע"י 

            

    

             

    

          

(-)

אביזר אביזר
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 תאורההדלקת חיבור ממסר ל .5 שרטוט

 FORCE BUS חיבור לוחות מקשים 2.5

 הנחיות כלליות 2.5.1

  ממוספריםחייבים להיות  הלוחותכל למערכת.  לוחות מקשים 16ניתן לחבר עד (ID=16-1) . 

  מספורID  אין לתת אותו מספר  רציף.ייחודי וחייב להיותID !לשני לוחות מקשים 

 יםמקשים מושגח ותלוחרק  ניתן למדר. 

 5.3סעיף )ראה  מרחיבים/לוחות מקשיםנעשית בתפריט המותקנים המקשים  ותקביעת מספר לוח ,
 (.20עמ' 

 אאוט מפסק ההגנה )'טמפר'(.-וודא התקנת בורג בנוק 

 ID-קביעת מספר ה 2.5.2

 של לוח המקשים, פעל ע"פ ההנחיות הבאות: ID-כדי להגדיר את מספר ה

 .ID-#. מוצג מסך הגדרת ה-לחץ לחיצה ארוכה על המקשים ?  ו .1

 הקש את מספר לוח המקשים בשתי ספרות. .2

המסך. אם לא תקיש, הנתון שהכנסת יישמר לשמירה ויציאה מ הקש  .3
 שניות. 30והמסך יחזור לתצוגה הראשית תוך 

 

 קו טלפון, מכשירי טלפון ופקס/משיבון 2.5.3

: חבר את שני הגידים של LINEקו הטלפון מתחבר לחיבור 
החוט לשני הטרמינלים, ואת הצד השני של החוט לשקע 

לטר , וודא התקנת פיADSLהטלפון. אם השקע משמש לקו 
 מתאים.

 SETמכשירי טלפון )כולל פקס ומשיבון( מתחברים למחבר 
 במקביל.

 

 

 טלפוןחיבור קו  .6 שרטוט

    

220V/12V

(-)

 NCC NO

12V

(+)

220VAC

(-)(+)
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 םמרחיבי 2.5.4

 יםחיצוני אזוריםי, פנימאזורים ים הקוויים הבאים: מרחיבאת ה FORCE 1337למערכת  ניתן לחבר

 .המערכת. להלן פירוט המרחיבים bus-ויציאות ממסר. כל המרחיבים מתחברים ל

 תאור מרחיב

ZEL508  המרחיב מותקן על מתלה לוח הבקרה ומתחבר אליו םאזורי 8-י לפניממרחיב קווי .
 ישירות, בצמה מיוחדת.

ZEX508 המרחיב כולל יציאת ממסר אחת.םאזורי 8-מרחיב קווי חיצוני ל . 

ZEP608 אזורי 8-מרחיב קווי חיצוני ל( םZEX508),  עם ספק כחPS-2. 

ZEX516 המרחיב כולל שתי יציאות ממסר.םאזורי 16-צוני למרחיב קווי חי . 

ZEP716 אזורי 16-מרחיב קווי חיצוני ל( םZEX516),  4.2עם ספק כחA. 

ZEP332 4.2ם, עם ספק כח אזורי 32-מרחיב קווי חיצוני לA/50W  תיאור המרחיב מופיע בדף(
 .4210045מק"ט (. מסופק בקופסה ממוגנת 4410497המוצר, מק"ט 

OEX508  ושער חשמלי. תאורהאביזרים, כגון  , המשמשים להפעלתיציאות ממסר 8מרחיב המכיל 

  
 

 .4210045ממוגנת מק"ט כל מרחיב חיצוני חייב להיות מותקן בקופסה 
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 תכנות המערכת .3

 תפריטים וקודים 3.1

טכנאי ומשתמש, לכל תפריט  -, כמו במערכות אחרות של פימא, שני תפריטים FORCE 1337במערכת 

ד ראשי משלו. קוד משתמש ראשי )מאסטר( מאפשר כניסה לכל תפריטי המשתמש ותכנות כל קו
 הפרמטרים שבהם, ללא כל מגבלה. קודי משתמש אחרים ניתן להגביל, תחת הרשאות המשתמש.

מוקדים, ולכן גם ניתן לקבוע כמה קודי  ניבתפריט הטכנאי נוספה אפשרות לתכנות נפרד של עד ש
 הבא: טכנאי/מוקד, באופן

 מאפשר תכנות כל הפרמטרים בכל תפריטי הטכנאי, אלא אם הוגדר קוד נעילת קוד טכנאי ראשי :
 מוקד )ראה הפסקה הבאה(.

 מאפשר תכנות הגדרות התקשורת והמנוי של מוקד בלבד. מרגע שמוגדר קוד קוד נעילת מוקד :
קד הזה, אלא עם קוד מוקד, שהוא קוד שונה מקוד הטכנאי הראשי, לא ניתן להיכנס להגדרות המו

 המוקד. כניסה עם קוד הטכנאי הראשי למוקד זה חסומה.

 הנחיות כלליות לקביעת קודים 3.1.1

 יש לשים לב להנחיות הבאות: FORCE 1337בקביעת קודים במערכת 

  ספרות. 2ספרות, חוץ מקוד הפעלה מהירה שהוא בין  6-4כל הקודים הם בני 

  של קוד הפעלה מהירה.קודים אינם יכולים להתחיל בשתי הספרות 

 .קוד יכול להיות בשימוש רק פעם אחת 

 .מרגע שנשמר, לא ניתן לראות או לשחזר קוד 

  הם קודי מערכת שמורים. 1234-ו 5555הקודים 

 קודי הפעלה 3.1.2

שער  –קודים מיוחדים להפעלת יציאות, המרחיבים את אפשרויות השימוש באביזרים חיצוניים 
דים אלה מיועד למשתמשי המערכת. הפעלת היציאות נעשית וכד'. השימוש בקו תאורהחשמלי, 

 (. 33, עמ' 10.1)ראה סעיף  8-1קוד הפעלה באמצעות סוגי היציאה המתוכנתים, 

רק אם יש התאמה  -ציאות כמו בכל מידור, השימוש בקוד כפוף למדורי לוח המקשים ומדורי הי
 בניהם, תופעל היציאה המבוקשת.

 שינוי קודי ברירת המחדל 3.2

כדי להיכנס לתפריטים, חייבים לשנות את קודי ברירת המחדל של המשתמש הראשי והטכנאי 
 1234קוד טכנאי ראשי:  5555קוד משתמש ראשי:  הראשי. קודי ברירת המחדל הם:

 פעל על פי ההוראות הבאות:

 .מופיע המסך הראשי - מתחל מערכתחבר את ה .4

 .וקוד הטכנאי קוד הראשיהמופיע מסך שינוי  - 5555הקש  .5

 .ומהבהב הסמן עובר שמאלה - הקש  .6

ושמור ספרות. רשום אותו  6-4חדש בן משתמש ראשי קוד  קשה .7
  במקום בטוח.

 . הקוד נשמר והסמן חוזר ימינה.הקש  .8

 . -הקש חץ למטה ו .9

 במקום בטוח. ושמורספרות. רשום אותו  6-4ש בן חדטכנאי ראשי קוד  קשה .10

 .לשמירת הקוד הקש  .11

 ליציאה. הקש  .12



 תכנות המערכת
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 תפריט הטכנאי 3.3

 .בדיקות ואבחון תקלותו תכנות מערכתתפריטים: -תפריט הטכנאי מחולק לשני תת

                       

 תפריט תכנות מערכת 3.3.1

 כולל את תפריטי המשנה הבאים: תכנות מערכתתפריט 

 ה מתוכנתמ תפריט

  תפריט התקנה

 מהירה

 וקודי דיווח ברדיו. 1מספר פרמטרים בסיסיים, מוקד 

 סוף קו.מפרים, מרחיבים אלחוטיים, ונגדי מרחיבי אזורים, לוחות מקשים, ט מרחיבים ואביזרים 

 הגדרות האזורים וסוגי האזורים, העתקת אזורים. אזורים 

 במרחיבי אזורים וממסרים.הגדרות יציאות ממסר בבקרה ו יציאות 

 ערוצי התקשורת למוקדים, וקודי דיווח ברדיו.2-1הגדרות מוקדים  מוקדים ותקשורת , 

 תגובות לתקלות מערכת ולהקשות קוד שגוי. תקלות 

 סוגי יציאה מתוכנתים. ,, מוני זמן שונים, השהיות דיווחהשהיות כניסה ויציאה מוני זמן 

 רכת ונותן השירות, קוד טכנאי ראשי, פרמטרים מערכתיים.שם מע הגדרות כלליות 

 תחול לברירות א

 מחדל

 איפוס לברירות המחדל של פרמטרים נבחרים, או כל הפרמטרים.

 תפריט בדיקות ואבחון תקלות 3.3.2

 .35, עמ' 13ראה פירוט בפרק 
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 תפריט התקנה מהירה .4

 תפריט התקנה מהירה תפריט טכנאי  

ברירת  תיאור פרמטר
 מחדל

 תחום

 - - ראה למטה. שעה ותאריך

 מוני זמן    

משך הזמן בו ניתן לעבור מהכניסה למתחם המוגן עד  השהיית כניסה
ללוח המקשים, דרך אזורים מושהים, מבלי להפעיל את 

 האזעקה.

 45-0 שנ' 20
 שנ'

 

משך הזמן בו ניתן לעבור מלוח המקשים ליציאה  השהיית יציאה
מהמתחם המוגן, דרך אזורים מושהים, מבלי להפעיל את 

 האזעקה.

 250-0 שנ' 60
 שנ'

 240-120 שנ' 240 באזעקה סירנה חיצוניתמשך הפעלת סוג יציאה מתוכנת  סירנה חיצונית
 שנ' 240 באזעקה נה פנימיתסירמשך הפעלת סוג יציאה מתוכנת  סירנה פנימית שנ'

  לוחות מקשים

 ומרחיבים

   

אזורים תופס מקום  16אזורים. מרחיב  16-ו 8מס' מרחיבי  אזורים מרחיבי
 (.15אזורים )ראה עמ'  8של שני מרחיבי 

 163עד  1

 16עד  1 (16-1לוחות )המס'  לוחות מקשים

 6-4 - המשמש לכניסה לתפריט הטכנאי הקוד הראשי קוד טכנאי
 ספרות

 26, עמ' 8.1.1ראה סעיף  1 מוקד. - - 

 28ראה עמ'  רדיו. - - 

 שעה ותאריך 4.1

 שעה ותאריך תכנות מערכת  

, ולאחר הפסקת חשמל FORCE 1337והתאריך נעשים עם תחילת השימוש במערכת  כיוון השעה

ממושכת )כשסוללת הגיבוי התרוקנה(. חשוב מאוד ששעון המערכת יהיה מכוון בכל עת, לפעולות 
, כמו גם לתחזוקה השוטפת של המערכת וניטור הפעילות חלון זמן למשתמשו דריכה אוטומטיתכגון 

 שלה.

 הסבר פרמטר

 הגדר את השעה בתצורת דקות:שעות. שעה

 הגדר את התאריך בתצורת חודש/יום. תאריך

 הגדר את השנה בשתי ספרות. שנה

 אם המערכת מחוברת לענן פימא, התאריך והשעה יעודכנו אוטומטית. עדכון אוטו' מהענן 

 בהתאם לתאריך והשנהנקבע אוטומטית  יום

 

 
 הכללי תלוי במספר האזורים 3
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 מרחיבים ואביזרים .5

 יבים ואביזריםמרח  תכנות מערכת  

 התפריטים הבאים:-כולל את תת מרחיבים ואביזריםתפריט  

1)  .מרחיבי אזורים: ראה למטה 

2)  .טמפרים ונגדי סוף קו: ראה למטה 

 ;מקשים: הגדר את מס' לוחות המקשיםלוחות  (3

4)   20, עמ' 5.3הגדרות לוחות מקשים: ראה סעיף. 

 מרחיבי יציאות: הגדר את מס' מרחיבי היציאות. (5

 מרחיבי אזורים 5.1

 מרחיבי אזורים  מרחיבים ואביזרים   תכנות מערכת 

 התפריטים הבאים:-כולל את תת מרחיבי אזוריםתפריט 

 ריםאזו 16-ל(, וZEX508) אזורים 8-ל החיצוניים םמרחיביהמספר מרחיבים: הגדר את מס'  (1
(ZEX516)תלוי במספר האזורים המקסימלי. מרחיבים 16עד  . ניתן להגדיר , 

 

לדוגמה, כרטיס  .IDי אזורים ולכן תופס שני מספר 8אזורים מתוכנת כשני מרחיבי  16כל מרחיב 
. לכן, כרטיס ההרחבה הבא צריך לקבל את 3, תופס גם את המספר 2שמקבל את המספר 

 .4המספר 

2)   י: מותקן מרחיב אזורים פניממרחיב אזוריםZEL508. 

 טמפרים ונגדי סוף קו 5.2

 טמפרים ונגדי סוף קו  מרחיבים ואביזרים   תכנות מערכת 

 תיאור פרמטר

  כניסת  פעיל 1טמפרTMPR1 פעילה 

  הטמפר מוגן בנגד סוף קו +נגד סוף קו1טמפר 

  כניסת  פעיל 2טמפרTMPR2 פעילה 

  ר מוגן בנגד סוף קוהטמפ +נגד סוף קו2טמפר 

 סירנה חיצונית+נגד סוף קו 
 ת בנגד סוף קו.ומוגנ .SIREN Ext./Intת ויציא

 סירנה פנימית+נגד סוף קו 

 שני נגדי סוף קו 
 

 

כל האזורים חייבים להיות מוגנים בשני נגדי 
 סוף קו. לא ניתן לבטל פרמטר זה.

 

 .נגדי סוף הקו של'( 100)'חדל ברירת המ ערכיאל תשנה את  (100נגדים )כפול 
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 לוחות מקשיםהגדרת  5.3

 לוחות מקשיםהגדרת   מרחיבים ואביזרים   תכנות מערכת 

 
 .ומוגנים במפסק הגנה ,(ID=16-1) כל לוחות המקשים צרכים להיות מושגחים

 התפריטים הבאים:-כולל את תת לוחות מקשיםהקש # או * לבחירת לוח המקשים. תפריט 

 תווים. 16ופשי, עד שם: טקסט ח (1

2)  :אפשרויות 

 תיאור פרמטר

 בזמן אזעקה. ידלקבסימון הפרמטר, תאורת לוח המקשים ת תאורה באזעקה 

 בזמן השהיית כניסה. ידלקבסימון הפרמטר, תאורת לוח המקשים ת תאורה בהשהיה 

3)   מדורים: קבע את המדורים אליהם ישויך לוח המקשים המתוכנת: לסימון מדור )וביטול
 משויכים ללוח המקשים.  הלא מהבהביםהמספרים  -   הסימון(, עמוד על מספרו והקש



 אזורים
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 אזורים .6

 הגדרות אזורים  אזורים    תכנות מערכת 

 התפריטים הבאים:-כולל את תת אזוריםתפריט 

1)  ראה למטה.תכונות אזורים . 

2)  22, עמ' 6.2. ראה סעיף תכונות סוגי אזורים. 

3)  23, עמ' 6.3. ראה סעיף העתקת אזורים. 

4)  23, עמ' 6.4. ראה סעיף שמות מדורים. 

 תכונות אזורים 6.1

 ת אזוריםתכונ  אזורים    תכנות מערכת 

 הקש # או * לבחירת אזור.

1)  .סוג אזור: בחר את סוג האזור מהרשימה. סוגי האזור מפורטים בסעיף הבא 

2)   43עמ' ה. נספח תווים. ראה הוראות הכנסת טקסט ב 28שם: טקסט חופשי, עד. 

3)  :סוג השהיה: בחר את סוג ההשהיה מהרשימה הבאה 

 תיאור פרמטר

 כשהמערכת דרוכה והאזור נפתח, האזעקה תופעל מיד. מידי

 כשהמערכת דרוכה והאזור נפתח, האזעקה לא תופעל עד תום ההשהיה. 2-1השהיית כניסה 

 .כניסה לאזור עוקב השהייה, ללא מעבר באזור מושהה, תגרום לאזעקה העוקב השהי

 אזור שדרוך כל הזמן, ללא קשר למצב המערכת )דרוכה או מנוטרלת(. שעות 24

4)  :מאפיינים: סמן את מאפייני האזור מהרשימה הבאה 

 תיאור פרמטר

 האזור לא פעיל )לא מפעיל את האזעקה, לא מדווח למוקד(. מבוטל 

 מבוטל נמצא במצב סגור קבוע, ללא קשר לכניסת האזור הפיזית.אזור 

 Normally Open   הפרמטר מסומן: האזור הוא מסוגNormally Open )פתוח במצב רגיל( 

  הפרמטר לא מסומן: האזור הוא מסוגNormally Closed )סגור במצב רגיל( 

  שייך למצב בית
4-1 

 הבית ן לסמן את כל מצביבאיזה ממצבי הבית האזור יהיה פעיל. נית סמן

 נגדי סוף קו.שני , ע"י 4האזור מנוטר לקצר ונתק מוגן סוף קו 

 
 .םנגדיבשני חייבים להיות מוגנים  םאזוריהכל 

 

 כשהמערכת מנוטרלת והאזור נפתח, יישמעו צפצופים מזמזם לוח המקשים.  אזור פעמון
 .זמזם תהפעלהפעלת הזמזם נעשית במקביל להפעלת סוג יציאה מתוכנת 

 רגישות האזור מותאמת לתריסי גלילה. תריס גלילה 

 
 .24, עמ' 5.2מותנה במספר הנגדים. ראה סעיף  4
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5)  :אזעקות שווא: בחר את מנגנון מניעת אזעקות שווא מהרשימה הבאה 

 תיאור פרמטר

זמן האזור יפעיל את האזעקה, רק אם הגלאי הופעל פעמיים, בפרק זמן הקבוע ב פולס כפול
 (.31, בעמ' 0)ראה סעיף  פולס כפול

האזור יפעיל את האזעקה, רק אם אזור מותנה אחר נפתח גם, בפרק הזמן  אזור מותנה
 .(31, בעמ' 0)ראה סעיף  זמן אזור מותנההמוגדר ב

1)   הקש מקש אמצעי   –שיוך למדורים: סמן את המדורים שהאזור ישויך אליהם  לבחירה, * או
 מספר מהבהב לא משויך, מספר דלוק קבוע משויך. # למעבר בין אזורים.

2)   ( מרגע היציאה מתפריט 46, עמ' מילון מונחיםאזור במבחן: האזור יהיה במצב מבחן )ראה
 (.31, בעמ' 10.1)ראה סעיף  זמן אזור מבחןהטכנאי, למשך הזמן המוגדר ב

 תכונות סוגי אזורים 6.2

 סוגי אזוריםתכונות  אזורים   תכנות מערכת 

 תכונות רסוג אזו

  ,פריצה, מצוקה
-שוד, רפואי, אנטי

, מצוקה מסק
שקטה, גלאי 

 זעזועים

1)   .מילי  800ברירת מחדל: רגישות: הגדר את רגישות האזור במילי שניות
 .9999-1 תחום: .שניות

רגישות היא משך הזמן שבין פתיחת האזור )ממסר(, לבין הפעלת 
, אחת ניההאזעקה, סגירת הממסר לש הפעלתהאזעקה. לאחר 

 משמעותה שהאזור נסגר. 

2)  .תכונות: ראה בסעיף הבא 

3)  :התרעה קולית 

 .צליל אזעקה: בחיוג לאנשי הקשר, יושמע צליל עולה ויורד 

  סוגי אזור
 5מותאמים

1)   ראה התכונות מעל, ובנוסף:5-1אזור מותאם : 

 שידווח באזעקה. : בחר מהרשימה את סוג האזור לדיווח אזור  סוג
דיווחים למוקד והפעלת ג האזור יהיו תגובות המערכת, הבהתאם לסו

 שונים משאר האזורים, רגישות ומאפיינים . אתה יכול לקבועהיציאות
, תוכל לקבוע רפואי סוג אם תבחר ,דוגמה. למכיוון שזהו אזור מותאם

שאר האזורים הללו שונות מ ,תכונות, רגישות והתרעה קולית
 .במערכת

, קודי הדיווח יהיו אלה שאתה מותאמיםדיווח אזורים אם תבחר ב
 .29 עמ', 8.1.3סעיף ראה מוקדים. קובע תחת 

  תווים. 16שם: טקסט חופשי, עד 

 תכונות 6.2.1

 תכונות תכונות סוגי אזורים  אזורים   תכנות מערכת 

 ...כונהתבסימון ה תכונה

 יופעלו באזעקה סירנה פנימיתו סירנה חיצוניתסוגי היציאה המתוכנתים  הפעלת סירנות. 

 

של סוגי היציאה המפעילים שים לב: אם שינית את ברירת המחדל 
 !הן לא יופעלו באזעקה ,יציאות()בתפריט  הסירנותאת יציאות 

 

 סירנה חיצונית-
 מנוטרלת 'מע

יופעל באזעקה, גם כשהמערכת  יצוניתסירנה חסוג היציאה המתוכנת 
 .)מצב יום( מנוטרלת

 
 .59, עמ' מילון מונחיםראה  5
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 ...כונהתבסימון ה תכונה

 מע-דיווחים' 
 מנוטרלת

 .)מצב יום( יועברו, גם כשהמערכת מנוטרלת אנשי הקשרדיווחים למוקד ול

 אם האזור מפעיל את האזעקה שלוש פעמים במהלך אותה דריכה, הוא מבוטל  ביטול אוטומטי
 דור.)דיווח יישלח למוקד(, עד לנטרול המערכת/מ

  צליל סירנה
 שונה

 יישמע צליל שונה מהרגיל בסירנה החיצונית.

 זמזם לוח המקשים ישמיע צפצופים במהלך זמן הסירנה. הפעלת זמזם 

  אפשר ביטול ע"י
 משתמש

ביטול )כפוף לזמן  אחת בכל פעםמשתמש יוכל לבטל את האזור לדריכה 
 (.אזור

 העתקת אזורים 6.3

 אזורים העתקת  אזורים   תכנות מערכת 

1)   .העתקת אזור יחיד: ראה למטה 

2)   העתקת אזור יחידהעתקה מרובה: ראה. 

 /העתקה מרובההעתקת אזור יחיד 6.3.1

( תתבצע ההעתקה, ולאיזה אזור/ים. העתקה מרובההגדר מאיזה אזור )אזורים, במקרה של  (1
במקרה של העתקה מרובה ניתן לבחור רצף של אזורים להעתקה. לדוגמה, העתק אזורים 

 .68-64לאזורים  25-21

2)  :אפשרויות העתקה 

 מה יועתק אפשרות

 (21של האזור )ראה עמ'  מאפייניםהפרמטרים ממסך ה מאפייני אזור 

 סוגה סוג אזור 

 המדורים אליהם משויך האזור מדורי האזור 

 שםה שם האזור 

 שמות מדורים 6.4

 וריםשמות מד  אזורים    תכנות מערכת 

  תווים. 16שם: טקסט חופשי, עד 

 למעבר בין מדורים, הקש # או *.באפשרותך לתת שמות ייחודיים למדורים המוגדרים במערכת. 
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 יציאות .7

 התפריטים הבאים:-כולל את תת יציאותתפריט 

1)  .יציאות בלוח הבקרה. ראה למטה 

2)  ( מרחיבי אזוריםZEX508/516 ראה סעיף .)7.2. 

3)  ( מרחיב יציאותOEX508 ראה סעיף .)7.3. 

 בלוח הבקרה 7.1

 בקרהבלוח ה  יציאות    תכנות מערכת 

 :)בהתאם לשמות היציאות בלוח הבקרה( התפריטים הבאים-כולל את תת יציאות בבקרהתפריט 

1)   סירנה חיצוניתSIRENS Ext. 

2)   סירנה פנימיתSIRENS Int.  

3)   ממסרRELAY 

4) ON/OFF  

5) Alarm  

 Sirens Int/Extיציאות הסירנות  7.1.1

 : המשותפות הבאות תכונותהיציאות הסירנות לשתי 

 מספקות זרם גבוההן  .א

 DCניתן לחבר אליהן רק סירנות  .ב

 כל יציאה יכולה להיות מופעלת בנפרד מהשניה .ג

 

את ברירת המחדל של סוגי היציאה רק אם לא תשנה הסירנות יופעלו  אזהרה:
 !ןתוהמפעילים א

 כל מסך יציאה כולל את הפרמטרים הבאים:

 תיאור פרמטר

 סוג היציאה המתוכנת, שיפעיל את היציאה הפיזית. ראה הסבר על סוגי היציאה סוג יציאה 
 .41עמ'  ג. נספח ב

 

רוב ההתקנות אין צורך לשנות את ברירת המחדל של סוגי היציאה, כי ב
 הם מתאימים כבר לסוגי האזורים.

 

  קוטביות
 חיובית

ON/OFF, Alarm (Open Collector) 

 ומנותקת כשהיא מופעלת.במצב רגילממותגת לאדמה היציאה : מסומן , 

 ת אדמה כשהיא מופעלת.ספק, ומבמצב רגילמנותקת  היציאה: לא מסומן 

Relay 

 הטרמינלים  :מסומןC ו-NC בהפעלה, מקוצרים  .מקוצרים במצב רגיל
 .NO-ו Cהטרמינלים 

 הטרמינלים : לא מסומןC ו-ON בהפעלה, מקוצרים  ,מקוצרים במצב רגיל
 .NC-ו Cהטרמינלים 
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 תיאור פרמטר

 ת: לסימון מדור )וביטול המדורים מהם ניתן יהיה להפעיל את היציאה המתוכנת מדורים
 משויכים ליציאה. הלא מהבהבים. המספרים   הסימון(, עמוד על מספרו והקש

 הקש # או * למעבר בין מרחיבים.

 

לאזור רק אם  ,במערכת ממודרת, אזעקה מאזור תפעיל את היציאה
 ף.משות אחד מדור וליציאה יש לפחות

 

 תווים. 16טקסט חופשי, עד  שם 

 ריםמרחיבי אזו 7.2

 מרחיבי אזורים   יציאות  תכנות מערכת 

זהות להגדרות היציאות בבקרה. ראה פירוט  ZEX516הגדרות יציאות הממסר במרחיבי האזורים 
 :. להלן פירוט היציאותבסעיף הקודם

  אזורים 8על כל מרחיב  ZEX508 יציאת ממסר אחת. מספרID  של המרחיב הוא גם מספר היציאה
 שעליו.

 אזורים  16 על כל מרחיבZEX516  שתי יציאות ממסר- RELAY 1-2 שתי היציאות ממסופרות ע"פ .
 יציאה לכל מספר.  -של המרחיב  IDשני מספרי 

(, תכנת את '9')ומכיוון שהוא תופס שני מספרים, אז גם  '8'של המרחיב הוא  IDדוגמה: אם מספר 
 (.RELAY 2) '9'-( וRELAY 1) '8'יציאות המרחיבים מס' 

 # או * למעבר בין מרחיבים.הקש 

  מרחיב יציאות 7.3

 מרחיב יציאות  יציאות   תכנות מערכת 

 .7.1 הגדרות מרחיב היציאות זהות להגדרות היציאות בבקרה. ראה פירוט בסעיף

מרחיבי  הארבעתן לחבר עד . ני8-1יציאות ממסר, הממוספרות  שמונה OEX508על כל מרחיב יציאות 
 יציאות במרחיבים אלו. 64עד  עםיציאות, 

 הקש # או * למעבר בין מרחיבים.

   ותכנת את הפרמטרים שלבחר ממסר ו: 8-1ממסר מס. 
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 מוקדים ותקשורת .8

 התפריטים הבאים:-כולל את תת מוקדים ותקשורתתפריט 

1)  .מוקדים. ראה למטה 

2)   29, עמ' 8.1.3ענן פימא. ראה סעיף. 

3)   29, עמ' 8.3הגדרות קו הטלפון. ראה סעיף. 

4)   29, עמ' 8.4הגדרות רשת. ראה סעיף. 

5)  30, עמ' 8.5. ראה סעיף סלולר הגדרות. 

 

 ראה הסבר כיצד בכל פעם לא ניתן לבצע הטענה מרחוק ללא אישור המשתמש .
 במדריך למשתמש.

 באמצעות אפליקציית מרחוק ן לנטרל את המערכת לא ניתPIMAlink 3.0. 

 מוקדים 8.1

 מוקדים מוקדים ותקשורת   תכנות מערכת  

 התפריטים הבאים:-כולל את תת מוקדיםתפריט 

1)   ראה למטה.2-1מוקד . 

2)   28, עמ' 08.1.2בלבד(. ראה סעיף  1רדיו )מוקד. 

3)   29, עמ' 8.1.3דיווח אזורים מותאמים. ראה סעיף. 

 2-1מוקד  8.1.1

 1-2מוקד מוקדים   מוקדים ותקשורת   תכנות מערכת  

 התפריטים הבאים:-כולל את תת 2-1ד מוקתפריט 

1)  .ערוצי תקשורת: ראה למטה 

2)   '28דיווח אירועים: ראה בעמ. 

3)   תווים. 16שם מוקד: טקסט חופשי, עד 

4)   16, עמ' 3.1מוקד זה. ראה הסבר בסעיף גישה לתפריטי קוד נעילת מוקד: הגדר קוד. 

 ערוצי תקשורת

 ערוצי תקשורת    1-2מוקד  מוקדים   מוקדים ותקשורת   תכנות מערכת  

 התפריטים הבאים:-כולל את תת י תקשורתערוצתפריט 

1)  :טלפון קווי. להלן רשימת הפרמטרים במסך 

 טווח ברירת מחדל תיאור פרמטר

  מספר
 מנוי

הגדר מספר מנוי לכל מדור המוגדר במערכת. אם 
, מס' זה ישמש 1תגדיר רק את מספר מנוי מדור 

 לכל שאר המדורים.

- 1-999999 
)תלוי 

 בפרוטוקול(

  מספרי
 טלפון

הגדר עד ארבעה טלפונים למוקד. המערכת תחייג 
תחילה למספר הראשון, ורק אם החיוג נכשל, 

 יחויגו המספרים הבאים.

ספרות  16 עד -
 למספר
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 טווח ברירת מחדל תיאור פרמטר

 6בחר את הפרוטוקול הקווי, מהרשימה הנפתחת פרוטוקול .

 .NPAF-, וContactID ,SIAהאפשרויות הן: 
ContactID - 

מספר 
 מערכת

 - 0 . ניתן ע"י המוקד.NPAFול משמש לזיהוי בפרוטוק

  אישור
ACK 

 ACK .שניות 60-20 שניות 20 פותח: הגדר את זמן ההמתנה לאישור 

  

 .אישור סוגר: הגדר את זמן ההמתנה לאישור 
שהמערכת ממתינה בכל תוספת לזמן זמן זה הוא 

את ברירת המחדל, . שנה מקרה, באופן אוטומטי
 קו הטלפון, או בעיות אחרות.השהיות ב אם ישרק 

מילי  9998-0 0
 שניות

  תדרACK בחר מהרשימה :– Lo-Hi ,1400 ,
 .SIA-, ו2300

Lo-Hi - 

בדיקה 
 אוטומטית

אירוע בדיקה  ה יומית שלהגדר שעת שליח
 .אוטומטית למוקד

- 23:59-00:00 

בדיקה 
 מחזורית

בדיקה לשליחת אירוע בשעות הגדר מחזוריות 
 . אפשרויות הדיווח הן:למוקד אוטומטית

בדיקה אוטומטית: אם לא מתוכנת הפרמטר  (1
דווח מהאירוע האחרון שהזמן המתוכנת ימדד 

 .בדיקה אוטומטיתאירוע  , כולל)כל אירוע(
 .לפיכך, זמן הדיווח משתנה כל הזמן

בדיקה אוטומטית: אם מתוכנת הפרמטר  (2
ללא הדיווח יישלח במחזוריות המתוכנתת, 

. פעם ביממה יסתנכרן תלות באירועים אחרים
 המחזוריות עם שעת הבדיקה האוטומטית.זמן 

 שעות 24-0 שעות 24

 

מוקד דיווח לשל כשלון במספר החיוגים למקרה  מספר חיוגים
(, לאחריהם תשלח הודעת ACK)לא מתקבל 

 תקלה.

8 32-2 

  ערוץ
תקשורת 

 ראשי

הגדר אם הטלפון יהיה הערוץ הראשי, להעברת הדיווחים למוקד. אם לא תסמן את 
 הפרמטר, הערוץ ישמש כגיבוי לערוצים האחרים.

 בלבד. ContactID-מך בלעיל, למעט: ערוץ זה תו טלפון קוויקול: כמו בתפריט -סלולר (2

3)  ( רשתEthernet): לעיל, ובנוסף: טלפון קוויהפרמטרים זהים ל 

ברירת  תיאור פרמטר
 מחדל

 טווח

 כתובת  כתובות רשתIP  של המוקד(xxx.xxx.xxx.xxx)  ומספרPort,  או URL כתובת(
 האינטרנט(. ניתן להגדיר עד שתי כתובות.

ות חיים" למוקד כל כמה זמן יישלח דיווח "א אות חיים
 הרשת.

  -)לא מדווח(  0 ותדק 5

 מילי שניות 59:59

4)  ( דאטה סלולריIP) ראה :( רשתEthernet) .לעיל 

 
 וודא תחילה שהפרוטוקול נתמך ע"י המפענחת במוקד. 6
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 דיווח אירועים

 דיווח אירועים    1-2מוקד  מוקדים   מוקדים ותקשורת   תכנות מערכת  

 :סמן את האזעקות והאירועים שידווחו למוקד. האירועים הם 

 5-1שוד, רפואית, טמפר, אזור מותאם מסק, -אנטי, מצוקה, אזעקות פריצה. 

 תקלות 

  אירועים: קוד שגוי, דריכה ונטרול, ביקור טכנאי, בדיקה מרחוק, בדיקות מחזוריות, ביטול
 ., חיבור מתחיםאזור, איפוס אזור, טרום אזעקה

 
 אין לבטל את דיווחי האזעקות או הבדיקות למוקד!

 רדיו 8.1.2

 רדיו    מוקדים דים ותקשורת  מוק תכנות מערכת  

 בלבד.  1תפריט ודיווחי הרדיו מיועדים למוקד 

 . להלן הסבר על הפרמטרים הייחודיים לרדיו:26, עמ' 8.1.1ראה הסבר לפרמטרים בסעיף 

ברירת  תיאור פרמטר
 מחדל

 תחום

 - .המוקדמפורמט השידור ברדיו קבל את  פורמט

  ראה להלן. קודי דיווח - 

 16-1 5 מספר השידורים לכל דיווח מספר שידורים

 16-1 10 מספר המסגרות לכל שידור מספר מסגרות שידור

 קודי דיווח

 קודי דיווח ברדיו רדיו   מוקדים ותקשורת   תכנות מערכת  

קודי הדיווח מוגדרים בהתאם רועים אחרים וחזרה לתקינות, למוקד הרדיו. קודי דיווח אזעקות, אי
 )פרוטוקולים של פימא(. NPAF-ו PIDיש לתכנת רק פרוטוקולים שאינם  לפרוטוקול.

 התפריטים הבאים:-כולל את תת קודי דיווח ברדיותפריט 

 תיאור פרמטר

 תקלה, חזרה לתקינותו האזעקלכל אזור, הגדר קוד דיווח לאירועים הבאים:  אזורים 
 .  הקש # או * למעבר בין אזורים.חזרה לתקינותו ביטול אזור, חזרה לתקינותו

 /דריכה 
 משתמש נטרול

. הקש # או * למעבר בין נטרולו דריכהלכל משתמש, הגדר קוד דיווח ל
 משתמשים.

 /דריכה 
 אחר-נטרול

 כד'.ו קוד ראשי, קוד קצר,ב נטרולו דריכההגדר קוד דיווח ל

 הגדר קודי דיווח לאירועי התקלה והחזרה לתקינות הבאים: תקלות 

 נמוך, מתח גלאים,  DC, סוללה נמוכה, מתח ACמתח וסוללה: מתח  (1
 מתח מרחיבים.

 תקשורת: תקשורת, קו טלפון, סלולר, רשת. (2

 סירנות: סירנה חיצונית, סירנה פנימית. (3

  אזעקות
 ואחרים

 אים:הגדר קודי דיווח לאירועים הב

 מצוקה, הקשת קוד טכנאי, קוד שגוי, דיווח בדיקה. (1

2)   טמפר מרחיב.2, טמפר 1טמפרים: טמפר , 
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 אזורים מותאמים דיווח 8.1.3

 אזורים מותאמים דיווח מוקדים   מוקדים ותקשורת   תכנות מערכת  

וגי האזור , לסSIA-)אותו הקוד( וב ContactID-הגדר קודי דיווח ייחודיים לאזעקה ולחזרה לתקינות ב
 , וכד'(.אש ,פריצה) שונים מהקודים של סוגי האזור המובניםייחודיים, והמותאמים. קודים אלה יהיו 

 .45ראה את הפירוט הקודים בעמ' . 46בעמ'  מילון מונחיםעל אזורים מותאמים ראה ב

 ענן פימא 8.2

 ענן פימאמוקדים   מוקדים ותקשורת   תכנות מערכת  

 לעיל. 8.1.1ראה הסבר על הפרמטרים בסעיף 

 

בהתייעצות עם פימא. שינוי הכתובת יגרום אין לשנות את כתובת הענן, אלא רק 
 תחבר לענן ולאפליקציה!לכך, שהמערכת לא ת

 הגדרות קו הטלפון 8.3

 הגדרות קו הטלפון מוקדים ותקשורת   תכנות מערכת  

 תיאור פרמטר

 הגדר מספר לקבלת קו חוץ ממרכזיה. קבלת קו חוץ

 בדיקת צליל חיוג 

 : הבקרה תחייג ללא בדיקת צליל חיוג.הפרמטר לא מסומן 

 VoIP  קו הטלפון הוא מסוגVoice over IP. 

  בדיקת קו במצב
 דריכה

כשהבקרה )או כל המדורים( דרוכה  המערכת תבדוק צליל חיוג אחת לדקה,
 למצב מלא.

  בדיקת קו במצב
 מנוטרל

 כשהבקרה מנוטרלת. המערכת תבדוק צליל חיוג אחת לדקה,

 הגדרות רשת 8.4

 הגדרות רשת מוקדים ותקשורת   תכנות מערכת  

 תיאור פרמטר

 המערכת מ חיבור לרשת( חוברת לרשתEthernet.) 

 DHCP  הנתב אליו מחוברת הבקרה, פועל בשיטתDHCP  מתאים לרוב המקרים(. אם(
 .סטטי IPהפרמטר לא מסומן, יש להכניס כתובת 

IP כאשר הפרמטר  סטטיDHCP  ,הגדר כתובת לא מסומןIP  קבועה לבקרה בפורמט
xxx.xxx.xxx.xxx. 

Netmask, DNS, 
Default Gateway 

 .בלבד סטטי IP -ל רים הקשוריםפרמט

כתובת להטענה 
 Portמרחוק, 

. Force Manager , לצורך הטענה מרחוק ע"י תוכנתPortהגדר כתובת רשת ומס' 
אפשרויות  אפשרויות מערכת/ בתפריט המשתמש וופיעי פרטים הללוה

 .הרשת חיבור דרך רצותקשורת/שירות מרחוק/
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 סלולר הגדרות 8.5

 סלולר הגדרות ותקשורת   מוקדים תכנות מערכת  

 תיאור פרמטר

 סלולרי משדרמחובר כשמותקן בחר  לחץ ו משדר סלולרי. 

 מפעיל וירטואלי 

 

 כרטיס הסים שייך למפעיל וירטואלי.

 

בסימון הפרמטר תתאפשר נדידה של המפעיל הסלולרי למפעילים 
שונים, דבר העלול לגרום לחיובים גבוהים של התקשורת. סמן את 

 טר, רק אם המפעיל הסלולרי דורש תכונה זו.הפרמ
 

כתובת להטענה 
 Portמרחוק, 

 ראה הגדרות רשת לעיל.

APN 1-2  להלן אפשרויות התכנות של ה-APN (Access Point Name:) 

 האפשרויות הן:שם . 

 . ראה למטה(.תווים 16עד ) APN-תכנת את שם ה .1

 וטומטית.', אם המפעיל הסלולרי קובע נתונים אלה א1תכנת ' .2

 לא בשימוש. APN-השאר את השדה ריק, אם ה .3

 קבל מהמפעיל הסלולריסיסמה:  ,משתמש. 

APN 1  ,שם :
 משתמש, סיסמה

  תווים. 16שם: טקסט חופשי, עד 

 .משתמש וסיסמה: קבל מספק השירות 

 APNכתובות 

ם הפועלים ופרטנר, והמפעילים הוירטואליי , פלאפוןרק בחברות הסלולריות סלקוםהמערכת תומכת 
 , והוט מובייל.012על התשתיות שלהן: גולן טלקום, 

 APNכתובת  חברה

 internetg סלקום

 internet.pelephone.net.il פלאפון

 uinternet פרטנר

 internet.golantelecom.net.il גולן טלקום

012 uinternet 

 net.hotm הוט מובייל
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 תקלות .9

, תקלת קו טלפון, סוללה נמוכה, ACתקלת מתח  ם:ם הבאיהתפריטי-יכולל את תת תקלותתפריט 
 ., קוד שגוי, תקלה כלליתפתיחת טמפר, תקלת תקשורת מוקדמשדר סלולר, תקלת , תקלת רשת

 ACמתח  9.1

 ACתח מ תקלות  תכנות מערכת 

 תיאור פרמטר

 ובנוסף:22עמ'  ,6.2.1ראה הסבר בסעיף  מאפיינים , 

  שמתוכנתות להיות  ,היציאותגם יופעלו : באזעקה פריצההפעלת סוג יציאה
 יציאה זה. סוגמופעלות ע"י 

 .9998-0. טווח: להשהיית הדיווח למוקד )אם רלוונטי( ולאנשי הקשר זמן בדקות השהיית דיווח
יא תירשם בזכרון האירועים ולא תדווח. אם התקלה נפסקת לפני תום ההשהיה, ה

 ההשהייה תקפה גם להפעלת יציאות וזמזם לוח המקשים.

השהיית דיווח גם מסגרת זמן, שבתוכה המערכת תשלח את הדיווח )אם מתוכנתת  חלון זמן לדיווח
לאחר ההשהיה(. מיועד למנוע עומס דיווחים במוקד בתקלות נרחבות, כמו  -

 הפסקת חשמל אזורית.

 

 שעות 4כל  ACהמערכת תדווח דיווחים חוזרים על תקלת 
 

 להודעה טלפונית לאנשי הקשר. צליל אזעקהבחר ב התרעה קולית

 קוד שגוי 9.2

 קוד שגוי תקלות  תכנות מערכת 

  .(בעמוד הבא ראה) הקשות קודכאשר משתמש מקיש קוד ומגיע למגבלת מונה ה זו נוצרת אזעק
 שניות.  30, יש להמתין יקוד שגומגבלת מונה מגיעים לי שכדי לאפס את מונה ההקשות לפנ

וקש בלוח מקשים מ, רק אם הקוד השגוי מופעל קוד שגוימתוכנת היציאה הבמערכת ממודרת, סוג 
ועבר עם מס' המנוי של מ. הדיווח עם היציאות שהיא מפעילהשיש לו לפחות מדור אחד משותף 

 המדור המשויך הנמוך ביותר
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 מוני זמן .10

 מוני זמן מערכת  תכנות

 כולל את הגדרות הטיימרים של המערכת. להלן טבלת הפרמטרים בתפריט: מוני זמןהתפריט 

ברירת  מה מתוכנת פרמטר
 מחדל

 תחום

  זמני סוגי
 יציאה

  - ראה בסעיף הבא.

250-0 
השהיית  שנ'

 2-1כניסה 
זמן ההשהיה, מפתיחת האזור המושהה הראשון, עד לנטרול 

 המערכת/מדור.

 
 .שניות 45-אין לתכנת זמן השהיית כניסה גבוה מ

 

45/30 
 שנ'

השהיית 
 יציאה

זמן ההשהיה, מדריכת המערכת, עד לסגירת האזור המושהה 
 האחרון.

 שנ' 30

משך הזמן, שרק אם יתקבלו שני פולסים )גילויים( מהאזור  פולס כפול
 במהלכו, תופעל האזעקה. 

התניית 
 אזורים

אם יפתח יותר מאזור מותנה אחד במהלכו, משך הזמן, שרק 
תופעל האזעקה. זמן התניית אזורים מתחיל להימדד מפתיחת 

אם אזור מותנה נוסף נפתח במהלך  -האזור המותנה הראשון 
זמן זה, תופעל אזעקה. אם האזור המותנה הנוסף נפתח רק 

בתום הזמן הזה, לא תופעל אזעקה. אם האזור הראשון נותר 
 מן הזה, כשהאזור האחר ייפתח, תופעל אזעקה.פתוח בתום הז

 
 .שניות 30-התניית אזורים גבוה מאין לתכנת זמן 

 

 30-0 שנ' 30
 שנ'

 

מספר הימים בהם האזור לא יפעיל את האזעקה אם ייפתח  מצב מבחן
)הפתיחה תירשם בזיכרון האירועים(. בתום הזמן המוגדר, 

 (.בלילה 12:00-האזור יחזור למצב רגיל )ב

 ימים 7-1 ימים 3

הגבלת 
ביטול 
 אזורים

משך הזמן טרם דריכת המערכת, בו ניתן לבטל אזור. אזור 
מבוטל יחזור למצב רגיל בתום הזמן הזה, אם המערכת לא 

 נדרכה בינתיים.

 250-0 שע' 0
 שע'

משך ביטול 
 אוטומטי

משך הזמן בו אזור שבוטל אוטומטית עקב אזעקות חוזרות, 
 זמן, האזור יחזור למצב רגיל.נשאר מבוטל. בתום ה

מס' הימים שאם המערכת לא נדרכה בהם, יישלח דיווח  דריכה-אי
 (.ContactID-ב 654למוקד )אירוע 

 99-0 ימים 7
 ימים

בהקשת קודים. אם מנסים להקיש עוד,  מותרמס' ההקשות ה הקשות קוד
המקשים ננעל. ראה הפרמטר  חולו קוד שגוינוצרת אזעקת 

 הבא.

 
 .24-מספר הקשות גבוה מלתכנת  אין

 

24 
 הקשות

24-10  
 הקשות

נעילת לוח 
 מקשים

קוד אזעקת פרק זמן בו לוח המקשים נעול להקשות, לאחר 
 )ראה הפרמטר הקודם(. שגוי

 250-180 שנ' 180
 שנ'

משך זמן השמעת צפצוף בסירנה החיצונית, כחיווי לדריכה או  ביפ סירנה
 נטרול מערכת.

300 
מילי 

 תשניו

 1000-0 
מילי 
 שניות
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ברירת  מה מתוכנת פרמטר
 מחדל

 תחום

  השהיית
 דיווח

   

 תקלת מתח רשת 

 תקלת מודול סלולר 

 תקלת רשת 

הזמן מהופעת התקלה, עד לשליחת הדיווח למוקד 
ולאנשי הקשר. אם התקלה נעלמת לפני תום 

 ההשהיה, לא ישלח דיווח.

 

 רשת צריכה להיות מדווחת  תתקל
 .דקות 240למוקד כל 

  על אין  לתכנת השהייה בדיווח
  .תקלת קו טלפון

 250-0 דק' 120
 דק'

תקלת /תקלת טלפון
 רשת

 דק' 0

. בסיום 1יהיה פעיל, עקב תקלה בסים  2פרק הזמן בו סים  1חזרה לסים 
 .1הזמן לוח הבקרה יעבור בחזרה לסים 

 72-6  שע' 24
 שע'

יהיה פעיל לצורך בדיקה. בתום  2פרק הזמן בו סים  2בדיקת סים 
 .1קרה יעבור בחזרה לסים הבדיקה לוח הב

 60-0 ימים 7
 ימים

 זמני סוגי יציאה )מתוכנתים( 10.1

 זמני סוגי יציאה מוני זמן   תכנות מערכת 

 .41בעמ' ג. נספח ל סוגי היציאה המתוכנתים בפירוט מלא שראה 

 

אה המתוכנתים של הסירנות והאזעקות מתאימים לברירות המחדל של סוגי האזורים סוגי היצי
 ולרוב ההתקנות.

 לזמני סוגי היציאה המתוכנתים שלוש אפשרויות תכנות:

 דוגמה לשימוש תאור תכנות

סוג היציאה יישאר פעיל, עד לנטרול  0
 המערכת.

 : הפעלת זרקור חיצונידריכת מערכת

 אזעקה: הפעלת משדר חיצוני ציאה יהיה פעיל, לזמן המתוכנת.סוג הי (')שנ 9998-1

סוג היציאה יישאר פעיל, כל עוד  9999
 האירוע המפעיל אותו קיים.

: הפעלת נצנץ, עד תקלת מתח רשת
 לחזרת המתח.

 להלן טבלת זמני ברירות המחדל של סוגי היציאה המתוכנתים:

ברירת  סוג יציאה
 מחדל

 זמני אזעקה 

 צוקה, מצוקה שקטה,פריצה, מ
 , טמפר.מסק-רפואית, שוד, אנטי

  5-1סוגי אזור מותאמים 

 שנ' 240

 זמני תקלה 

כל תקלה, מתח רשת, סוללה נמוכה, 
 קו טלפון, משדר סלולרי, תקשורת.

9999 

  שנ' 240 סירנה חיצונית/ פנימית

ברירת  סוג יציאה
 מחדל

 9999 ביטול אזור

 נ'ש 60 מסק-אנטיגלאי  איפוס

 שנ' 3 הפעלת פעמון

 שנ' 5 הפעלת יציאה מרחוק

 דק' 15 חסכון באנרגיה

 הקשות 16 קוד שגוי

 שנ' 5 1-87 קודי הפעלה 

   

 
 .21, עמ' 3.1.1ראה סעיף  7
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 הגדרות כלליות .11

 הגדרות כלליות תכנות מערכת  

 :הגדרות כלליותלהלן הפרמטרים בתפריט 

 תיאור פרמטר

 תווים. 16חופשי, עד  ופיע בדיווחים לאנשי הקשר. טקסטמהשם ש שם מערכת

 תווים. 24שם מוקד/טכנאי/מספר טלפון. טקסט חופשי, עד  ספק שירות

תאריך בו תוצג בלוח המקשים הודעה על תום חוזה השירות. ההודעה מוצגת  תום שירות
 .ספק השירותלצד פרטי 

 ספרות. 6-4שינוי קוד הטכנאי הראשי,  קוד טכנאי

  דריכה במקש
 אחד

את המערכת למצבים שונים, בלחיצה ארוכה על המקשים ניתן להפעיל 

 ( וחלק מהספרות, ללא הקשת סיסמה. המהירים בלוח המקשים )

 מצב אזעקות ב
 דריכה

 אזעקות יוצגו בלוח המקשים, כשהמערכת דרוכה.

  דריכה בדלת
 אחרונה

סגירת כל האזורים המושהים במהלך השהיית היציאה, תגרום לדריכה מיידית 
 המערכת.של 

  ביטול השהיה
 מצבי בית

, לא תהייה השהיית כניסה, כלומר פתיחת אזור 4-1בחר באילו מצבי בית 
 ( תגרום מיידית לאזעקה./חלוןמושהה )דלת

 מוקדים נוספים  עם קוד מוקד נפרד. פיםנוס יםמוקד: אפשר להגדיר האפשרות מסומנת 

 כדי להגדיר  .פיםוסנ ים: אין אפשרות להגדיר מוקדהאפשרות לא מסומנת
, יש להכנס לתפריט עם קוד טכנאי ראשי ולבטל סימון פרמטר זה בכל זאת

 (.איפוס מערכת מלאבצע )או ל

 דריכ -ביטול אזור
 אוטו

 נטרול המערכת(.לאוטומטית )עד  דריכהאזור פתוח יבוטל ב

  ביפ סירנה
 בדריכה

 ך.: הסירנה תצפצף, כחיווי לדריכת המערכת בכל דרדריכה כל 

 בלבד. מפתח אזוררק עם מפתח: הסירנה תצפצף, כחיווי לדריכה מ 

  ביפ סירנה
 בנטרול

 הסירנה תצפצף פעמיים, כחיווי לנטרול המערכת בכל דרך.נטרול כל : 

 בלבד. מפתח אזור: הסירנה תצפצף פעמיים, כחיווי לנטרול מרק עם מפתח 

  טרול בכל פעמים, כחיווי לנ שלושהכל+זכרון אזעקה: הסירנה תצפצף
 דרך, אם היתה אזעקה במהלך הדריכה האחרונה.
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 איפוס לברירות מחדל .12

 איפוס לברירות מחדל תכנות מערכת  

 התפריטים הבאים:-כולל את תת, איפוס לברירות מחדלתפריט 

1)  בכל פעם ניתן לבחור רק נושא אחד( : בחר פרמטרים לאיפוס מהרשימה הבאהאפשרויות(: 

 ות המוקדיםתקשורת: יאופסו הגדר 

 אזורים: יאופסו הגדרות האזורים/מדורים 

 יציאות: יאופסו הגדרות היציאות בלוח הבקרה ובמרחיבים 

 משתמשים: יאופסו הגדרות כל המשתמשים, חוץ מהמשתמש הראשי 

 איפוס מערכת מלא: איפוס המערכת למצב מפעל 

בהתאם  ת המחדל שלההמערכת תחזור לערכי בריר לחץ והמתן.היכנס ולחץ על איפוס:  (2
 .לפרמטרים שבחרת

 

 שים לב: פעולה זו מוחקת את הנתונים המתוכנתים והיא אינה הפיכה!

 איפוס המערכת למצב 'מפעל' 12.1

למצב 'מפעל',  FORCE 1337-אם קוד הטכנאי הראשי אינו זמין, ניתן בכל זאת לאפס את הגדרות ה

 כך:

 שניות. 5נתק את המערכת ממתח רשת וסוללה למשך  .1

 חבר מתח רשת. .2

 יוצג מסך איפוס המערכת. -( 000000שניות מעלית התצוגה, הקש שישה אפסים ) 30תוך  .3

 לחץ והמתן.לחץ על  .4

 .16, עמ' 3.2ראה סעיף  ;כשמסתיים האיפוס הגדר קודי משתמש ראשי וטכנאי ראשי חדשים .5

 חבר את סוללת הגיבוי. .6
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 בדיקות ואבחון תקלות .13

 בדיקות ואבחון תקלות   פריט טכנאית

 בתפריט זה ניתן לבצע בדיקות אזורים ויציאות ולצפות בנתוני מערכת שונים.

לוח הבקרה של מאפשרת לנטר ולצפות בזמן אמת בנתוני צריכת הזרם  FORCE 1337מערכת 

תקלות בהעברת  ותמגל ותוצי התקשורת עם המוקדים. הבדיקמרחיבים, ולבצע בדיקות של ערהו
 .דיווחים בערוצי התקשורת השונים

 התפריטים הבאים:-כולל את תתבדיקות ואבחון תקלות תפריט 

1)  ארועים. ראה למטה. זכרון 

2)  .בדיקת אזורים. ראה למטה 

3)   13.3בדיקת יציאות. ראה סעיף. 

4)   13.4מדידות זרם ומתח. ראה סעיף. 

5)   13.5בדיקות תקשורת. ראה סעיף. 

6)   13.6ניטור התקשורת. ראה סעיף. 

 זכרון ארועים 13.1

 זכרון ארועים בדיקות ואבחון תקלות  

הארועים האחרונים בסדר כרונולוגי, בזכרון לא נדיף. ניתן לדפדף  1024בזכרון המערכת נשמרים עד 
 ולראות את הנתונים הבאים: )בלחיצה על מקשי החצים מעלה/מטה( בין הארועים

 
 חלון זכרון הארועים .7 שרטוט

 בדיקת אזורים 13.2

 ת אזוריםבדיק בדיקות ואבחון תקלות  

, כולל בדיקת אזורים )הליכה( מיועדת לבדיקת תקינות הגלאים )חוץ מכאלה שמבוטלים קבוע(
 נרשמת בזיכרון הארועים. הבדיקה. גלאים אלחוטיים

 התפריטים הבאים:-כולל את תת בדיקת אזוריםתפריט  

1)  בתצוגהבדוק ו גרום לגילוי באזור, הקש # או * ובחר באזור המבוקש :אזור יחיד. 

2)  .בתצוגה:בדוק ו גרום לגילוי בכל הגלאים ,עבור במרחב המוגן כל האזורים 

 : מספר האזורים שנבדקו, מתוך כלל האזורים.נבדקו .4

 .שנבדק : פרטי האזור האחרוןהאזור האחרון .5

 : רשמת האזורים שלא עברו את הבדיקה או לא נבדקו כלל.נכשלו/לא נבדקו .6
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3)  .בחר מהרשימה הבאה: חיווי קולי 

 תיאור טרפרמ

 הזמזם ישמיע צפצופים בכל גילוי זמזם לוח המקשים 

 יופעל. אם הוא מפעיל את הסירנה  סירנה חיצוניתסוג היציאה המתוכנת  סירנה חיצונית
 החיצונית, הסירנה תשמיע צפצוף בכל גילוי.

 יופעל. אם הוא מפעיל את הסירנה  סירנה פנימיתסוג היציאה המתוכנת  סירנה פנימית
 ת, הסירנה תשמיע צפצוף בכל גילוי.הפנימי

 בדיקת יציאות 13.3

 בדיקת יציאות בדיקות ואבחון תקלות  

בדיקת היציאות מאפשרת להפעיל ולכבות כל יציאה בלוח הבקרה ובמרחיבים. יציאה שנשארת 
 פתוחה, תיסגר אוטומטית ביציאה מתפריט הטכנאי.

 התפריטים הבאים:-כולל את תת בדיקת יציאותתפריט  

1)  לוח הבקרה: סירנה חיצונית, סירנה פנימית, ממסר בRELAY ,ON/OFF ,Alarm -  הפעלההקש 
 .כיבויו

2)   אזורים:  8מרחיב 

 מרחיב.מספר הקש # או * ובחר ב .א

 בחר יציאת ממסר או הפעל זמזם. .ב

 .כיבוי וא הפעלהואז על , ממסרהקש על  .ג

 .כיבוי וא הפעלהוהקש  ,במרחיב הרי: הקש # או * לבחהפעל זמזם .ד

3)   :מרחיב יציאות 

 הקש # או * לבחור במרחיב. .א

 .כיבוי וא הפעלהבחר ביציאה הרצויה והקש  .ב

4)   :זמזם לוח המקשים 

 בלוח מקשים. הריהקש # או * לבח .א

 .כיבוי וא הפעלההקש  .ב

 מדידות זרם ומתח 13.4

 מדידות זרם ומתח בדיקות ואבחון תקלות  

 התפריטים הבאים:-כולל את תת מדידות זרם ומתחתפריט  

1)  :מרחיבי אזורים 

 הכרטיס וזרם לוח הבקרה. : מתחפנימימרחיב  .א

 .לקבלת נתוני מתחים/זרמיםמרחיב במספר : הקש # או * ובחר יםחיצונימרחיבים  .ב

2)   במספר לוח מקשים לקבלת נתוני מתחלוחות מקשים: הקש # או * ובחר. 

3)   * זרםיציאות לקבלת נתוני מתח/מרחיב במספר מרחיבי יציאות: הקש # או. 

 מתח סוללת גיבוי (4

 זרם לוח הבקרה (5
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 בדיקת תקשורת 13.5

 בדיקת תקשורת בדיקות ואבחון תקלות  

הן . האפשרויות , למשל מספר טלפוןמוקדההתקשורת עם ערוצי בתפריט זה ניתן לבדוק את 
 אביזרי התקשורת המותקנים: טלפון, סלולר ורשת. בהתאם ל

במקרה של כישלון  .א תקשורת תקינהמהלך התקשורת מוצג בלוח המקשים, ומאפשר וידו
 אישור על שידור ההודעה. תאי קבל ,למשל ,הסיבה מוצגתבתקשורת, 

 ניטור התקשורת 13.6

 ניטור התקשורת בדיקות ואבחון תקלות  

לאחר  .FORCE 1337-בערוצים המוגדרים בהמקוונת מצב התקשורת  ניתן לראות אתבתפריט זה 

, החיה התקשורתתעבורת תוצג למשך מספר דקות , את המוקד והערוץ הדרוש לניטור שתבחר
 ליזום , אבל במקביל להמשך הפעילות של המערכת. כעת אתה יכולבדיקת תקשורתבדומה ל

 .התקשורתהדיווחים המועברים ולנטר את  אירועים שונים
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 שימוש במדורים . א נספח

יציאות, מדורים של האזורים, לוחות המקשים, ה 16-מאפשרת חלוקה עד ל FORCE 1337מערכת 

 המשתמשים ואנשי הקשר.

מתקיים בנפרד משאר המדורים. שימוש  -דרוך או מנוטרל  -מדור הוא מרחב וירטואלי, שמצבו 
במדורים נעשה לרוב, כאשר האתר המאובטח גדול ומכיל אזורי משנה כמו קומות, אגפים או 

פי -המשתמשים על משרדים, חנויות ומחסנים נפרדים. חלוקת האתר למדורים, מאפשרת חלוקה של
 המדורים, כלומר, אילו מדורים יוכל המשתמש לדרוך ולנטרל, ואילו לא.

 דריכה מלאה, מצבי בית וכד'. -ניתן לדרוך מדורים שונים למצבי דריכה שונים 

 .FORCE 1337הסבר על מידור המשתמשים ואנשי הקשר, מופיע במדריך למשתמש של מערכת 

 לכל מדור. דיווח הארועים יהיה כמוסבר בטבלה הבאה. למוקדניתן לתת מספר מנוי נפרד 

 מס' המנוי המדווח אירוע

מס' המנוי של כל מדור, שהאזור משויך אליו*. אם מוגדר מספר מנוי רק  אזעקת אזור
 ישמש את כל המדורים.ש, זה המספר 1למדור 

 *.שנדרך או נוטרלמס' המנוי של כל מדור,  דריכה/נטרול

 מס' המנוי של כל מדור, שלוח המקשים משויך אליו*. םאזעקה מלוח המקשי

תקלת מערכת: מתח, 
 סוללה נמוכה, וכד'.

 1מס' מנוי מדור 

 האירוע ידווח כמספר המדורים. -* 

אזור, יציאה, לוח מקשים, משתמש או איש קשר יכולים להיות משויכים ליותר ממדור אחד. במקרה 
 כזה יחולו הדברים הבאים:

אליו הוא שייך  כל המדוריםוך, כלומר יגרום לאזעקה כשהוא נפתח, רק אם אזור יהיה דר .1
, חנויותכניסה, המשותף לכל ההאזור במבנה מסחרי, כל חנות מוגדרת מדור. דרוכים. לדוגמה: 

 נדרכו. (מדוריםחנויות )יגרום לאזעקה בפתיחתו, רק אם כל ה

והן למידור לוח המקשים.  דריכה ונטרול מדור בלוח מקשים כפופה, הן למידור המשתמש .2
מנטרל את המערכת בלוח מקשים, שמשויך למדורים  5-ו 2דוגמה: משתמש שמשויך למדורים 

ינוטרל, כי זה המדור היחיד שמשויך גם למשתמש וגם ללוח  2. במקרה זה רק מדור 4-1
 המקשים.

ה תדלוק קבוע לוח מקשים יציג ויוכל לשלוט, רק במדורים אליהם הוא משויך. נורית מצב הדריכ .3
 כשכל המדורים דרוכים, ותהבהב כשחלק דרוך וחלק מנוטרל.
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 /הורדת נתונים מרחוקתהעלא . ב נספח

 אישור המשתמש .1

, רק אם יש מתאפשרת . התחברותForce Managerנעשים באמצעות התוכנה  הורדת נתוניםה והעלא
 ומודול התקשורת תקין.טכנאי,  או קוד טענה מרחוקקוד ההתאמה ב

 

)"אישור  ק בטלפון ללא אישור המשתמשמרחו FORCE 1337-תחבר להלא ניתן ל
 .לטכנאי"( בכל התחברות

 קוד התחברות .2

שמוגנים  תפריטי מוקדים)חוץ מהמאפשר התחברות מרחוק ותכנות המערכת  ,פרותס 6-4בן קוד 
, וזאת ניתן לעשות רק . את קוד ברירת המחדל יש להחליף בהתחברות הראשונה(נעילת מוקד בקוד

 .Force Managerתוכנת ב

 חיבור מרחוקדרכי  .3

 :8תמשתפריט המשב תקשורת/שירות מרחוק התפריט הסבר עללהלן 

 הסבר אפשרות

אפשר גישה 
 עכשיו

 להלן שלבי ההתחברות:

הקוד תקף  ומקבל קוד צימוד לענן. ענן פימאהמשתמש נכנס לתפריט  .1
 למספר דקות בלבד.

. המערכת נכנסת למצב כשיותקשורת/אפשר גישה עהמשתמש נכנס לתפריט  .2
 המתנה לחיבור.

 לטכנאי.  צימודקוד ההמשתמש מוסר את  .3

 .ומתחבר למערכת Force Managerבתוכנת  הקוד הטכנאי מזין את .4

 יש לחזור על כל השלבים בכל התחברות למערכת. .5

 .מרחוקקוד החיבור  להחליף את ברירת המחדל שליש  ,בהתחברות הראשונה
לא הוגדרו כבר )אם חדש מוקד  גדירוכל להת הראשי, איטכנהקוד את  לך אם אין

נתונים  ורידמ Force Manager-שבפעם הראשונה כנת אותו. ת( ולכל המוקדים
הופך לקוד החיבור  Force Manager-שאתה מגדיר במרחוק קוד החיבור לבקרה, 

 .מרחוק להתחברות עתידית

כתובת  מתוכנתים בפרמטריםמספר הטלפון וכתובת הרשת לחיבור מרחוק  ברשת/סלולר
 .מוקדים ותקשורת/הגדרות רשת, הגדרות סלולרתחת  להטענה מרחוק

 בשני התפריטים המשתמש יכול גם להזין ידנית את הנתונים, לבקשת הטכנאי.

 

 
 (.1.2)החל מגרסה  6המשתמש נכנס לתפריט בלחיצה ארוכה על מקש  8
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 סוגי יציאה מתוכנתים . ג נספח

 (. לא כל זמן סוג יציאה ניתן לתכנות.33, עמ' 10.1בטבלה הבאה מפורטים זמני סוגי היציאה המתוכנתים )ראה התפריט בסעיף 

ברירת  מידור אפשרויות כיבוי הפעלה 9סוג יציאה מתוכנת
 9998-1 מחדל

 )שניות(
9999 010 

 ,מצוקה שקטה ,מצוקה ,פריצה :אזעקות
 .5-1מותאם אזור סוג  ,מסק-אנטי ,שוד ,רפואית

 אזעקה

נטרול  זמן הפעלה, אותום 
 .מערכת

    240 'שנ 

 ,סוללה נמוכה ,AC11מתח  ,כל תקלה :תקלות

 ,תקשורת ,משדר סלולרי /רשת,קו טלפון
 . פתיחת טמפר

     9999 תקלה

 שנ'     240 סירנההפעלת  סירנה חיצונית

     סירנה פנימית

     9999 ל אזור כלשהוביטו 12ביטול אזור

זמן הפעלה, או לחיצה  תום מסק-אנטיאזעקה מאיזור  מסק-אנטיאיפוס גלאי 
 והחזקת מקש #.

    60 'שנ 

 שנ'     3 זמן הפעלה תום הפעלת הפעמון פעמון

 דק'     15 תום זמן הפעלה סגירת כל האזורים חסכון באנרגיה

  13 הזמן תום קודהקשת ה 8-1קוד הפעלה מס 
  5 'שנ 

 כמה הגדרות ייחודיות, המפורטות להלן: ביטול אזורלסוג יציאה 

 ל.בוט: הטיימר מאותחל בכל פעם שאזור כלשהו מ9998-1 .1

 ל.בוט: סוג האזור נשאר פעיל, כל עוד קיים אזור מ9999 .2

 ע"י המשתמש(, או בנטרול מערכת.: סוג האזור מופעל כשהאזור הראשון מבוטל, ומכובה ידנית )בביטול הפעולה 0 .3

 

 
 .49, עמ' חיםמילון המונראה הסבר ב 9

 (.קוד הפעלההיציאה מופעלת, או לא מופעלת )למעט בסוגי יציאה  י:מצב 10
 ההפעלה כפופה להשהיית דיווח על התקלה. 11
 ראה הסבר נוסף אחרי הטבלה. 12
 המצב נשאר עד להפעלה הבאה של סוג יציאה זה 13
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 קוד טכנאי וקוד מוקד . ד נספח

, המאפשר גישה לכלל התיכנות בתפריט קודי טכנאי: קוד טכנאי ראשי שני FORCE 1337-במערכת ה

מוקדים(. להלן הסבר  2, וקוד נעילת מוקד, המאפשר גישה רק להגדרות מוקד מסוים )ישנם הטכנאי
 על הקודים.

 קוד טכנאי ראשי .1

ל, וכל עוד לא הוגדר קוד נעילת מוקד, קוד הטכנאי הראשי מאפשר גישה לכל תפריטי חדכברירת מ
 .16, עמ' 3.2ראה סעיף כדי להיכנס לתפריט הטכנאי בפעם הראשונה,  הטכנאי, כולל כל המוקדים.

 נעילת מוקד קוד .2

ד נעילת מוקד מבטיח בלעדיות הגדרות המוקד מפני שינוי, ע"י מי שאינו מוסמך לכך. כאשר קו
 מגדירים קוד זה לאחד המוקדים, לא ניתן להיכנס להגדרות שלו עם קוד הטכנאי הראשי. 

 

השימוש בקוד נעילת המוקד מיועד רק למקרה, בו הטכנאי/מוקד אינו מתקין המערכת, ואין בידו 
 אי הראשי.את קוד הטכנ

הטכנאי הראשי יכול לחסום גישה למוקד הנפרד. במקרה כזה יש לבקש ממי שמחזיק בקוד הטכנאי 
 .מוקדים נוספים  הגדרות כלליות הראשי לאפשר גישה למוקד בתפריט

אם אתה טכנאי ממוקד אחר, ואתה רוצה להוסיף מוקד חדש )ואין בידך את קוד הטכנאי הראשי(, 
 אות:פעל ע"פ ההנחיות הב

 אישור לטכנאי.  אפשרויות מערכת  תפריט המשתמשהמשתמש  צריך לאשר לך גישה, ב .4
 לא ניתן להגדיר קוד נעילת מוקד ללא ביצוע השלב הזה!

יוצג מסך  - 1234 ,הקש מייד את קוד ברירת המחדל של הטכנאי .5
 .14קוד נעילת המוקד הבא, שטרם הוגדר

 ספרות. 6-4הקש קוד נעילה חדש בן  .6

 . עלהקש  .7
 

מכאן ואילך, קוד זה ישמש אותך לכניסה להגדרות המוקד, וימנע ממי שאינו מורשה שינוי של 
תפריט ההגדרות. בכל פעם שנדרש להיכנס להגדרות המוקד, יש צורך לקבל את אישור המשתמש ב

ואז להקיש את קוד המוקד. טכנאי שבידו קוד הטכנאי  המשתמש/אפשרויות מערכת/אישור לטכנאי,
 לת מוקד.שי, לא יוכל להיכנס לתפריט מוקד, שהוגדר לו קוד נעיהרא

 
 בתנאי כמובן שיש כזה 14
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 שונים ותווים טקסט הכנסת . ה נספח

נייד: לכל מקש יש כמה ספרות/תווים, טלפון הכתיבת טקסט נעשית בדומה לכתיבת הודעות ב
המשויכים אליו. הקשה עליו מספר פעמים, מציגה כל פעם תו אחר. לדוגמה, לקבלת האות ט' יש 

 " שלוש פעמים.6" להקיש על מקש

 להלן המקשים והאותיות/סימנים שלהם:

 אנגלית עברית מקש

 1.,?!()/*:-+#@' 

 ABC2 2דהו 

 DEF3 3אבג 

 GHI4 4מםנן 

 JKL5 5יכךל 

 MNO6 6זחט 

 PQRS7 7רשת 

 TUV8 8צץק 

 WXYZ9 9סעפף 

  0רווח , 

 מחיקת השדה וחזרה לברירת המחדל 

  לספרֹות רית לאנגליתהעברה בין עב 
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 סטטוס אזורים ומערכת במסך הראשי . ו נספח

 חיווי אות

A )אזעקה באזור )כולל בדריכה האחרונה 

B )אזור מבוטל )ע"י משתמש/דריכה אוטומטית 

C אזור פעמון 

F )תקלה )טמפר/נתק 

L סוללה נמוכה בגלאי אלחוטי 

M מאסק בגלאי אלחוטי-אנטי 

N תקשורת רשת 

O רוךמדור ד 

R הפעלה/כיבוי ממסר 

S )קצר )שני נגדי סוף קו 

T אזור במבחן 

V אות חיים בגלאי אלחוטי חוסר 

 



 בדיקות ואבחון תקלות

 

45 

 אירועים ודיווחים למוקד . ז נספח

 הדיווח מקור האירוע

, שוד ,אש, מצוקה שקטה, גלאי זעזועים מצוקה, פריצה :אזור
בלוח  אזעקותכולל , מותאם ,מאסק-אנטי/טמפר ,רפואי

 מקשים

חזרה לתקינות. תקלה//אזעקה
 טמפר: כולל סירנות ואזורי סוף קו.

ם(, קו , סוללה נמוכה )כולל במרחיביAC15מתח : תקלה
כולל ) נתיך גלאים ,SIMמרחיב סלולרי + כרטיס  ,15טלפון

 , תקשורת מוקדבמרחיבים(

 חזרה לתקינותתקלה/

דריכה ונטרול , (תוכנתקשות המ)לאחר מס' הה קוד שגוי
נטרול אזור )חוץ , בדיקה מרחוק, הקשת קוד טכנאי, מערכת

 אזעקה, חיבור למתח-, טרוםמאזורים שלא מדווחים באזעקה(
 דיווח מתאים 

 דיווח מתאים פתיחה וסגירת אזור/טמפר

 הדיווח למוקד כולל את המידע הבא:

מוגדר . (9999-0ספרות ) 4או  (,99999-0) ספרות 6מס' המנוי, בהתאם למידור )אם קיים(:  .א
 .ע"י האירוע, המדור וקבוצת המנויים

 (דאטה( או סלולר )Ethernetערוץ הדיווח: רשת ) .ב

 קודי דיווח ארועים מאזורים מותאמים .1

אזורים מותאמים מיועדים לאפשר גמישות בדיווח קודי אירועים שונים, שאינם קוד האירוע המובנה 
סוג מ. כך ניתן לדווח קוד אירוע "קפיאה" גם מאזור (מונחיםהמילון חבה ב)ראה הר בסוג האזור

 .פריצה

 :SIA-ו ContactID -להלן טבלת קודי ארועי אזורים שונים ב

 קוד ארוע
ContactID 

 151 דליפת גז

 152 קפיאה

 153 חום נמוך

 154 דליפת מים

 157 לחץ גז נמוך

 158 טמפ' גבוהה

 159 טמפ' נמוכה

 201 ים נמוךלחץ מ

  204 מפלס מים

 SIA  קוד ארוע

 אזעקת גז

 חזרה לתקינות

GA 

GH 

 טמפ' גבוהה

 חזרה לתקינות

KA 

KH 

 דליפת מים

 חזרה לתקינות

WA 

WH 

 קפיאה

 חזרה לתקינות

ZA 

ZH  

 
 הה והתקלה חוזרת לשגרה, לא נשלח דיווח.אם הדיווח מוש 15
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 מילון מונחים . ח נספח

 אזורים מותאמים

או לדווח אזעקת  ,קפיאהו הצפהאזורים אלה ניתן להתאים כדי לדווח על אזעקות מיוחדות כמו 
 סוג אזור לדיווח, אבל ברגישות שונה מכל שאר אזורי הפריצה. בהגדרת האזור ניתן לבחור כפריצה

)פריצה, מצוקה שקטה, וכו'(. במקרה זה הדיווחים  FORCE 1337-באחד מסוגי האזור הקיימים ב

ר האזורים, יהיה ותגובות המערכת יהיו בהתאם לסוג האזור שנבחר. ההבדל בין האזור המותאם לשא
 ברגישות ובמאפיינים.

. במקרה זה ידווחו אזורים אלה דיווח אזורים מותאמיםבאפשרות  סוג אזור לדיווחניתן גם לבחור כ
 .מוקדיםתחת  דיווח אזורים מותאמיםאזעקות בקודים ייחודיים, שאתה מתכנת ב

 אזורים מותנים

פתח בפרק זמן מתוכנת, כדי להפעיל את להי אזורים מותנים,תכונת אזור זו מחייבת לפחות שני 
האזעקה. אזור מותנה לא מפעיל את האזעקה כשהוא נפתח, כל עוד כל אזור מותנה אחר לא נפתח 

התניית . אם האזור המותנה השני נפתח גם הוא במהלך זמן התניית אזוריםגם הוא, במהלך זמן 
 , תיגרם אזעקה מכל אזור מותנה בנפרד.אזורים

מצום אזעקות שווא, המיועדת לשימוש באזורים הסמוכים לנתיב היציאה/כניסה לאזור זוהי תכונה לצ
 המוגן, או אזורים בהם מתרחשת פעילות העלולה לגרום לגילוי ללא צורך.

 אזור תריס גלילה

 5אזעקה מהאזור מופעלת רק כאשר ישנם  -אזור בעל רגישות מיוחדת, המותאמת לתריסי גלילה 
שניות. האזור חוזר לתקינות אם לא מתקבל פולס  5-או פולס אחד ארוך מ דקות, 2פולסים במשך 

 שניות. 5נוסף במשך 

 אזור עוקב השהיה

אליו בוצעה שלא דרך אזור ם הכניסה א ,פתיחת אזור זה תפעיל אזעקה מיידכשהמערכת דרוכה, 
 זה.יה תופעל גם לאזור הההש ,ם הכניסה בוצעה דרך אזור מושההאמושהה. 

 פולס כפול

כשהמערכת דרוכה, פתיחת אזור זה לא תפעיל את האזעקה, אלא אם האזור נפתח פעמיים בפרק 
מתרחשת פעילות כאשר זוהי תכונה לצמצום אזעקות שווא, . זמן פולס כפולהזמן המתוכנת ב

 העלולה לגרום לגילוי ללא צורך.

 אזור מבחן

במצב זה האזור לא יפעיל את  - ןמבחכאשר נגרמות אזעקות שווא מאזור, ניתן להכניס אותו למצב 
זמן אזור האזעקה אם ייפתח )הפתיחה תירשם בזיכרון האירועים(. משך הזמן למצב מבחן מוגדר ב

 , והוא מוגדר בימים. בתום הזמן המוגדר )בשעת חצות(, האזור חוזר למצב רגיל באופן אוטומטי.מבחן

 סוג יציאה מתוכנת

אותו להפעלת יציאה פיזית )אחת או יותר(. המשמעות היא, סוג יציאה הוא כל אירוע שניתן לתכנת 
 .לכך השתוכנת ממסר יציאת לימפע שלומתרחש, סוג היציאה המתוכנת  הארועשכאשר 

 הפעלת הסירנותמופעל, כשבתכונות סוג האזור מתוכנתת  סירנה חיצוניתדוגמה: סוג יציאה 
מפעיל את יציאת הסירנה החיצונית )באזעקה(. כברירת מחדל, סוג יציאה זה הוא סוג היציאה ש

Siren Ext  .בלוח בקרה. ניתן גם להפעיל באמצעותו כל יציאה אחרת, למשל לקבלת חיווי נוסף
 היציאה הפיזית. של במערכת ממודרות, האירועים חייבים להיות מאותו המדור
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 אחריות מוגבלת

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

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

ח או הבטחה כי אירועים כאלו לא כהלכה יפחית את הסיכויים לאירועים כגון פריצה, שוד, ושריפה ללא התראה, אך אינו מהווה ביטו

 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 קרה   מערכות אלקטרוניות בע"מ לפימא

 ענה כי המוצר לא פעל.במישרין, בעקיפין, כתוצאה משנית, או אחרת בהתבסס על הט

אזהרה: על המשתמש לעקוב אחר הוראות ההתקנה והתפעול של המוצר ובין השאר לבדוק את המוצר ואת המערכת כולה 

לפחות פעם בשבוע.  מסיבות שונות, הכוללות )אך לא רק( שינויים בתנאי הסביבה, הפרעות חשמליות ואלקטרוניות, שינויי 

 ופה. על המשתמש לנקוט בכל האמצעים להגן על גופו ורכושו.טמפרטורה, המוצר לא יתפקד כמצ

 ראה תוספת לכתב האחריות באתר פימא. 

בהכנת מסמך זה הושקעו כל המאמצים כדי להבטיח כי תוכנו נכון ועדכני. פימא שומרת לעצמה את הזכות לשנות מסמך זה, כולו או 

 חלקים ממנו, מזמן לזמן, ללא הודעה מוקדמת.

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

אנא קרא/י מסמך זה בשלמותו לפני כל ניסיון לתפעל ו/או לתכנת מערכת זו.  במידה וחלק מסוים במסמך זה אינו ברור, אנא פנה לספק 

 או המתקין של מערכת זו.

 ט.ל.ח  ע"מפימא מערכות אלקטרוניות ב 2019© כל הזכויות שמורות 

          

 

 פימא מערכות אלקטרוניות בע"מצר ע"י ומי

www.pima.co.il 

 5885633, חולון 5רח' הצורף 

 03-6506411טל':   

 03-6506422פקס: 

 support-il@pima-alarms.com: הטכנית מחלקת התמיכה דוא"ל

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