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 1מדריך מהיר

 שניות 2למשך על המקש  ץלח ראשיקוד  תחילה קשה מקש

 
 'שבת' ה למצבהפעלו 2מהירהה מלא הפעלה מערכתה כיבויו המלא ההפעל

 
 - הזיכרון תפריט

 
 - להפעלה הבאה אזוריםביטול 

 
  1'1בית 'הפעלה מהירה למצב  '1בית 'למצב  ההפעל

 
 למשך דקה 'כל האזוריםמצב ' תצוגת תפריט סוגי תצוגה

 
 - טלפוןהמספרי  תפריט

 
 1'2בית 'הפעלה מהירה למצב  '2בית 'למצב  ההפעל

 
 - תאריךהשעה וה תפריט

 
 - קודים תפריט

 
 הפעמון ביטול הפעמון בכל אזוריו ההפעל פעמון אזורי תפריט

 
 3קוד משתמש הקשו הפעלה אוטומטית  תפריט

 
 סקאמ-ואנטי י עשןאיפוס גלא   -

 
 - הפעלת בדיקות מערכת

 
 רות למערכתישם נותן הש -

 שם המערכת  PIMAlink 2.0ענן חיבור מרחוק,  

 תקלה זמן בלוח המקשים השתקת זמזם  - 

 
 4לחיצה קצרה בלבד, ללא הקשת הקוד הראשי: הצגת מצב המדורים

 

 

 התקנת המערכת!עם יש להחליף את הקוד . 5555: ראשוני קוד ראשי
  

 
 .41עמ' ו במספר תפריטים נוספים. רא RXN-800ללוח מקשים  1
 נדרש תכנות טכנאי 2
 בתנאי שלמשתמש הרשאת כניסה לתפריט 3
 למערכת עם מדורים 4
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 סימנים במדריך ומושגים

 

 אזהרה או הערה חשובה

 

 או המלצה הערה

 או הכנסת נתונים לחיצה על מקש 

 לוח זמזם לחיצת ארוכה )כשתי שניות( על מקש, עד להישמע צליל אישור מ
 המקשים

  -ו
 תכונות וסרגלידפדוף קדימה ואחורה על פני מסכים 

 
 יציאה מתכנות וחזרה למסך הראשי

 

 

 

 

 

 

 הנחיות אבטחה

 

, יש להחליף את קוד ברירת המחדל הראשי של מייד בתום ההתקנה (1
(, כדי למנוע חדירה בלתי מורשית, הן באופן  מקומי 5555המערכת )

 והן בחיוג מרחוק.

 טעין למערכתהאפשרות של הטכנאי להחסומה כברירת מחדל,  (2
עשות . בפעם הראשונה שהטכנאי צריך לטלפוןאמצעות הבנתונים 

 .ENTRבהקשת הקוד הראשי ופעמיים  לאשר זאת היה עליך, יכן
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 מבוא 1

 ,*לקוחות נכבדים

אזעקה גילוי פריצה ורכישת מערכת  םחברת פימא מערכות אלקטרונית בע"מ מברכת אתכם ע
מהמתקדמות והמתוחכמות בעולם בתחומן, ויחד עם . מערכות אלה הן 8קפטן  וא ,פרו-מסדרת הנטר

ההבדל בין המערכות הוא במספר האזורים )גלאים(  שתמש וקלות לתפעול.זאת הן ידידותיות למ
 שלהן ובתכונות נוספות.

הודעות אזעקה  קבלתו ,מערכת מרחוקהפעלה ונטרול המאפשרת  PIMAlink 2.0אפליקציית הענן 
  .(Push) כהודעות דחיפה ,והודעות אחרות

המתקין המקצועי הדריך אתכם בשימוש במערכת, אולם אנו ממליצים ללמוד ולהכיר את מדריך זה, 
 . שלהכדי ליהנות מהיתרונות הרבים של 

 LCDמסך עם  מקשים ותהמותקן בקופסת מתכת מוגנת, לוח ,המערכת מורכבת מלוח בקרה
כגון גלאים, מגנטים, ציוד אלחוטי,  אביזרים אליה. ניתן לחבר גלאים שוניםו ,לשליטה ולתצוגה

 סירנות ולוח מקשים מוגן. 

 מערכת מופעלת על ידי מתח רשת החשמל ומגובה ע"י סוללה נטענת.ה

 

לפחות מערכת האזעקה לבדוק את  ישכדי לספק את רמת האבטחה הגבוהה ביותר, 
 .עפעם בשבו

 המערכתתכונות 

 הפעלה ותכנות קלים וידידותיים 

  מערכות(-מגוונות של חלוקה למדורים )תתיאפשרויות. 

  תקשורת מובנית למוקד אבטחה, הכוללת ארבע אפשרויות חיבור: טלפון קווי, משדר סלולארי
(GSM/מוקד רשת ,)GPRS )ורדיו )אלחוט. 

 ,2בית ', '1בית ' שלוש אפשרויות הפעלה: מלאה'. 

 רכת מזהה שאין תנועה באזור מוגדר.הפעלה אוטומטית, כאשר המע 

 .הפעלה פסיבית, בשעה קבועה מראש 

 ( קודים ושלטים: קודי משתמש, כרטיסי ִקרבהRFID ,שלטים אלחוטיים, קוד ראשי, קוד שוד ,)
 .קוד דלת

  אפשרות לשליחת הודעותSMS  הכוללות דיווחים מפורטים, כולל אזעקות, הפעלות, כיבויים
 .ותקלות, דרך קו טלפון של בזק או משדר סלולארי

  מקיפות בזמן אמת של אזורים, מתח החשמל, סוללה וקו הטלפוןבדיקות. 

 ייחודית  של מצב האזורים, מספר מצבי תצוגה להצגה מהירה של האזורים ותצוגה כוללת
 .למערכות פימא

  לוחות מקשים עם מסךLCD (RXN-400/410/800) ים ממוגן להתקנה חיצוניתולוח מקש. 

 רבה(קִ  קוראאו ב שלטאו בקוד משים )בהכנסת חלון זמן להגבלת כיבוי המערכת ע"י משת. 

 אפשרות דיווח כפול לשני מוקדים. 

 
 .מיועדות לשני המינים כאחדמטעמי נוחות בלבד, והפניות בחוברת זו מנוסחות בחלקן בלשון זכר,  *
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 וברשת. , באלחוטרגיל וסלולארי בטלפון שליחת דיווח אירועים בפירוט מלא 

 ארבעה מספרי טלפון לחייגן הפרטי וארבעה מספרי טלפון למוקד. 

 ידי משדר סלולארי -חיוג עלGSM-200 למוקד ולטלפונים פרטיים. 

  מנגנונים למניעת אזעקות שווא: התניית אזורים, מונה פולסים, קביעת רגישות אזור, ביטול אזור
 אוטומטי וקביעת אזורי מבחן.

 רמות שונות של הרשאה לכל משתמש. 

 הגנת קווי הגלאים מפני קצר או נתק. 

 אלחוטיים מגנטים ושלטים ,לחיבור גלאים אפשרות. 

 ן, שם משתמש ושמות אזורים בחתך של סוגי האירועיםשל אירועים, כולל פירוט זמ ןזיכרו. 

  למניעת הכנה לפריצה וחבלה במערכתמספר מנגנונים. 

 8144/832פרו -תכונות ייחודיות של הנטר

  לוחות או  שלטים 24 -וגלאים אלחוטיים  24/32אזורים קוויים,  144/32מערכת משולבת של
 .5מקשים אלחוטיים

  מדורים )תתי מערכות( 16עד. 

 144/32 קודי משתמש ( ואפשרות להוספת מספר זהה של כרטיסי קרבהRFID). 

  משמרת השבת"מערכת שבת מאושרת ע"י". 

 שליטה טלפונית מרחוק על המערכת ועל יציאות המערכת. 

 8קפטן של  ייחודיותתכונות 

 8  אזורים 16עד. 

  מדורים )תתי מערכות( 4עד. 

  לוחות מקשים 8ניתן לחבר למערכת. 

 30 30ואפשרות להוספת  משתמש קודי ( כרטיסי קרבהRFID). 

  לא מחיקים 128ם תוכאירועים אחרונים, מ 160זיכרון של. 

 םקודי

 קוד ראשי

המאפשר גישה לכל תפריטי המשתמש ותכנות כל הנתונים כגון,  ,הוא קוד מיוחד הראשיקוד ה
את הקוד הראשי בכניסה לתפריט עם קוד  לא ניתן לשנות .מספרי הטלפון, קודים וכיוון השעה
 משתמש, אלא רק עם הקוד הראשי.

 משתמשקוד 

ה לתפריט כניסוריכה וכיבוי המערכת, מאפשר דהקוד . פרדנבלכל משתמש יתן נמשתמש קוד 
 .. ראה בהמשך(בכפוף להרשאות)המשתמש 

 
 .מימוש חלק מהתכונות כרוך ברכישת אביזרים נוספים 5
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  כניסה לתפריט משתמש

  :(הללו נקבעות ע"י הטכנאיהאפשרויות ) קוד משתמש תקשקיימות שתי אפשרויות בה

 'במקרה זה, כדי להיכנס לתפריט  .המערכת כיבויהקשת הקוד גורמת להפעלה או : אפשרות א
 קוד המשתמש:להקיש כשתי שניות, ואז  'אפס'מקש ה לחוץ ולהחזיק אתהמשתמש, יש ל

   משתמש קוד  

 בכפוף להרשאות. ראה בהמשך(. פריט המשתמשציגה את תהקשת הקוד מ: 'אפשרות ב( 

 משתמש קוד  

 מסךהו לוח המקשים

, התפריט שלו םעל כל מקש רשומ נעשים באמצעות לוח המקשים.המערכת כנות כיבוי ותה, הפעל

 .בהמשך( ו)רא ’1בית ‘ מצב תלמקש זה משמש להפע -' 1בית 'רשום  מעל מקש  למשל,

             

 LCDעם מסך RXN-800  -)ימין( ו RXN-410מקשים  ותלוח .1 תמונה

כדי לבצע  ועוד. ,השעה, התאריך ומידע על אזורי המערכת, תקלות, זיכרון אירועים יםצגומסך מעל ה
או קוד  הקוד הראשי תהקשלהיכנס לתפריט המשתמש, ע"י יש  פעולות תכנות ושינוי נתונים,

לפעולה שלו, בהתאם למה מוליכה לתפריט או מקש לחיצה על  לאחר הכניסה לתפריט, משתמש.
 לוחות מקשים. 8ניתן לחבר עד למערכת  שכתוב מעליו.

 פצוףעד להישמע צ ,שתי שניות(כע"י לחיצה ארוכה ) ,מספר מקשים מאפשרים פעולות מסוימות
 .2 'פירוט המקשים בעמ וראללא צורך בהקשת קוד ראשי.  ,אישור )במידה והזמזם לא מושתק(

 .40, ראו עמ' RXN-800 -לפעולות מיוחדות ב

 :LCD עם מסך לוחות מקשים כמהקיימים 

1. RXN-400 :1.5 גודל מסךשורה. כל בתווים  16 ,שתי שורות של תצוגהעם  לוח מקשיםX6 ס"מ. 
 .כחול וירוק תצוגה בצבעיקיים 

2. RXN-410 : 2.3 מסךלוח מקשים זהה עםX9.7 ס"מ. 

3. RXN-800.לוח מקשים עם לחצני מגע : 

0
                 

   ..1,2

            

   ..1,2

4
    1
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 המערכת ה וכיבויהפעל: 1מקש מס'  2

 רגילה הפעלה

    ראשי קוד    - או -    משתמש קוד   

.... 

עם השהיה )למשל, , למעט אזורים סגוריםהמידיים  כשכל האזורים  היא הפעלה, הפעלה רגילה

. (-) קו אמצעי , אלא_  אזור פתוח מרובע לסימן לא מופיע  ,'מהירה'ת אזורים בתצוג :הכניסה(דלת 
, עם גלאי הבאהכמו בדוגמה  ,(’OP‘על אזור פתוח ) חיווי לא מופיע ,'פתוחים סריקת אזורים'בתצוגת 

 :המטבח

 ,לוחזמזם המלהבהב, יישמעו צפצופים בלוח המקשים הירוקה  ’מופעל‘, תחל נורית הקשהלאחר ה
 ’מופעל‘נורית המערכת תופעל:  ,בסיום הספירה לאחור , שהיא השהיית היציאה.ותוצג ספירה לאחור

, ולאחריה תופיע התצוגה ’מערכת מופעלת‘, ייפסקו הצפצופים, בתצוגה תופיע ההודעה ידלק קבועת
 הרגילה עם התאריך והשעה.

 .RFIDיזר ן להפעיל ולכבות את המערכת גם עם שלט רחוק ואבנית

 קוד קצרוהפעלה עם  הפעלה מהירה

  -או-  קצר קוד  .... 

, עד לשמיעת צליל אישור מלוח הפעלה מהירה נעשית ע"י לחיצה ארוכה על המקש 
תכנות האפשרות של הפעלה מהירה מחייבת  המקשים. מייד לאחר מכן מתחילה השהיית היציאה.

 .ידי הטכנאי-על

 .12עמ' קיימת האפשרות להפעלה מהירה. ראה  ’בית‘גם במצבי 

השהיית ספרות, המאפשר הפעלת המערכת )בלבד( ללא קוד משתמש.  שתיהוא קוד בן  'וד קצרק'
 הקשת הקוד.היציאה מתחילה מייד לאחר 

 פתוחיםעם אזורים  הפעלה

 .11ראה אזהרה בעמ' 

 ראשי קוד     מסך

 :הן אפשרויות. המתחלף 

       או-לנטרול האזורים הפתוחים והפעלת המערכת- 
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   לביטול ההפעלה 

לוח זמזם שמיע מפתוח,  ללא השהייה אזוריםה כשאחדמנסים להפעיל את המערכת כאשר 
הקש נטרול אזור פתוח! " ת האזהרההאזור הפתוח והודע מוצגבתצוגה ו ,המקשים צפצופים מהירים

 השהייה יאזור .יוצגו מספרי ושמות האזורים הפתוחים תחתית המסך. בבמסכים מתחלפים, "ENDאו 

 הקשה על ב ים,הפתוח יםנטרול האזור ,האפשרויות הן .ו, כמו דלת הכניסה, לא יופיעפתוחים

 ים/ים הפתוח/האזור את רוסג. ניתן אז להקשה על ב ההפעלה,או ביטול והפעלת המערכת, 
 .ולדרוך את המערכת

 .אזעקהה תפעיל מייד את, אבל שניות 30 -לאחר כ ופעלתהמערכת  ,על שום מקש ם לא מקישיםא

 כיבוי המערכת

 רגילכיבוי 

    ראשי קוד   -או-    משתמש קוד   

.... 

לכיבוי לחלון הזמן מחוץ המערכת משתמש מנסה לכבות את שהאם המערכת אינה נכבית, ייתכן 
 .21ראה הסבר בעמ'  שלו.

 עם קוד שוד כיבוי

שוד קוד .... 

קוד ההקשת  .בו המשתמש מאולץ לנטרל את המערכת תחת איום ,מצבכל ל קוד הינו 'שוד'קוד 
ללא  (,מוקד)אם מחוברים ל למוקדשקט שליחת אות מצוקה אבל גם גורמת ל ,המערכתאת  הכבמ

 כן לחיוג אזעקה למספרי הטלפון.ו ,הפעלת הסירנות

 .לא דרוכה המערכתקוד פעיל גם כשה

END

3
      

END
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 אירועיםזיכרון : 2מקש מס'  3

ראשי קוד    

    

 

  ותנועה קדימה ואחורה בזיכרון נעשית באמצעות המקשים- . 

  אירועים קדימה 10למעבר מהיר בקפיצות של  הקש. 

  אירועים אחורה 10למעבר מהיר בקפיצות של  הקש. 

דוגמאות לאירועים  .בסדר כרונולוגי ,בזיכרון המערכת שומרת את הפעולות והאירועים האחרונים
, שינוי השעון, נטרול יםקוד י, כיבוי, אזעקות, תקלות, שינויהבזיכרון המערכת: הפעלהנרשמים 
האירוע המופיע ראשון הוא האירוע האחרון שהתרחש. מספר האירועים הנשמרים בזיכרון אזורים. 
 :הוא המערכת

 אירועים 500: 832פרו -נטרבה 

 אירועים 999: 8144פרו -בהנטר 

  אירועים 160: 8בקפטן 

ת של תקלות, גה נפרדוצתשל כל האירועים, או ב תצוגה מתגלגלתהאירועים בזיכרון ניתן להציג באת 

לפי התצוגה  ש על מקש יהקיש ל ,כדי לראות את האירועים והפעלות וכיבויים. אזורים אירועי
מעבירה לתצוגה  3 - 0בתוך כל תצוגה, הקשה על אחת הספרות  ראה דוגמה בסעיף הבא. .הרצויה

 .למעלההמתאימה. ראה באיור 

 אירועתצוגת 

 ,בזיכרוןהאירוע הסידורי של  פרמסההאירועים בזיכרון מוצגים בשתי שורות: בשורה הראשונה מופיע 
  ל אירוע אחר.או כ ,א התרחשהאירוע והאזור בו הותיאור בשורה השנייה מוצג  תאריך ושעת האירוע.

, מופיע לסירוגין מסך נוסף ובו ומספר האזור האירועעם תיאור , בנוסף למסך אזוריםאירועי  תצוגתב
 ., ששמו "מחסן קטן"18ביטול אזור ארוע ל להלן דוגמהשם האזור. 

 ראשי קוד       
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 יםאזור ולרטנ: 3מקש מס'  4

 

  יםאזורולכן פוגע בביטחון הלא מפעיל את האזעקה )מבוטל( ל רטונמאזור 
רק במקרה של תקלה, ורק לזמן  ,יש להשתמש בתכונה זוים. המאובטח

 תיקונהדרש לנהמינימלי ה

 ועץ בטכנאי לפני שימוש בתכונה זומומלץ להיו 

 משתחרר תקף להפעלה אחת בלבד של המערכת. האזור אזור ל ורטנ
 מכוביתהמערכת שכאוטומטית,  זר למצב פעיל(ו)ח

 אזורנטרול 

ראשי קוד     'אזור מס 

    לנטרול

אזור שלא נדרשת בו  ., עד לתיקונהאזורת , למשל, במקרה של תקלנעשה ני של אזוריםנטרול יד
 .טכנאיהיותר אבטחה, יכול להיות מבוטל באופן קבוע ע"י 

 אזור מנוטרל שחרור

  ראשי קוד      'אזור מס 

    לשחרור

 , יש לחזור על תהליך הביטול ולהקיש על מקש אותו( שחרר)ל אזור למצב פעילכדי להחזיר 
 תוצג ההודעה "אזור מאופשר", עם פרטי האזור. -באזור המבוטל 

רך נוספת לשחרור אזור מנוטרל: הפעל וכבה את המערכת. כיבוי המערכת משחרר את האזורים ד
 המנוטרלים.
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 '2בית ' -ו '1 בית' הפעלה חלקית מצבי: 7, 4מקשים מס'  5

ואחרים לא. המשמעות היא, , מופעלים חלק מהאזורים רק ,’2בית ‘ -ו  ’1 תבי‘ההפעלה מצבי ב
לא באותה עת, שכניסה לאזורים המופעלים תגרום לאזעקה, ואילו כניסה לאזורים הלא מופעלים 

 .לפנימיים הבחנה בין גלאים חיצונייםאו ל ,בשעות הלילה משתמשים ’בית‘במצבי  .תגרום לאזעקה

 .בכל מצב , למעט האזורים הפעילים’2בית ‘ ל ’1בית ‘ין הבדל בין מצב א

 

רכת לאחר , כלומר, שהפעלת המע’בית‘במצבי  ההשהיההטכנאי יכול לבטל את 
 .הקשת הקוד תהייה מיידית

 קוד הראשיה עם ’בית‘ ימצבת הפעל

ראשי קוד    או  

 (’2בית -הפעלה‘)או 

 קוד משתמש או קוד קצרעם  ’בית‘ ימצבת הפעל

  ('2בית -ההפעל')או   או  קצר קוד או משתמש קוד  

... 

 ’בית‘של מצבי  הפעלה מהירה

  ( '2בית ת 'הפעל)או   או 

 , מחייב תכנות טכנאי.’בית‘שימוש בהפעלה מהירה למצבי 
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 סוגי התצוגה: 5מקש מס'  6

אזורים סריקת ‘, ’תצוגת אזורים מהירה‘: 8פרו וקפטן -המערכות הנטר תצוגה סוגי ארבעה יםקיימ
קיימות תצוגות של מידע, למשל פרטי  בנוסף, .’כל האזוריםמצב ’ו ’בטל תצוגת אזורים‘, ’פתוחים
 .בהמשך ותמסוגי התצוגה, מופיעדוגמאות של כמה  .משך כדקהגות לואזורי הפעמון, שמוצ האזורים

  ראשי קודיש להקיש תחילה סדר. הע"פ  ,י התצוגהתפריטלהלן פירוט 

 הסבר סוג תצוגה  מקש

  צב תצוגה מ. ים הראשוניםתוכנתהאזורים המ 32 מצב הצגת מהירה יםתצוגת אזור
 .אזוריםעם יותר זה אינו מתאים למערכת 

 
 אזורים פתוחים סריקת

 יםאזור המערכת סורקת ברציפות את האזורים. אם ישנם
 .גלגלת, הם מוצגים בתצוגה מתתקלות ים אופתוח

X2 
 .תקלות בלבדלא מוצגים אזורים פתוחים, אלא,  בטל תצוגת אזורים

X3 
 האזורים פרטיהצגת  רשימת האזורים

X4 
 הצגת האזורים המבוטלים הצגת אזורים מבוטלים

X5 
 'מבחן' נמצאים במצבהצגת האזורים ה הצגת אזורי מבחן

X6 
 הצגת האזורים בהם הפעמון פעיל הצגת אזורי פעמון

X7 
 מצב כל האזורים

 כל האזורים: ’תצוגת אזור מהירה‘מצב תצוגה הדומה למצב 
 בכל מסך. עשרה אזוריםבקבוצות של  המתוכנתים מוצגים

 למעבר למסך הבא הקש 

X8 
 הצגת שמות המדוריםבמערכת עם מדורים בלבד:  הצג שם מדור/ים

 תצוגת אזורים מהירה

 יםהמודפס הם המספרים ,יםהאזור ימספר. באותיות וסימנים צגמידע על כל אזור מובמצב תצוגה זה, 
 אזורים. 16 -פחות מ מתוכנתיםכאשר רק  יםופיעמהתאריך והשעה  .ב לחלון התצוגהמסבי

 

 מהירה תצוגת אזורים .2 תמונה
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. בכל תקלה והתרעה יש להודיע מייד לטכנאי, ’תצוגת אזורים מהירה‘בלהלן האותיות והסימנים 
 :מחשש לפגיעה בבטחון המערכת

 משמעות אות/סימן

 אזור סגור -

 אזור פתוח _

A  הדרוככשהמערכת היתה  ,הופעלה אזעקהמופעלת, או באזור זה 

B (הכיבויל )עד המערכתל בהפעלה הבאה של בוטאזור שיהיה מ 

C אזור פעמון 

F מנותק, או מפסק הגנה בגלאי אלחוטי פתוח הגלאיאזור:  התרעת 

L !סוללה חלשה בגלאי אלחוטי. יש להחליף את הסוללה 

S קו האזור קצר באזור:  התרעת 

T אזור במצב מבחן 

V  התראה: לא נשלח דיווח בדיקה מאחד הגלאים האלחוטיים 

M בגלאי אלחוטי )כיסוי(  מאסק-אנטיה מסוג חסימTower-20 

O ‘ על לוח המקשים( ,מתחתיוהוא המספר המודפס  ,מדור )מספרו, או 6’שעות 24אזור 

 אזורים פתוחיםסריקת 

 

 תצוגת סריקת אזורים פתוחים עם מסכים מתחלפים .3 תמונה

מופיעות אותיות באנגלית , ובניהם השעה והתאריךמוצגים בשורה העליונה  במצב תצוגה זה,
 :המערכת רות את מצבתאהמ

 הסבר אות

P אטלפון, או מעבירה דיווח במתאם הסלולחייגת בהמערכת מ( ריGSM-200) 

S הסירנה מופעלת 

R  תהממסר מופעליציאת 

T המערכת מדווחת למוקד במשדר הרדיו 

בכל מקרה של תקלה, יש  .תקלות ומצב האזוריםמערכת, כולל צג מצב הושורה התחתונה מב
 !לפנות מייד לטכנאי

 הסבר אותיות  הסבר אותיות

OP אזור פתוח  FL,SH, SV שונות תקלות אזור 

AL קיימת או היתה אזעקה באזור  LB תקלת סוללה בגלאי אלחוטי 

 
 גם כשהמערכת כבויה את האזעקה כשהוא נפתח, פעילמאזור ש 6

17 JUL 11 PS12:23
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 האזורים רשימת

ראשי קוד   X3    

       

     

 הוא:במצב זה המידע המוצג על כל אזור 

 טכנאי(מתוכנת ע"י ה) שם האזור 

 מצאים על המעגל החשמלי של המערכתנ 8 - 1 מיקום האזור. אזורים 

  האזור משויךמדורי האזור, כלומר, לאיזה מדור/ים 

  האזור באזעקה )מתוכנת ע"י הטכנאי(סוג האזור, נתון שמשפיע על תגובת 

 מצב כל האזורים

ראשי קוד    

X3  
 

  



  



 

באיור  20 - 11בשורה של האזורים  .בשתי שורות אזורים 20בכל מסך  מוצגים במצב תצוגה זה,
 .20וכו'. האחרון הוא אזור  ,12, השני הוא 11, האזור הראשון משמאל הוא למעלה

  .13עמ' . ראה הסבר ב'אזורים מהירה'האותיות והסימנים זהים לתצוגת 

 .או  בלחיצה עלנעשה  ,בין מסכים מעבר
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 SMSוהגדרות  ןטלפו: מספרי 6מקש מס'  7

 

, או מתאם סלולארי SMS-100מחייב רכישת מודול  SMSשימוש בהודעות 
GSM-200 ותכנות של הטכנאי. 

ראשי קוד   

   

שלושה תפריטי  נקבעים מספרי הטלפון לחיוג בזמן אזעקה ולדיווחים אחרים. ישנם בתפריט זה
 .)אס.אם.אס.( ובדיקת חייגן SMSמשנה: עריכת מספרי טלפון, הגדרות 

 במקרים הבאים:לנסות להתקשר פסיק שמחייג למנויי הטלפון, י החייגן בזמן אזעקה,

  (שתמשלכל מ הודעות טלפוניותהושלמו כל החיוגים )שתי 

 המערכת כובתה 

 מתן פקודת הפסקת חיוגים מרחוק בטלפון בלבדפרו -הנטרמערכות ב : 

 טלפוןהעריכת מספרי 

ראשי קוד     

 ראשון טלפון מספר    יםהבא טלפוןה ימספר 

 )אס.אם.אס.( SMSהגדרות 

ראשי קוד      

    מספרי את ’+‘ב סמן 

 (רגילותטלפוניות  במקום הודעות אזעקה) SMS הודעות לשליחת הטלפון

  להזזת הסמן  -ו 

   (’-‘של מספר )או לבטל את המספר,  ’+‘לסימון 

 .על אזעקות ותקלות SMSישלחו הודעות י המתוכנתים, לאיזה מהטלפונים ,מגדיריםבמסכים אלה 
 .לא יקבל אזעקות קוליות SMSמספר טלפון שמתוכנת לקבלת הודעות 

            

   ..1,26
     

NEXT

    

NEXT
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ENTR

ENTR
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#
     



 SMS : מספרי טלפון והגדרות6מקש מס' 

 

 17 

 

 לתכנות דוגמה

 

שאר מספרי . 2מס' המתוכנת לטלפון  SMSהודעות רק המערכת תשלח  ,2מתחת לספרה  ’+‘בסימון 
 אזעקות קוליות.יקבלו  הטלפון

 טלפוןהמסך ב SMSהודעת לדוגמה 

 

 SMSהודעת  .4 תמונה

 שבדוגמה מורכבת מהשדות הבאים: SMS -הודעת ה

 מופיע בכל ו ,מתוכנת ע"י הטכנאיקבוע ה: שם משפחת לוי
 SMS -ה הודעות

 סוג האירוע ומספר האזור בו התרחש2 ,אזעקת פריצה : 

 שם האזורחלון מטבח : 

 13:42 :לפי שעון המערכת ,האירועבה התרחש  השעה 

 02 באוגוסט, למשל( 2התרחש האירוע ): התאריך בחודש בו 

 בדיקת חייגן

ראשי קוד      

 X2   ...  ...

 ... ...  

תגרום  ,4 - 1 מספרההקשה על  .המתוכנתים בדק חיוג המערכת למספרי הטלפוןנ בתפריט זה
יש לבדוק את המספר המתוכנת.  ,שיחה תתקבלמלא אם  המתאים.הטלפון למערכת לחייג למספר 

 .טכנאי, יש לפנות לוקו הטלפון תקין אם המספר נכון

 SMS בדיקת קו המתוכנת לקבלת הודעותהתצוגה בעת 

 

  

SMS        

1234

-+--

            

   ..1,26
     

NEXT

    

1
     /     

4
    1

          ... H1 

0501234567

            

       ...

      )     ( H1 

14974800

                    
             SMS

                          SMS

            H1 

14974800
...

 משפחת לוי

 2אזעקת פריצה 

 חלון מטבח

13:42 

02 
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 כיוון השעה והתאריך: 8מקש מס'  8

ראשי קוד     השעה 

   שנה  חודש  יום בפורמט תאריךה    שעה:דקות בפורמט

 

 לנתון השגוי ולהקיש שוב או  יש להקיש   תיקון נתון,ל 

שורה של פעולות, להשעה והתאריך, מלבד היותם מוצגים כל הזמן בלוח המקשים, משמשים גם 
המידע שבזיכרון, כולל זמני האירועים,  ., ועודאוטומטית, הפעלה כל הפעולותכמו רישום בזיכרון של 

 פעילות המערכת. אחר חשוב ביותר עבור הטכנאי ועבור מעקב 

 

  ,מכווןתמיד שהשעון יהיה חשוב כדי להבטיח תפקוד תקין של מערכת האזעקה. 

  אם המערכת מחוברת לענןPIMAlink 2.0 עדכון השעה והתאריך מתבצעים ,
 .באופן אוטומטי

 

 והרשאות המשתמשים קודים :9מקש מס'  9

מאפשר גישה להפעלה וכיבוי המערכת, והמיועד , ה(’קוד קצר'ספרות )חוץ מ 6 - 4בן  קוד הינו מספר
קודי משתמש )בהתאם(  144/32ניתן לתכנת  8144/832פרו -הנטרת ובמערכ .לתפריט המשתמש

כרטיסי  30קודי משתמש,  30ניתן לתכנת  8קפטן מערכת שלטים אלחוטיים. ב 24 -ו ,RFIDוכרטיסי 
RFID, שלטים אלחוטיים. 24 -ו 

 .לאחר שתוכנתו ולא ניתן לראות אותםהקודים מוסווים ככוכביות כל 

ות שלו. להרשאישה של משתמש לתפריטי המערכת השונים והאפשרות לביצוע תכנותים, כפופה הג
 .20בעמ' ראה בהמשך, 

 

 ."קוד שגוי" ההודעהצג ו, תים במערכתקוד שכבר קיאם מנסים לתכנת 

            

   ..1,28
    

   

00:00  

ENTR

                  

11    01    01  

ENTREND

BACK

     

NEXT
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 ראשיהקוד התכנות 

ראשי קוד     

  (ספרות 4-6) חדש קוד   

, ותכנות כל תפריט המשתמשכל מסכי גישה לקוד משתמש מיוחד, המאפשר הקוד הראשי הוא 
 .הנתונים, כולל שינוי הקוד הראשי עצמו

 

יש כדי לשמור על בטחון המערכת, . 5555מחדל של הקוד ראשי היא הברירת 
 .מייד לאחר ההתקנהלשנות קוד זה 

 משתמש יקודתכנות 

ראשי קוד     

    משתמש מספר   

    (ספרות 4-6) קוד   

המשתמש, ולתת לו  פעולות ביצע לוכך ניתן לדעת אי .וד משתמש ניתן באופן נפרד לכל משתמשק
ור אחד או קוד משתמש ניתן לתכנת שם, חלון זמן לכיבוי המערכת, שיוך למדלכל  .הרשאות ייחודיות

 .קודי משתמש 144/32ניתן לתכנת  8144/832פרו -במערכת ההנטרכאמור,  יותר, הרשאות והגבלות.
 .קודי משתמש 30 עד ניתן לתכנת 8קפטן מערכת ב

 אם(. 20עמ' )ראה  מתאימהיש לו הרשאה , רק אם ’משתמש יקוד‘ היכנס לתפריטמשתמש יכול ל
 "END. הקש אינו מורשה, המערכת תציג הודעת "גישה נידחת

 המשתמש: מראים מה מתוכנת לאותו ,משתמשהקוד  מסךב K ,* ,Aימנים הס

 מה מתוכנת למשתמש סימן

 

 קוד משתמש *

A קרבה קורא/תג RFID 

K שלט רחוק 
 

            

   ..1,29
           

ENTER/NEXT/ENDENTR

        

******     (4-6)ENTR

            

   ..1,29
           

ENTER/NEXT/ENDNEXT

    

                
ENTER/NEXT/ENDENTR

      1 ) (1
ENTER/NEXT/ENDENTR

     /          
ENTER/NEXT/ENDENTR

       1

****** (4-6)ENTR



 8וקפטן  8144/832פרו -מדריך למשתמש למערכות הנטר

 

20  

 

 מחיקת קוד משתמש 

ראשי קוד    

   משתמש מספר 

      

    

 הכוכביתלא תופיע  תגרום למחיקת כל הנתונים של המשתמש. לאחר המחיקה מחיקת קוד משתמש
 .ממסך המשתמש

 ת שם משתמשתכנו

ראשי קוד     

   משתמש מספר   

 X2     

  משתמש שם    

 .38עמ' הנחיות לכתיבת שמות, ראה  אותיות או ספרות. 8שם משתמש יכול להיות בן 

 .ים בזיכרון עם שם המשתמשרהפעלה וכיבוי נשמ כל

 הרשאות המשתמש

ראשי קוד     

 משתמש מספר    

   X3  

            

   ..1,29
           

ENTER/NEXT/ENDNEXT

    

                
ENTER/NEXT/ENDENTR

      1  )  (1       *

ENTER/NEXT/ENDENTR

     /          
ENTER/NEXT/ENDNEXT

    
           

ENTER/NEXT/ENDENTR

   /           

    ENDEND

            

   ..1,29
           

ENTER/NEXT/ENDNEXT

    

                
ENTER/NEXT/ENDENTR

      1  )  (1       *

ENTER/NEXT/ENDENTR

     /          
ENTER/NEXT/ENDNEXT

            
ENTER/NEXT/ENDENTR

         1

      1ENTR

            

   ..1,29
           

ENTER/NEXT/ENDNEXT

    

                
ENTER/NEXT/ENDENTR

      1  )  (1       *

ENTER/NEXT/ENDENTR

     /          
ENTER/NEXT/ENDNEXT

    
            

ENTER/NEXT/ENDENTR
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  המשתמש הרשאות את קבע   

 כדי לנוע מאות לאות,   ו-  

  ולהפך,  ,’+‘ל  ’-‘כדי לשנות את הסימן מ  

כל אות  .7ולכיבוי המערכתוביצוע פעולות שונות,  תכנותל נקבעות הרשאות המשתמשבמסך זה 

מתחת  ’+‘סימון  או לא. ,אם המשתמש יהיה מורשה לבצע אותהשיש להגדיר , פעולה מייצגתבמסך 
 .’-‘לביטול הרשאה, יש לסמנה  לאות נותן הרשאה למשתמש לבצע את הפעולה.

ניסיון כזה יגרום להודעת  , שאין לו הרשאה לבצע בו פעולה.תפריטל ל להיכנסויכלא  משתמש
כל הפעולות, בצע את כברירת מחדל, משתמש חדש מורשה ל ".END, "גישה נדחית !!! הקש הדחיי

 מופיע במסך, מימין.מספר המשתמש המתוכנת  .SMSוקבלת הודעות  בטלפון למעט שליטה מרחוק

 לן פירוט ההרשאות:לה

 הגבלת משתמש/תהרשא אות

U והרשאות משתמשים םת קודיונתכ 

T ןטלפומספרי הת ונתכ 

C תאריךהשעה והת ונתכ 

M זיכרוןה פריטתכניסה ל 

B אזורים ביטול זמני של 

K (עם מדוריםערכת ש בכל לוח מקשים )במומשי 

A הפעלה אוטומטית  תונתכ 

O ב הפעלה וכיבוידיווחי  תקבל- SMS 

R  פרו בלבד(-בטלפון )בהנטר שליטה מרחוקביצוע 

 
 8בקפטן אין אפשרות לשליטה מרחוק 

 

W  כדי לכבות את המערכת עם תג/קורא קרבהRFID ,
 .משתמש קודגם המשתמש חייב להקיש 

 חלון זמן לכיבוי

ראשי קוד     

  משתמש מספר  


4X
     

  סיום ושעת התחלה שעת  

 
 מומלץ להיוועץ בטכנאי בקביעת ההרשאות 7

UTCMBKAORW 

+++++++--+    1ENTR

NEXT

    

BACK

     

#
     

            

   ..1,29
           

ENTER/NEXT/ENDNEXT

    

                
ENTER/NEXT/ENDENTR

      1  )  (1       *

ENTER/NEXT/ENDENTR

     /          
ENTER/NEXT/ENDNEXT

             

ENTER/NEXT/ENDENTR

       1    

00:00       23:59ENTR
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לכבות את יוכל משתמש הבו רק פרק זמן במשך היממה, ש אפשרות להגדיר איחלון זמן לכבוי ה
בניסיון לכיבוי  המשתמש לא יכול לבצע את פעולת הכבוי. ,המערכת. מחוץ לחלון הזמן הזה

  ".ENDגישה נדחית !!! הקש המערכת מחוץ לחלון הזמן, תוצג ההודעה "

 כל הגבלה על המשתמשים, להפעיל את המערכת בכל זמן. אין

 דוגמה

  

בבוקר. אם  08:30עד  07:00יכול לכבות את המערכת, רק בין השעות  20 מס' משתמש              
והמערכת  "ENDנדחית !!! הקש  השגי" ההודעהנסה לכבות את המערכת בכל שעה אחרת, תוצג י

 .תישאר דרוכה

 יםמידור משתמש

ראשי קוד     

  משתמש מספר  

X5    ... 

   פרו-מדורים בסדרת הנטר 16עד 

   8בקפטן  4עד  

  המשתמש מדורי את קבע   

 מאות לאות עבורכדי ל,   ו-  

  ולהפך,  ,’+‘ל  ’-‘כדי לשנות את הסימן מ  

 ., ואיזה לאולכבותמשתמש להפעיל כל רשאי ים קובע אילו מדורים )האזורים שלהם( דור משתמשימ
. אם המערכת שלך אינה מחולקת (34עמ' ראה ) קיים רק במערכות המחולקות למדורים הוא

 משמעות. מסך זהלמדורים, אין ל

לביטול  .אותו מדוראזורי להפעיל ולכבות את  למשתמש מאפשר על למספר מדור,מ ’+‘סימון 
ספרי מ ניתן לאפשר למשתמש להפעיל ולכבות מדור אחד, או יותר. .’-‘הרשאה, יש לסמנה 

 הם המספרים המודפסים מתחת לחלון התצוגה. ,המדורים

            

   ..1,29
           

ENTER/NEXT/ENDNEXT

    

                
ENTER/NEXT/ENDENTR

      1  )  (1       *

ENTER/NEXT/ENDENTR

     /          
ENTER/NEXT/ENDNEXT

    
     

ENTER/NEXT/ENDENTR

             1

++++++++++++++++  
1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16

            1

++++  
1  2  3  4  

ENTR

NEXT

    

BACK

     

#
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 למשתמש שלט רחוקהוספת 

ראשי קוד     

  (24)עד  משתמשה מספר 

 X6   

   הודעת ו םצפצופיהמתן לו הרחוק בשלט הלחצנים אחד על לחץ

   אישור 

השלט מכיל  רחוק. מערכת ולבצע פעולות נוספות, באמצעות שלטהניתן להפעיל ולכבות את 
 זעקת. כן ניתן לשלוח באמצעות השלט את יציאה'הפעל', ו’1בית ‘, 'כיבוי', 'הפעלה'לחצנים:  ארבעה

 .ותהבא ות. ראה התמונ’2בית ‘ולהפעיל את מצב  ’מצוקה‘

 במסך קוד המשתמש: ’K‘תופיע האות  ,אחר הגדרת שלט רחוק למשתמשל

 

אנא שדר", המערכת מחכה ללחיצה על כפתור הוספת שלט. במסך " כאשר מקישים 
 כלשהו בשלט הרחוק. לאחר שהאות מהשלט נקלט, מופיעה הודעת אישור.

 שלטים. 24 -השתמש בניתן ל, איתו I/O-WNאלחוטי  רחיבמשל  הרכיש מחייברחוק שלט ב שימוש

יתן לתכנת את המערכת, כך שבעת הפעלתה עם שלט רחוק או מפתח, תשמיע הסירנה צליל נ
 .קצראישור 

 

 MCT-234 מדגם שלט רחוק .5 תמונה

            

   ..1,29
           

ENTER/NEXT/ENDNEXT

    

                
ENTER/NEXT/ENDENTR

      1  )  (1       *

ENTER/NEXT/END

ENTR

     /          
ENTER/NEXT/ENDNEXT

              ? 
ENTER/NEXT/ENDENTR

         

       ..  

       /      !

END        END

ENTR
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 ממשתמש הסרת שלט רחוק

ראשי קוד     

  ( 24)עד   משתמש מספר

  X7  

    אישור להודעת המתן 

 מסך קוד המשתמש.מ ’K‘האות  וסרתלאחר ביטול השלט, 

 למשתמש RFID כרטיס תהוספ

ראשי קוד     

 משתמש מספר   

    X8     

   אישור להודעת והמתן הכרטיס את קרב 

  

 .RD-200יחידת ו 8RFID כרטיסמערכת ולבצע פעולות נוספות, באמצעות היתן להפעיל ולכבות את נ

 

 RD-200קורא קרבה  .6 תמונה

 
 .טכנולוגיית תקשורת לטווח קצר, המאפשרת הפעלה וכיבוי  מכשירים, ע"י אביזרים מיוחדים 8

            

   ..1,29
           

ENTER/NEXT/ENDNEXT

    

                
ENTER/NEXT/ENDENTR

ENTR

     /          
ENTER/NEXT/ENDNEXT

            
ENTER/NEXT/ENDENTR

        

        ..
       /      ! 

 END     END

            

   ..1,29
           

ENTER/NEXT/ENDNEXT

    

                
ENTER/NEXT/ENDENTR

      1  )  (1       *

ENTER/NEXT/ENDENTR

     /          
ENTER/NEXT/ENDNEXT

               ?RFID

ENTER/NEXT/ENDENTR

                

  

           !

    END

END
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 ממשתמש RFID כרטיסת מחיק

ראשי קוד     

   משתמש מספר  

 X9    

   

 קוד שוד

ראשי קוד   X2

  (ספרות 4-6)  חדש קוד  

 להסבר על השימוש בקוד שוד. 9עמ' ראה 

 קוד קצר

ראשי קוד    X3 

    (ספרות 2) קוד  

א לימוש בקוד זה מיועד, למי שהש. בלבדלהפעלת המערכת ספרות, המיועד  2קוד קצר הוא קוד בן 
 .או לאפשר לו לכבות את המערכת, לו קוד משתמשרוצים לתת 

 קוד דלת 

ראשי קוד    X4 

    ספרות( 4-6) חדש קוד 

 

, למשל חיצוניים אביזרים ת יציאה במערכת, ניתן להפעיל באמצעות היציאהלהפעלמשמש קוד דלת 
הקשת הקוד מפעילה את האביזר, לזמן המתוכנת ע"י הטכנאי, או ללא  .או זרקור שער חשמלי
 .בלבד וחשמלאי מוסמך האביזרים נעשה ע"י הטכנאי חיבורהגבלת זמן. 
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 ןפעמואזורי ה: כוכבית מקש 10

, ע"י השמעת מוגנים בגלאי וסגירת דלתות וחלונות התכונת הפעמון מאפשרת בקרה על פתיח
 .או כל גלאי אחר(דלת ו/או חלון אזור נפתח )שניות, בכל פעם שצפצופים מלוח המקשים למשך שתי 

 ובחנויות.במשרדים בבית עם ילדים קטנים,  הפעמון שימושי במיוחד

אזורים תצוגת ’ם תכונת פעמון יופיע באזור ע .רק כאשר המערכת לא דרוכה ,תכונת הפעמון פעילה
 .’C‘עם האות  ’מהירה

 אזור פעמון קביעת

ראשי קוד     

    אזור מספר 

 ביטול אזור פעמון

ראשי קוד       

  אזור מספר    

 הפעלה וביטול תכונת הפעמון לכלל אזורי הפעמון

מפעילה או מבטלת את פעולת עד לצפצוף אישור,  , לחיצה ארוכה על אשירה סךבמ
בתצוגה אחת מההודעות הבאות: תופיע בהתאם,  .הפעמוןבכל אזורי  ,הפעמון

 או  

 

ניתן לחבר זמזם, סירנה או פעמון נוספים, שיופעלו בנוסף לזמזם לוח המקשים. 
 לפרטים, פנה למתקין
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 הפעלה אוטומטית: 0מקש מס'  11

 ים שני מצביםקיימ. וכלשה ת קודללא הקש ,הפעלה אוטומטית היא מצב בו המערכת מופעלת
 : תאוטומטי הלהפעל

  ניתן לתכנת הפעלה אוטומטית אחת בכל יום. לפי יום ושעה.קבועה, הפעלה 

  כלומר, מצב שבו לא מזהה תנועה אף גלאישבו  ,פרק זמן - ’זמן שקט‘הפעלה לפי ,
זו ניתנת  הפעלהבמערכת עם מדורים, . נעזב ללא הפעלת האזעקההאתר המאובטח 

 .ע"פ מדור יישוםל

 .ראה להלן .’1בית ‘מצב ל וא ,המלא לדריכה ’זמן שקט‘ את הפעלת לתכנתיכול  טכנאיה

 יום ושעה קבועיםב

ראשי קוד       

 המערכת תופעל בה השעה   

תוצג ההודעה  ,בשעה המתוכנתת מתוכנתים.השעה בביום ו קבוע,ופעל תבהפעלה זו, המערכת 

שניות, מלווה בצפצופי התראה. בתום  45ותתחיל ספירה לאחור של , 
להפסיק את תהליך  ניתן ובסיומה המערכת תופעל. ,תחיל השהיית היציאה הרגילהת ,הספירה

 .רגיל של המערכת כיבוי ההפעלה ע"י

 .00:00ולהקיש  יום המבוקשהיכנס לאוטומטית, יש לההפעלה הל לביטו

 'זמן שקט'לפי 

ראשי קוד   

   (250)עד  בדקות שקט זמן  

  

  פרו -מדורים בסדרת הנטר 16 עד 

  8מדורים בקפטן  4עד  

שקט זמן‘ ע"י ופעלשיו המדורים של רק ’+’ב סימון וודא’  .  כברירת מחדל, כל

 . ’זמן שקט‘, כלומר, יופעלו ע"פ ’+‘המדורים מסומנים ב 
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  מעל למספר המדור , ע"י הקשה על’-‘ב  אותו סמןיש למדור כדי לבטל ,. 

 רה בין מדוריםוואחתנועה קדימה ל,   ו-  

 0, יש לתכנת זמן שקט = ’זמן שקט‘יטול פעולת לב 

את המערכת  יםפעילמ לא ובמקרה במאפשר להפעיל את המערכת באופן אוטומטי,  ’זמן שקט‘
 . מומלץ לקבל סיוע מהטכנאי, בשימוש בתכונה זו.המאובטח אתרביציאה מה

, אף אחד מהגלאים לא הופעל, תחל ספירה לאחור, כמו בהפעלה ’זמן השקט‘ אם לכל אורך
 אוטומטית רגילה, ולאחריה תתחיל השהיית היציאה. בסיום התהליך תידרך המערכת. 

לפי מדורים, כלומר שרק חלק מהמדורים יופעלו  ’זמן השקט‘ניתן לתכנת את במערכת עם מדורים, 
 .’זמן השקט‘בתום 

#
     

NEXT

    

BACK

     



 מערכת שבת
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 מערכת שבת 12

 

 .פרו-רק לסדרת הנטר מיועדרכת שבת. פרק זה אין מע 8בקפטן 

 

 לאזורים קוויים בלבד, ולא לאזורים אלחוטיים! ניתןמערכת שבת האישור ההלכתי ל

 

 .למתקין ותפנל להפעלת מערכת שבת, יש

ומתן להפעלה , 9"משמרת השבת"‘ , מאושר ע"ית פתרון הלכתיומספק)בלבד( פרו -ת הנטרומערכ

, באופן והחג , במהלך השבתקוויים אזורים כיבוי. הפתרון מאפשר הפעלה ויםובחג ותבשבתאבטחה 
שום מערכת שבת כרוך, הן בצורת החיבור של הגלאים המתוכננים לעבוד בשבת, והן יי. אוטומטי

 בתכנות של הטכנאי והמשתמש.

שיפעלו בבית, תכנות מצב שבת כולל שני שלבים: בשלב הראשון, יש להגדיר את האזורים חיבור ו
בשבת, גלאי הסלון והמטבח יפעלו , והטכנאי מבצע את החיבורים המתאימים. לדוגמה ,מצב שבתב

 לילה, ובכל שאר השעות הם לא יפעלו.הרק בשעות 

, כלומר, מתי יופעלו אזורי השבת ומתי פעלה של מחזורי השבתהלתכנת את זמני ה ישבשלב השני, 
מחזורי  שניתכנת עד ניתן ל .פעילים בשבת מנותקיםגלאים שאינם למניעת חילול שבת,  .יכובו

 שבת. הפעלה וכיבוי ב

)או החג(, בדומה לדריכה רגילה, ומכאן והלאה  נעשית לפני כניסת השבת ’מצב שבת‘הפעלת 
כיבוי המערכת את המערכת תפעיל ותכבה אזורים בהתאם לתכנות. בצאת השבת )או החג( מכבים 

  יל.חוזרת למצב עבודה רגרגיל והיא 

 שבת ימחזורתכנות זמני 

ראשי קוד    X2  

   ןראשו שבת מחזור של סיום וזמן התחלה זמן  

  שני שבת מחזור של סיום וזמן התחלה זמן  

 שבת.מהלך הב םגלאיהתכנת את הזמנים של שני מחזורי השבת, כלומר, מתי יופעלו ומתי יופסקו 

 
 alarms.com/?categoryId=91535-http://www.pimaור הבא: אישור עדכני נמצא באתר פימא בקיש 9
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 בשבת,  06:30שעה , ל)ביום שישי או בערב החג( 23:00משעה , 1מס' הפעלת מחזור שבת  :דוגמה

 ראה כך: ת

שמערכת כאשר רוצים שכל הגלאים באתר המאובטח לא יהיו פעילים במשך השבת, כלומר, 
 כך: ,’1מחזור פעולה זמן ‘, יש לתכנת את /חגהשבת לכל אורךהאזעקה לא תגן עליו 

 

 ’מצב שבת‘הפעלת 

   קצר קוד' או משתמש קוד'  

 מייד, ללא השהייה. ’מצב שבת‘עם הקשת קוד משתמש או קוד קצר מופעל 

  :’OFFשבת ‘ -ו ’ONשבת ‘כולל שני מצבי הפעלה:  ’מצב שבת‘

 ‘ שבתOFF:' לא פעיליםבו גלאי השבת  ,הזמן במשך השבת 

 ‘שבת ON’ : ליםהגלאים פעיהזמן בו 

במהלך השבת, כשמחזורי השבת מתחילים ומפסיקים, התצוגה מציגה את המצב בהתאם. לדוגמה: 

 

 

תמשיך  מערכת, הויביכבצעים לא מאם  במוצאי השבת, יש לכבות את המערכת.
 חג.שבת וימי רצף לפעול לפי תכנות זמני מחזור שבת. מצב זה מתאים ל

  

               1

23:00        06:30
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 טלפוןאמצעות השליטה מרחוק ב 13

 

 .פרו-. פרק זה שייך רק לסדרת הנטראפשרות לשליטה מרחוק אין 8בקפטן 

 , בשני מצבים: טלפוןהמרחוק באמצעות  הטילשל נתניתמערכת האזעקה 

  'זהו מצב ברירת המחדל. ביצוע פעולות בסיסיות, בעיקר דריכה וכיבוי המערכת. –מצב א 

  'לפנות לטכנאי.. לבחירה במצב זה יש 10יציאותשליטה מורחבת, כולל הפעלת  –מצב ב 

מרגע שנוצרה תקשורת בין המערכת לבין  ,בשני המצבים ניתן לבצע את פעולות השליטה מרחוק
כפי שמתואר בשלבים  הטלפון, בין אם המערכת התקשרה לטלפון בעקבות אירוע, או באופן יזום,

  .הבאים

 Other"דעה: המקשים ההו ותבמשך כל זמן התקשורת בין המערכת לטלפון, תופיע על תצוגת לוח
keypad in use." במצב שיחה. המערכת תישאר שיחה תנותקדקה, ה במשךפקודה  לא מתקבלתם א 

 ואז תחזור התצוגה הרגילה.למשך דקה נוספת עם התצוגה הנ"ל, 

 : שליטה מרחוק בסיסיתמצב א'

 כדי להתחבר למערכת מרחוק בצע את הפעולות הבאות:

 אליומספר הטלפון שהמערכת מחוברת לחייג  .1

 ארוך רושיא פצוףצ העישמומ לשיחה המערכת עונהצלצולים,  10לאחר  .4

 

חובה להמתין עד לתום הצליל, לפני שמקישים פקודה. המערכת לא מזהה 
 .הזיהויצליל את פקודות מהטלפון בזמן שהיא משמיעה 

צלצולים(,  10 -אם מחוברים לקו הטלפון פקס, או משיבון אלקטרוני )שעונים לשיחה לאחר פחות מ
 יש לפעול כך:

 מספר הטלפון שהמערכת מחוברת אליולחייג  .א

 צלצולים בלבד ונתק את השיחה 2תן המ .ב

 שניות 10 -המתן כ .ג

 . המתן לסיומו.ארוךאישור  פצוףצחייג שוב למערכת. המערכת תענה מייד ותשמיע  .ד

 לא ניתן להתחבר עם קוד משתמש רגיל. הקש את הקוד הראשי. .ה

 מצב המערכת: על צליל מערכת משמיעה ה .ו

   : המערכת כבויהארוך פצוףצ
 דרוכה: המערכת פצופיםצ

. לאחר כל הקשה, המערכת מגיבה בצלילים הקש פקודה, בהתאם לטבלה הבאה .ז
 ים, המאשרים שהפקודה אכן התקבלה.וטעקמ

 .לסיום, נתק את השיחה .ח

 
 "יציאה" הוא כינוי מקצועי למתג חשמלי, שמפעיל או מכבה אביזר. 10
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 פקודות הטלפון

 פקודה מקש

 ההודעות הטלפוניותסירנות ועצירת ההפסקת  0

 למצב מלא המערכת הפעלת 1

 (נדרש תכנות טכנאיוי המערכת )כיב 2

 ’1בית ‘ למצב המערכת תהפעל 4

 שער חשמלי יציאה זו מאפשרת הפעלת אביזר חיצוני למשל ,יציאת ממסר הפעלת  5
  או זרקור

 01יציאת ממסרכיבוי  6

 ’2בית ‘ ה למצבהפעל 7

8   למשך דקה אחת. ,01מיקרופון באמצעותהפעלת האזנה 

 ום הדקה ישמעו שני צפצופי התראה.לפני ת 

  ניתן לחזור על פעולה ’8‘להארכת זמן ההאזנה בדקה נוספת, יש להקיש שוב .
 זו ככל שרוצים.

 להפעלת מערכת בחיוג עם ניתוק דוגמה

   שניות 10 -כ המתן  נתק את השיחה  צלצולים בלבד 2המתן   חייג לטלפון המערכת
  הקש קוד ראשי  המתן לסיום צליל המערכת  המערכת עונה   שוב למערכתחייג 

 .נתק את השיחה  המתן לצליל אישור  ’1‘ הקש  המתן לצליל אישור

 מורחבתמרחוק שליטה : מצב ב'

ת, להפעיל באופן ישיר את כל האביזרים המחוברים למערכת. שליטה מורחבת כוללת את האפשרו
אביזר, יש להפעיל את כדי להפעיל  .’יציאות‘המכונים חשמליים, למפסקים האביזרים מחוברים 

ם המתאי המספרו כוכביתעל מקש ה ההקש אליה הוא מחובר. ההפעלה נעשית, ע"י ה,יציאה
 .מהטבלאות הבאות

על מקש  הכיבוי נעשה, ע"י הקשה , אליה הוא מחובר.יציאהאביזר, יש לכבות את ה כדי לכבות
 .הבאות ה דוגמאות לאחר הטבלאותרא מספר.האותו והסולמית 

 פקודות הטלפון

פנה לטכנאי במידת הצורך,  הבאות. המופעים בטבלאותוהפקודות להלן הסבר על האביזרים 
 .ים נוספיםלקבלת הסבר

  מרחיבי אזוריםI/O-8N ו- I/O-16גלאים ואביזרים נוספים : מאפשרים להוסיף למערכת. 

 ממסרים  ימרחיבI/O-R :וניםלהפעלת אביזרים ש יכולת להוסיף למערכת יםמאפשר. 

 יציאות במערכת  פעולות במערכת

 הפעלה של... יציאהשם ה חייג  פעולה חייג

 סירנה חיצונית .SIREN Ext 11  הפסקת הסירנות והחייגן באזעקה 00*

 סירנה פנימית  .SIREN Int 12  הפעלת המערכת 01*

 )להפעלת אביזר( ממסר  RELAY 13  11המערכתכיבוי  01#

 יציאת עשן SMOKE 14  ’1בית ‘הפעלה למצב  04*

 יציאת הפעלה/כיבוי ON/OFF 15  ’2בית ‘הפעלה למצב  07*

 יציאת אזעקה ALRM 16  הפעלת מיקרופון להאזנה לדקה 08*

   17 Audio Ctrl בקרת קול 

 
 נדרש תכנות טכנאי 11



 ה מרחוק באמצעות הטלפוןשליט
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 1מס'  I/O-Rמרחיב ממסרים 

 ממסר חייג  ממסר חייג

51 1  55 5 

52 2  56 6 

53 3  57 7 

54 4  58 8  

 2מס'  I/O-Rמרחיב ממסרים 

 ממסר חייג  ממסר חייג

59 1  63 5 

60 2  64 6 

61 3  65 7 

62 4  66 8  
 

 3מס'  I/O-Rמרחיב ממסרים 

 ממסר חייג  ממסר חייג

67 1  71 5 

68 2  72 6 

69 3  73 7 

70 4  74 8  

 

 4מס'  I/O-Rמרחיב ממסרים 

 ממסר חייג  ממסר חייג

75 1  79 5 

76 2  80 6 

77 3  81 7 

78 4  82 8  

 

 SMS 12הודעת ב (סטטוסמצב )שליחת 

 טלפון מס'ל חייג  טלפון מס'ל חייג

91* 1  93* 3 

92* 2  94* 4 

 דוגמאות

המתן לסיום צליל   למערכת חייג :)המפעיל אביזר חיצוני( ממסר המערכת הפעלת יציאת .1
המתן לצליל    13הקש כוכבית   המתן לצליל מצב מערכת  הקש קוד ראשי  הזיהוי
 .נתק את השיחה  אישור

הקש קוד   המתן לסיום צליל הזיהוי  חייג למערכת: 4מרחיב אזורים מס' ב היציאכבוי  .2
נתק את   אישורהמתן לצליל   34 סולמית הקש  המתן לצליל מצב מערכת  ראשי

 .השיחה

 
פועלת או כבויה, והאם קיימות תקלות? הדבר נעשה  המערכתעם הפרטים הבאים: האם  SMSניתן לקבל הודעת  12

 .את שיחת השליטה מרחוק תנתקמ, המערכת SMSכדי לשלוח הודעת בחיוג כוכבית ומספר, בהתאם לטבלה. 

 I/O-16 -ו I/O-8Nאזורים  מרחיבייציאות ב

 מרחיב חייג  מרחיב חייג  מרחיב חייג

31 1  37 7  43 13 

32 2  38 8  44 14 

33 3  39 9  45 15 

34 4  40 10  46 16 

35 5  41 11    

36 6  42 12    
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 PIMAlink 2.0ענן תמיכה מרחוק ו 14

 PIMAlinkולחיבור לענן  13לצורך קבלת שירות מרחוק תפריט זה משמש לחיבור מערכת האזעקה

להלן מיועד לשימוש הטכנאי בלבד.  'מרחוק 'הטענהתפריט . PIMAlink 2.0לשימוש באפליקציית 
 הפירוט לתפריט הענן.

        ראשי קוד

     

       

 

ולהשתמש בו לרישום כל הטלפונים  במסך 'רישום לענן' כדי להתחבר לענן, יש לקבל קוד צימוד
 PIMAlinkאפליקציית טרם הרישום, יש להוריד לטלפונים הנדרשים את שבהם מותקנת האפליקציה. 

 מחנות האפליקציות. 2.0

 ערוץ התחברות

. כל net4pro ,GSM/GPRS ,WiFi. האפשרויות הן:ENTERאת הערוץ והקש  בחר, NEXTהקש 
 מיוחד. פנה לטכנאי.האפשרויות מחייבות התקנת אביזר 

 רישום לענן

, המופיע על מערכת האזעקה קשר עם הענן ומקבלת "קוד צימוד"יוצרת כניסה לתפריט עם ה
. הרישום צריך להעשות תוך האפליקציהבהם מותקנת  טלפונים. בקוד זה יש לרשום את כל ההמסך

 אבטחה(. שיקולישטרם נרשמו )מ טלפוניםלאחר מכן יש לקבל קוד צימוד חדש ל -דק'  10

 ביטול רישום לענן

פעולת ביטול הרישום מנתקת את הקשר בין המערכת לענן ובין הענן לטלפונים. לרישום מחדש, יש 
 לחזור על תהליך הרישום לעיל.

 הצג מספר מערכת

 לשימוש הטכנאי.

 

 
 מיועד ללקוחות המחוברים למוקד אבטחה ולשימוש המוקד בלבד. 13

            

   ..1,2ENTRNEXT

    

        

ENTR

            

NEXT

    

          

NEXT

    
                

NEXT
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 )מידור( חלוקה למדורים 15

או משרדים נפרדים, וכד', ניתן כאשר האתר המאובטח גדול ומכיל אזורי משנה כמו קומות, אגפים 
מערכת, הנקראת מדור. באופן -לחלק את אזורי המערכת לקבוצות, שכל אחת מהן מתפקדת כתת

זה מתאפשרת הפעלה נפרדת של כל מדור והפרדה בין משתמשים, גם ללא תלות בשאר המדורים. 
זה מדורים יוכל פי מדורים, כלומר, באי-חלוקה למדורים מאפשרת שליטה בהרשאות המשתמשים על

בנוסף, חלוקה למדורים מאפשרת מידור של שלטים אלחוטיים,  המשתמש לשלוט, ובאיזה לא.
 לוחות מקשים, מצלמות ועוד.

. מספר לוחות 4 -עד ל 8ואת מערכת קפטן  מדורים 16 -עד לפרו -הנטרת ומערכתן לחלק את ני
 .וט על מדור אחד או יותר. לוח מקשים יכול לשל8הניתן להתקנה הוא  יהמקשים המקסימאל

 דוגמאות לשימוש במידור

 מדורים, לוח מקשים אחד 3דוגמה א': בית פרטי, 

 
 14דוגמה א' לשימוש במדורים .7 תמונה

 מדורים. כל המשתמשים שולטים עליהם עם לוח מקשים/שלט רחוק אחד.  3 -בדוגמה זו, בית מחולק ל

 לוחות מקשים 3משתמשים עם  3דוגמה ב': בית פרטי, 

 

 דוגמה ב' לשימוש במדורים .8 תמונה

מדורים, כשלכל מדור יש לוח מקשים או שלט רחוק נפרדים, ולכל  3 -בדוגמה זו, בית מחולק ל

 
 http://www.flickr.com/photos/axiomestates. )מקור: mmonsCreative Co ןהתמונה מפורסמת ברישיו 14

/3081558445/) 

http://www.flickr.com/photos/axiomestates/3081558445/
http://www.flickr.com/photos/axiomestates/3081558445/
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כל לוח מקשים מציג רק את מצב המדור שלו,  משתמש הרשאה להפעלת לוח מקשים אחד בלבד.
 כולל אזורים פתוחים של מדור זה ואזורים שהזעיקו ממדור זה.

 .על מדור שאינו משויך אליומקשים לוח תן לשלוט מלא ני

 דוגמה ג': בניין מגורים, אפשרויות מידור לוחות מקשים שונות

 
 15דוגמה ג' לשימוש במדורים .9 תמונה

מוגדרת  1, וקומה 2מוגדרת כמדור  2, קומה 1מוגדרת כמדור  3קומות: קומה  3בדוגמה זו, בניין בן 
 . שיוך לוחות המקשים והמשתמשים הוא:3כמדור 

  מורשית  4 תבלבד(. משתמש 2בלבד )מציג את מצב מדור  2שולט על מדור  1מקשים לוח
 להפעיל לוח מקשים זה בלבד.

  מורשים  2-ו 1שולט על כל המדורים )מציג את מצב כל המדורים(. משתמשים  2לוח מקשים
 להפעיל לוח מקשים זה ולהפעיל את כל המדורים.

  יכול להפעיל  3בלבד(. משתמש  3את מצב מדור בלבד )מציג  1שולט על מדור  3לוח מקשים
 מדור זה בלבד.

 

 .על מספר מדורים הטישלשמש ליכול לאחד משתמש קוד  .1

, בשעות הכיבוי RFIDניתן להגביל כל קוד משתמש/שלט אלחוטי/כרטיס  .2
 .ובהרשאות

 
 content/-http://awkwardfamilyphotos.com/wp . )מקור:Creative Commonsהתמונה מפורסמת ברשיון  15

photo.jpg-family-plaid-awkward-uploads/2009/07/shari) 

http://awkwardfamilyphotos.com/wp-content/uploads/2009/07/shari-awkward-plaid-family-photo.jpg
http://awkwardfamilyphotos.com/wp-content/uploads/2009/07/shari-awkward-plaid-family-photo.jpg
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 דוגמה ד': קבוצת משרדים, כל משרד מוגדר מדור

 

 דוגמה ד' לשימוש במדורים .1' מס שרטוט

ניתן להתקין לוח מקשים  משרדים, כל משרד מוגדר כמדור. 16קומת משרדים המכילה בדוגמה זו, 
 להפעלה וכבוי המשרד/ RFIDכרטיס ה לקומה, וכל משרד יקבל קוד נפרד או שלט אלחוטי או בכניס

 מדור שלו. לוח המקשים יציג את מצב כל המדורים. 

שכל מדור יידרך כשלא לא תהיה בו לפי מדור, כלומר,  ’זמן שקט‘ניתן לדרוך את המערכת ע"פ 
 (.27עמ' פעילות למשך הזמן המוגדר )ראה 

. באופן זה, הכניסה תהיה מוגנת, מרגע 'אזור משותף'ידי גלאי, המתוכנת כ-תן להגן על הכניסה עלני
 .המדורים נדרכים. אזור זה ינוטרל, כאשר אחד המשתמשים ינטרל את המדור שלו שכל
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 שונות 16

 וניווט בתפריטי המערכתכתיבת שמות 

כמה  משמש להקשתרי: כל מקש אבטלפון הסלול SMSכתיבת שמות נעשית בדומה לכתיבת הודעת 
יש להקיש  ,עבר לאות הבאהלמ כל פעם תו אחר. . הקשה עליו מספר פעמים מציגההספרו תווים

 שלוש פעמים.   מקשיש להקיש על  'ט'. לדוגמה, לקבלת האות על מקש 

 יש להקיש כך: ",סלון"לכתיבת המילה 

1.    )'האות 'ס( 

5.    

6.          )'האות 'ל( 

7.   

8.       )'האות 'ו( 

9.   

10.         )'האות 'ן( 

 יש )ובחזרה(, באנגלית עבר לכתיבהלמ סימנים שלהם.עם האותיות וה המקשים והאותיותלהלן 

 ש על מקש יהקל

 -מס' הקשות  
 עברית

 -מס' הקשות  
 אנגלית

 5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 מקש

 . , ? ! 1  . , ? ! 1 

 2 ו ה ד 
 

 A B C 2  

  D E F 3  3 ג ב א 

  G H I 4  4 ן נ ם מ 

  J K L 5  5 ל ך כ י 

 6 ט ח ז 

 

 M N O 6  

 P Q R S 7  7 ת ש ר 

  T U V 8  8 ק ץ צ 

 W X Y Z 9  9 ף פ ע ס 

 0   0      

 

 

NEXT

    

6
     

9
   

NEXT

    

5
    

5
    

5
    

5
    

NEXT

    

2
      

2
      

2
      

NEXT

    

4
    1

4
    1

4
    1

4
    1

#
     

1
     /     

2
      

3
      

4
    1

5
    

6
     

7
    2

8
    

9
   

0
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  מס' הקשות 
 בכתיבת שמות

בכתיבת  מס' הקשות 
 ספרי טלפוןמ

 מקש

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  1 2 3 4 

( ) / * : - + # @  P* + # * 

 

 
 , ולהיפךלאנגליתעבר מעברית מ

 
 הזזת הסמן ימינה )קדימה(

 
 הזזת הסמן שמאלה )אחורה(

 יציאה ללא שמירה, ביטול 

 כניסה לתפריט, אישור פעולה, שמירת נתון 

 אות מצוקה הפעלת 

 תפעלמו ,אות מצוקה שימושי, בעיקר כשהמערכת מחוברת למוקד אבטחה. עם הפעלת האות
 מתקיןה .לבעלי משדר( SMSהודעת  תשלח)כן נ ניםטלפוול ההאבטחווח למוקד ידונשלח סירנה ה

 מופעלת בהם אזעקה.ש בכל פעם ,אות מצוקה לשלוח יכול לתכנת אזורים במערכת

 400-RXN: למשך שתי שניות ,ביחד  -ו  לחץ על המקשים . 

 

 

 RXN-800 :.לחץ על הכפתור העגול למשך שתי שניות 

 

 

 16מאסק-אנטיאיפוס גלאי עשן ו

תגרום  על מקש  שניות 2במשך , לחיצה מאסק-אנטי, או כאשר מופעלת אזעקת עשן
 .טכנאיה גם אפשרות לאיפוס אוטומטי. לפרטים, פנה לישנ לאיפוס הגלאי המזעיק.

 זמזם לוח המקשים ה קבועה שלהשתק

 את פעולת הזמזם. מפעילהאו כליל מפסיקה  -ו זמנית על המקשים -לחיצה בו
 לוח מקשים.  הפעולה נפרדת לכל

 . מקש על כשתי שניותשתקת הזמזם במקרה של תקלה, יש ללחוץ לה

 

כיבוי הזמזם יגרום לכך שלא ישמעו צפצופים במהלך השהיות הכניסה והיציאה, 
 .פתיחת אזורי פעמון, וכן כשיש תקלות

 

 
 גלאי מוגן נגד כיסוי גוף הגלאי 16

*
     

#
     

NEXT

    

BACK

     

END

ENTR

*
     

#
     

#
     

ENTREND

END
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 ת מערכתובדיק

לביצוע בדיקה  הטלפון ומתח החשמל. ת הגיבוי, קוהמערכת מבצעת באופן רציף בדיקות לסולל

 המסכים הבאים:  וצגיוו תשמיע צפצוף סירנהה.  -ו ראשיהקוד להקיש את הידנית, יש 

   
  : "סוללה נמוכה" או "תקלת קו טלפון"., למשלבמידה ויתגלו תקלות, הן יוצגו על גבי המסך

 .אין תקלת חשמל רשתללה ניתנת לבדיקה, רק כאשר הסו

 RXN-800לוח מקשים הגדרות 

 לתפריטכניסה . למיוחדבתפריט  RXN-800 -מספר הגדרות שונות של לוח המקשים, מתבצעות ב
 פעלו ע"פ ההוראות הבאות: ולשינוי ההגדרות,

 .BACK מקשהלחיצה ארוכה על  לחצו .1

 )נשמר מיידית(. 9עד  0 -מספר מ הקישו לשינוי הגדרה .2

 . NEXT/BACKהקישו  למעבר בין הגדרות .3

 .ENDלסיום, הקישו  .4

 עברית אנגלית

 

Contrast תאורת התצוגה 

Brightness בהירות התצוגה 

Volume עוצמת הרמקול 

Keys backlight תאורת מקשים 

 הוראות ניקוי לוח המקשים

 כדי לשמור על המסך והכיתוב של לוח המקשים, יש לפעול ע"פ ההנחיות הבאות:

 המסך. יש להסיר את הניילון המגן על .1

 .LCD, או מטלית וחומר ניקוי מיוחד למסכי יש להשתמש במטלית רכה ויבשה .2

 .או בחלקי הפלסטיק בכיתוב ,העלולים לפגוע במסך ,אין להשתמש בחומרי ותמיסות ניקוי .3

 

BACK

     

           ...

 
 ...  

           ...

           
 

       ...S1

...

            !
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 ן תקלותפתרו 17

 רחשתמתכאשר כל הזמן.  ,את האביזרים המחוברים אליהבודקת ו יותת עצמוקיבדמבצעת המערכת 
אדומה מתחילה להבהב, בלוח המקשים מופיע תיאור התקלה בשורה התחתונה,  ’תקלה‘תקלה, נורית 

, טלפוניםע"י דיווח למוקד, חיוג לבזיכרון נרשמת התקלה עם הזמן והתאריך, והמערכת יכולה להגיב 
 יים ועוד.הפעלת אביזרים חיצונ

 

. בכל כנה לפריצהאו ה כמה מהודעות התקלה יכולות להעיד על ניסיון פריצה
 !יש להודיע מייד למוקד או לטכנאימקרה של תקלה, 

 זמזם לוח המקשים את קפסיכדי לה:   

 יםבמקרה של מספר תקלות, הן תופענה במסכים מתחלפ 

 להלן התקלות האפשריות ודרכי הטיפול בהן:

 הסבר ופעולות תיקון תצוגה בלוח המקשים

יש  לאחר הפסקת חשמל ארוכה.חלשה, תקלה המופיעה כשהסוללה  סוללה נמוכה
שעות להעלמות ההודעה. אם ההודעה ממשיכה יותר  24 -להמתין כ

 יממה, יש להודיע לטכנאי.מ

 קרא מיד לטכנאי!לא הייתה הפסקת חשמל,  אם

 הפסקת חשמל, בדרך כלל.בזמן ה תקלה המופיע תקלת מתח רשת

 לא הייתה הפסקת חשמל, קרא מיד לטכנאי! אם

, שבמהלכה סוללת מופיעה לאחר הפסקת חשמל ארוכהתקלה ה מכווןשעון לא 
 .18עמ' ראה  .כוון את השעון הגיבוי התרוקנה.

 תקלת קו טלפון

,  קוד ראשי . הקש ההבדיקה השגרתית של קו הטלפון נכשל
בדוק אם שאר המכשירים המחוברים לקו הטלפון  לביצוע בדיקה ידנית.

ועדיין מופיעה  ,וכד'( פעילים. אם כן ,מערכת )טלפונים, פקסהשל 
 התקלה, קרא לטכנאי.

 או הקופסה פתוחה. ,מפסק ההגנה של קופסת המערכת אינו תקין 17 1מפסק קופסה 
 טכנאי.אם התקלה נמשכת, קרא ל .וודא שהקופסה סגורה

 פתוח 2מס'  קופסהמפסק  1 2מפסק קופסה 

 פתוח ’X‘מרחיב  ההגנה של מפסק X מפסק מרחיב 

 לא תקין ’X‘מרחיב  Xתקלת מרחיב 

 פתוח ’X‘מפסק ההגנה של לוח מקשים  Xמפסק קיבורד 

התקלה יכולה להופיע לאחר הפסקת חשמל ארוכה ולפני התרוקנות  מתח נמוך
 לטכנאי!הסוללה. קרא מיד 

 תקלה בגלאי אלחוטי תקלת אזור אלח.

 בתקשורת בין מערכת האזעקה למוקד בעיה תקלת תקשורת מוקד

 .או אינה תקינה ,אינה מחוברת תהסלולאריהיחידה  GSMתקלת משדר 

 
 8לא קיים בקפטן  17

END
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 הסבר ופעולות תיקון תצוגה בלוח המקשים

 GSM -קליטה גרועה או חסימה בערוץ ה  GSM תקלת ערוץ

 .או שקיימת תקלה בכרטיס ,GSM -ביחידת ה SIMאין כרטיס   SIM תקלת כרטיס

 1למוקד  GSM -תקלה בתקשורת בין משדר ה GSMתקלת תקשורת 

 2למוקד  GSM -תקלת תקשורת בין משדר ה GSM2תקלת תקשורת 

 האלחוטי אינו מחובר או אינו תקיןהמקלט  מערכת אלחוטית

שקופסת א ווד או פתוח. ,מפסק ההגנה של המקלט האלחוטי אינו תקין מפסק קופסה אלח.
 קרא לטכנאי.וההודעה ממשיכה,  ,גורה. אם כןהמקלט ס

 לא תקינים אליואו התקשורת  ,לוח המקשים תקלת קיבורד

Other Keypad In Use! לוח מקשים אחר נמצא בשימוש 

Keypad Not Connected! שורת בין לוח המקשים לבין המערכתאין תק 

Check keypad number של לוח המקשים שגוי מספר הזיהוי 

 תקלה בקו אזור תקלת אזור

 פנה מייד לטכנאי!תקלה שיכולה להעיד על ניסיון פריצה.  תקלת מתח גלאים

 SMS-100תקלה ביחידת  SMSתקלת תקשורת 

 SMS-100במערכת לא מותקנת יחידת  SMSהתקן יחידת 

 תתקלה בחיבור הרשת של המערכ תקלת תקשורת רשת

 ’X‘תקלה במרחיב הממסרים  Xתקלת ממסרים 

דא וו קין או פתוח.אינו ת '’Xים מפסק ההגנה של מרחיב הממסר Xמפסק ממסרים 
 קרא לטכנאי.וההודעה ממשיכה,  ,ב סגורה. אם כןשקופסת המרחי

 תקלת מתח במרחיב היציאות מתח מר. יציאות

 תקלת מתח במרחיב האזורים מתח מר. אזורים

 המקלט האלחוטי חסוםתדר  חסימת מערכת אלח.

. לאחר מספר ניסיונות, ההודעה הקש הוקש קוד שגוי.  ENDהקש  !!! קוד שגוי

 ארוך  הקשתישאר. כדי לחזור למסך הרגיל 

 לטכנאי קראו  הקשסק נחסם. גלאי אנטי מ סק!חסימת אנטי מ

 X מגלאי אלחוטי ’אות חיים‘לא התקבל  Xאות חיים חסר 

 X תקלת סוללה במרחיב אזורים Xסוללה מר. אזור 

 X תקלת מתח במרחיב אזורים Xמתח רשת מרחיב 

 X תקלת סוללה במרחיב יציאות IO-R Xסוללה חל. 

 X תקלת מתח במרחיב יציאות Xמתח רשת מר. יצ. 

 

 

 פרטי המתקין:

 שם _____________________    טל' נייד: ___________________________

 ________________________________________________________חברה 

 מס' טלפון: _____________________________

 תאריך התקנה __________________________

 ם אחריות ______________________תאריך סיו

END

END

END
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 אחריות מוגבלת

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

ם שוד, שריפה, או אחר, או שהמוצר יספק התרעה מספקת או הגנה. המשתמש מבין כי ציוד אשר הותקן ומתוחזק כהלכה יפחית את הסיכויים לאירועי

מוות, נזק גופני, או נזק לרכוש כגון פריצה, שוד, ושריפה ללא התראה, אך אינו מהווה ביטוח או הבטחה כי אירועים כאלו לא יקרו או כי לא יגרם 

 כתוצאה.

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

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

ראות ההתקנה והתפעול של המוצר ובין השאר לבדוק את המוצר ואת המערכת כולה לפחות פעם בשבוע.  אזהרה: על המשתמש לעקוב אחר הו

מסיבות שונות, הכוללות )אך לא רק( שינויים בתנאי הסביבה, הפרעות חשמליות ואלקטרוניות, שינויי טמפרטורה, המוצר לא יתפקד כמצופה. 

 שו.על המשתמש לנקוט בכל האמצעים להגן על גופו ורכו

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

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

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

 לספק או המתקין של מערכת זו.

 ט.ל.ח. לפימא מערכות אלקטרוניות בע"מ.  2018© כל הזכויות שמורות 

 מיוצר ע"י:

 WWW.PIMA.CO.IL     פימא מערכות אלקטרוניות בע"מ

 5885633, חולון 5רח' הצורף 

  03-6506422פקס:      03-6506400טל': 

 

 4410282מק"ט: 

*4410282* 

 2018 יוני, D1 ,IL heגרסה: 

http://www.pima.co.il/

