
 

VOE502 
2 outputs Expander for VISION System 

Installation Instructions 

          

 

Description 

VOE502 is a module that provides two wired outputs to the 
VISION wireless system. 

Using the VOE502 enables adding wired peripherals to the 
VISION such as piezo siren, relay for light etc. 

Technical specification 

Input voltage: 6.5 – 14VDC 

Outputs Type:  Open Collector 

Connection to VISION system:  add-on  

Content of the product package 

 VOE502 module  This guide 

How to install the VOE502 

 

Disconnect the VISION from AC and 

battery power before installing the 

VOE502. 

 

1. Remove the front cover of the VISION system. 
2. Connect the VOE502 to the J4 connector in the VISION 

mainboard. Insert its opposite side hole into the plastic 
standoff. See figure. 

 
3. Configure the VISION system to operate with on-board 

outputs. See the FORCE & VISION programming manual. 

Connection of peripherals to VOE502 

The VOE502 provides two open collector outputs, voltage and 
ground. The outputs are switched to ground when activated, 
and disconnected when in normal state. 

The peripherals shall be connected between the positive 
terminal (+) and the VOE502 output (1 or 2): 
a. For low current peripherals (<200mA) the +V terminal of 

the VOE502 can be used, taking into account that the 
voltage can vary between 6.5VDC to 14VDC. 

b. For high current peripherals (>200mA) use an external 
independent power source. See the following figure: 

 

 

Programming the VISION system to 
activate the outputs 

In the VISION system, set the on-board outputs according to 
the installation requirements. For example, set output 1 as an 
'Internal Siren' output type for driving piezo siren and output 2 
as a ‘Burglary’ output type for external communicator, e.g. 
radio transmitter (use technician keypad or FORCE Manager 
upload/Download software). 

Set the output polarity for each output according to the load 
characteristics. For piezo siren uncheck the parameter. 

Note: 

Outputs 1 and 2 can sink up to 1A load current. 

The +V output of VOE502 can supply up to 200mA; hence, 
load that requires more than 200mA must be connected to an 

external independent power source (see option ‘b’ in the figure 
on the lower left side). Use backup battery for the power 
supply if needed. 

Ordering information 

VOE502: P/N 8180018 
 

 

 
Limited Warranty 
PIMA Electronic Systems Ltd. does not represent that its product may not be 

compromised and/or circumvented, or that the Product will prevent any death, 
personal and/or bodily injury and/or damage to property resulting from burglary, 

robbery, fire or otherwise, or that the Product will in all cases provide adequate 
warning or protection. The User understands that a properly installed and 

maintained equipment may only reduce the risk of events such as burglary, 
robbery, and fire without warning, but it is not insurance or a guarantee that 
such will not occur or that there will be no death, personal damage and/or 

damage to property as a result. 
Read this guide in its entirety before attempting to program or operate your 

system. Should you misunderstand any part of this guide, please contact the 
supplier or installer of this system. 
 

Copyright  2021 PIMA Electronic Systems Ltd. All rights reserved. E&OE 

 

 

Manufactured by 

PIMA Electronic Systems Ltd.      

www.pima-alarms.com 

5 Hatzoref Street, Holon 5885633, Israel. 

Tel: +972.3.6506414   

Fax: +972.3.5500442 

Email: support@pima-alarms.com 

 

 

 

 

 

P/N: 4410539 
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   VOE502 
   VISIONלמערכת  יציאות 2מרחיב 

 הוראות התקנה

       
 

 

 תיאור

 .VISIONמספק שתי יציאות קוויות למערכת  VOE502מודול 

ביזרים קוויים כמו אלהוסיף למערכת  ניתן VOE502באמצעות 
 תאורה וכדומה.משדר למוקד, סירנה, 

 נתונים טכניים

 6.5-14VDC :מתח כניסה

 Open Collector:  יציאהסוג 

 (Add-On): הרכבה על המעגל VISIONחיבור למערכת 

 תכולת אריזת המוצר

  מודולVOE502  מדריך זה 

 VOE502 -איך להתקין את ה

 
הבקרה ממתח רשת וסוללה לפני התקנת נתק את לוח 

 . VOE502-ה

  :)ראה ציור( המודולפעל ע"פ ההנחיות הבאות להתקנת 

 . VISION-ה הסר כיסוי קדמי של מערכת .1
, J4על המעגל באמצעות מחבר  VOE502 המודול חבר את  .2

 ראה ציור.ובצד השני שלו הכנס את המעמד הפלסטי לחור. 

 
 

יציאות על המעגל. לעבודה עם  VISIONתכנת את מערכת  .3
 וגם בהמשך מסמך זה. VISION -ו FORCE ראה מדריך תכנות

 

 VISIONמרחיב ואביזרים למערכת יבור ח

VOE502  מספק שתי יציאות מסוגOpen Collector – .מתח ואדמה 

ממותגות לאדמה כאשר הן מופעלות ומנותקות  VOE502יציאות 
 כאשר הן במצב רגיל.

לבין היציאה של  (+)טרמינאל ר את האביזרים בין יש לחב
VOE502 (1  2או): 

 ניתן (200mA-ל מתחתלאביזרים בעלי צריכת זרם נמוכה ) .א
; יש לקחת בחשבון VOE502של  V+להשתמש בחיבור 

 .14VDCלבין  6.5VDCשהמתח יכול לנוע בין 
יש ( 200mA-ללאביזרים בעלי צריכת זרם גבוהה )מעל  .ב

 ציור הבא:השתמש בספק חיצוני עצמאי. ראה את הל

 

 היציאותלהפעלת  VISIONתכנות מערכת 

תכנת את  בתפריט "יציאות על המעגל", ,VISIONבמערכת 
 1לדוגמה, תכנת את יציאה מס'  ות לפי דרישות ההתקנה.ציאהי

הפעלת סירנה ואת יציאה מס' עבור  "פנימיתסירנה כסוג יציאה "
)השתמש בקיפד חיבור למשדר למוקד חיצוני 'פריצה' עבור -ל 2

 (.FORCE Managerטכנאי או בתוכנת 

 קבע את קוטביות היציאה לפי תכונות הכניסה של המשדר.
 עבור סירנה השאר את הפרמטר לא מסומן.

 שים לב:

 .בכל יציאה 1Aזרם של עד מתג ל ותיכול 2-ו 1היציאות 

עומס של יותר ; לכן, 200mAמוגבלת עד שבמודול  V+היציאה 
. ' בציור(ב)אופציה  מחייב שימוש במקור מתח חיצוני  200mA-מ

 במידת הצורך חבר ספק חיצוני עם גיבוי סוללה.

 ספק כוח וסוללה יעודיים. תהפעלת משדר רדיו למוקד מחייב

 מידע להזמנות

 VOE502 :8180018ט "מק 
 

 

 אחריות מוגבלת

ו שהמוצר יספק התרעה מספקת או הגנה. המשתמש מבין אינה מתארת מוצר זה כאינו ניתן לעקיפה, או שימנע מוות, נזק גופני כלשהו, או נזק כלשהו לרכוש כתוצאה מפריצה, שוד, שריפה, או אחר, א מערכות אלקטרוניות בע"מ פימא

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

 ל.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 פע לא תהיה כל חבות כלפי מקרה מוות, מערכות אלקטרוניות בע"מ לפימא

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

 נו נכון ועדכני. פימא שומרת לעצמה את הזכות לשנות מסמך זה, כולו או חלקים ממנו, מזמן לזמן, ללא הודעה מוקדמת.בהכנת מסמך זה הושקעו כל המאמצים בכדי להבטיח כי תוכ

 ין של מערכת זו.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 המתק

 ט.ל.ח .מערכות אלקטרוניות בע"מ לפימא 2021 ©ת שמורות כל הזכויו
 

 מיוצר ע"י:

 פימא מערכות אלקטרוניות בע"מ

 5885633חולון    5הצורף 

www.pima-alarms.com 

 03.5500442 פקס:   03.6506414 טל:

Email: support@pima-alarms.com 
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