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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

של אש או מכת חשמל, אין לחשוף התחשמלות. להקטנת סיכון 

 את המערכת למים או נוזל אחר, או לרטיבות.

  לא קיים מפסק חשמלי! -חיבור החשמל למערכת הינו ישיר 

  קיימת סכנת התחשמלות בלוח הבקרה! במקרה הצורך יש

 לפנות לטכנאי מורשה בלבד.

 .אין לשפוך נוזל כלשהו על המערכת 

  מחשש לפגיעה סוללות.אין למקם את המערכת ליד מקור חום 

 .אין לחשוף את הסוללות לנוזל 

 !הקפד על קוטביות הסוללות מחשש לשריפה 

  אין להחליף את הסוללות, אלא בסוללות מאותו הסוג, מחשש

 להתפוצצות.

  השלך סוללה משומשת בהתאם להוראות המשרד להגנת

 הסביבה.
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 )מוחלפים במהלך ההתקנה( קודי ברירת המחדל

 5555 : קוד משתמש ראשי

 1234 : ראשי קוד טכנאי

 סימנים במדריך זה

 
 חשובה הערה או אזהרה

 

 המלצה או הערה

 

 

תקשורת מבוססת על  VISION: מערכת אזהרה
אלחוטית. כל שידור אלחוטי יכול להיות חשוף 
להפרעות שחלקן, גם אם בסבירות לא גבוהה, 

 יכולות לגרום לשיבוש בתפקוד המערכת.

שידור אלחוטי יכול להיפגע מזכוכית מצופה, 
 מתכת ועוד.ועצמים מקירות 
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 מבוא .2

 1לקוח יקר

אלחוטית ה אנו מברכים אותך על רכישת מערכת האזעקה

  .פימא מערכות אלקטרוניותמתוצרת חברת  ,VISION תקדמתמה

לת בע אהיו ,מיועדת לזיהוי והתרעה מפני פריצות VISIONמערכת 

, ערוצית מקבילית-תקשורת רבו ,אפשרויות תכנות רבות ומגוונות

  ., וטלפון סלולרי וקוויWi-Fiכולל רשת )מובנה(, 

 ושלטים רחוקים ,, כפתורי מצוקהגלאיםמערכת ניתן לחבר ל

 להפעלה ונטרול המערכת.

 עם, מכל מקום ,טלפון חכםאמצעות בVISION -ב תוכל לשלוט

 .PIMAlink 3.0אפליקציית 

יש לבצע בדיקת תקינות של מערכת האזעקה אחת לשלוש 

 ידי טכנאי מוסמך.-שנים, על

 VISIONמערכת האזעקה משתמשים במשתמש זה מיועד למדריך 

ד על בדיקת יהקפלו במלואו א מדריך זהוקריש ל. X.1בגרסה 

ניתן להוריד  .כםהמערכת לעיתים קרובות, כדי לשמור על בטחונ

 :בכתובת האינטרנט של פימא,אתר ממדריך בכל עת האת 

 https://www.pima-alarms.com/he .הורדות/  

 

ומיועדות לשני  ,כר מטעמי נוחות בלבדלשון זהפניות במדריך זה ב 1
 המינים.

https://www.pima-alarms.com/he/%d7%94%d7%95%d7%a8%d7%93%d7%95%d7%aa/
https://www.pima-alarms.com/he/%d7%94%d7%95%d7%a8%d7%93%d7%95%d7%aa/
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אם רכשת לוח מקשים כותב, תוכל למצוא את הוראות התכנות 

המלאות של המערכת במדריך התכנות למשתמש למערכות 

FORCE  ו-VISION  :(4410524)מק"ט. 

 ותתכונות עקרי .2.1

 )64: אזורים )גלאים 

 לכל אחד ושלט רחוקעם קוד ייחודי , 64: משתמשים. 

 להעברת אזעקות והודעות ,16: אנשי קשר. 

  :8מדורים 

  אבטחה מוקדי נישל חיבורלאפשרות 

  אפליקציית חיבור לענן פימא בשילובPIMAlink 3.0 ,

 :טלפון חכםכל ממאפשרים את הפעולות הבאות 

 ה ונטרולדריכ 

  על אזעקות ותקלות יםדיווחקבלת  

 ביטול אזורים 

 יסלולרו קווי , טלפון)מובנה( ערוצית: רשת-ת רבתקשור,  

 או  ,ברשתאו ניתן להתחבר  ./ים)ברכישת מודול Wi-Fi-ו

 .(Wi-Fi-ב
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 נתונים טכניים .2.2

  :433.92תדרMHz 

  :12כניסת מתח משנאיVDC 

  :סוללותX2  ,3.7V ,18650יון.-ליתיום 

  :מעלות צלזיוס 50+ עד 10-תחום טמפרטורה 

  יחסית, לא מעובית( 90%לחות )מקס'(: עד(  
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 ולאפליקציה צימוד המערכת לענן פימא .3

שלך,  VISION-כדי שתוכל להתחבר עם האפליקציה למערכת ה

עליך לצמד בניהן. צימוד הוא דרך לחבר בין שני צדדים באופן 

נדרש  ,(. כדי לצמדBluetoothמאובטח )בדומה לצימוד רמקולים 

 וד צימוד. ק

קוד הצימוד שלך מופיע על מדבקה המודבקת על קופסת המערכת. 

עם  ההמדבק או הברקוד המופיעים על QR-תוכל לסרוק את קוד ה

 ., כפי שיוסבר להלןידנית ואו להכניס אות ,הטלפון שלך

 .למערכת צומדמש לטלפון רק פשרתתאמלענן  ההתחברות

הטלפונים עם  ואת, לענן פימא כדי לצמד את המערכת שלך

 .פעל על פי השלבים הבאיםהאפליקציה למערכת שלך, 

בגרסת )ומעלה(  PIMAlink 3.0הורד את האפליקציה  .1

 .  iOSאו  אנדרואיד 

 ולא גרסאות אחרות!ומעלה,  3.0: הורד את גרסה שים לב

 .מערכתל צמדל שתרצה הטלפונים בכל זאת עשה
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 צימודאישור  .3.1

מד טלפון למערכת, יש לאשר כדי למנוע ממי שאינו מורשה לצ

שלך  VISION-עם מתן האישור, מערכת ה תחילה את הצימוד.

מבצעת צימוד לענן פימא. כמו כן מרגע זה, הענן יאפשר צימוד 

דקות. לאחר זמן זה, יש לחזור על  כמהטלפונים למערכת, למשך 

 הפעולה, כדי לרשום טלפונים נוספים בעתיד.

 עם שלט רחוק

תורי הדריכה והנטרול את כפ ,ביחדניה לחץ והחזק למשך ש .2

 בשלט הרחוק.

 

 עם לוח מקשים אלחוטי

 : )ראה התמונה הבאה( הקש את סדר המקשים הבא .3

 סולמית )#(.  8  כוכבית )*(   קוד ראשי/משתמש

 

 הסבר להלן. הכנס את קוד הצימוד באפליקציה. ראה .4
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 באפליקציה ניידטלפון ההצימוד  .3.2

כדי ,   על כפתור ה'פלוס' האדוםלחץ פתח את האפליקציה ו .5

 שלך. האזעקה מערכתאת  וסיףלה

 

 .ביתלמערכת שלך, למשל,  שם מערכתהכנס  .6

וסרוק את הברקוד,  כעת לחץ על כפתור סריקת הקוד  .7

קופסת המערכת. לחילופין, הכנס את  עלהמופיע על המדבקה 

 )אותיות ומספרים(, כפי שהוא מופיע על המדבקה. קוד הצימוד

כעת הטלפון  .הצימוד הצליחוהמתן להודעה  ,צמדעל  הקלק .8

 מערכת שלך.לשלך מצומד 

קוד המשתמש הקוד הראשי או שמופיע, הכנס את  מסךב .9

 .שלך

 Jerusalem (UTC+02:00)בחר את אזור הזמן בשדה שמתחת  .10

 .קבע אזור זמן הכפתור והקש על מהתפריט הנגלל
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 דריכה ונטרול .4

 כאשר, והאזעקה מופעלת בדריכת המערכת מופעלים הגלאים

וניתן  ,מתגלה תנועה חשודה. בנטרול המערכת הגלאים מנוטרלים

 באתר המאובטח. ללא מגבלה לנוע 

למצבי  לדרוך או ,דריכה מלאה VISION-את מערכת ה ניתן לדרוך

 רט להלן:ופ, כמבית

  בו האתר המוגן נותר ריק וכל  ,מיועדת למצבדריכה מלאה

  נדרכים.בו הגלאים 

  מיועד לדריכה של חלק מהגלאים, למשל גלאים  ביתמצב

 .בקומה נפרדת, אזור נפרד בבניין, או גלאים שנדרכים בלילה

מבלי להפעיל את  באזורים המנוטרליםלנוע במצב זה, ניתן 

 אזורים הדרוכים.בתגובה לתנועה בשכן תופעל  האזעקה,

 אזורים פתוחים ותקלות .4.1

או  למשל דלת ,ור פתוחאז ישנו אם ,את המערכת ניתן לדרוךלא 

כדי לדרוך את במקרה כזה, . יםלהיות סגור חלון עם גלאי שצרכים

תקף הביטול  .ותובטל אסגור את האזור או להמערכת, יש ל

 אם האזור פתוח הואבנטרול המערכת,  -לדריכה אחת בלבד 

 . יידרך שוב

לא ניתן  ,למשל כשיש הפסקת חשמל, תקלה גם במקרה של

 ראה הסברים .באופן זמני התו, מבלי לעקוף אלדרוך את המערכת

 להלן.
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 PIMALINK 3.0 האפליקציב .4.2

 על המערכת שלך, הכנס קוד ראשי והתחבר. שהק .1

 

המערכת התצוגה עם דריכת  - על מצב הדריכה המבוקש הקש .2

 .'X/דרוכה לבית מלא למצב דרוכהל'משתנה 

 

 .טרולינהקש על התחבר ולנטרול המערכת,  .3
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 RMCשלט רחוק עם  .4.3

RMC  השלט משמש לדריכה  .אלחוטי בטכנולוגיית שלט רחוקהינו

כאשר לוחצים על השלט מספר פעמים, יש להמתין כמה  .ונטרול

 שניות בין הלחיצות.

 מדריך מהיר .4.3.1

  פעולה ס'מ

 דריכה מלאה 1

  

 1בית מצב דריכה ל 2

 2בית מצב דריכה ל 3

 נטרול 4

 אות מצוקהשידור לחץ והחזק:  5

 ית שידור/סוללה נמוכהנור 6

 פימא לענןהמערכת צימוד  1+4

 השלט במערכת רישום 2+4
 

 

הטכנאי יכול לתכנת את הסירנה להשמיע צפצוף בדריכה 
 ונטרול המערכת.
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 אלחוטי בלוח מקשים .4.4

, המאפשר לדרוך FastLink בטכנולוגייתהינו לוח מקשים  KAS-ה

 נוספות, שיפורטו להלן.ולנטרל את המערכת, וכן לבצע כמה פעולות 

 מדריך מהיר .4.4.1

שלוש נוריות בחלק העליון )ראה פירוט בהמשך(, שנדלקות  KAS-ל

למשך שלוש שניות, כחיווי למצבי מערכת שונים, כאשר מבצעים 

פעולה כלשהי בלוח המקשים. לדוגמה, כשדורכים את המערכת, 

או היו קודם  ,נדלקת, אם יש כרגע אזעקה אזעקה בזכרוןנורית 

בתחתית לוח המקשים, נותנת חיווי  מצב מערכתן. נורית לכ

 .כשמתבצע שידור

 

 KASלוח מקשים  .1 שרטוט
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 נוריות

 תאור חיווי צבע

 צהובה

 

 קיימות תקלותנדלקת לשלוש שניות:   תקלה

 ת לוח מהבהבת שלוש פעמים: סולל
 נמוכה המקשים

 ARM אדומה

 

 המערכת )או מדורים( דרוכה דריכה

 צהובה

 

אזעקה 
 בזכרון

 יש כרגע, או היתה אזעקה.

 ירוקה

 

 המערכת משדרת או קולטת שידור. שידור

או  ,לחץ והחזק את מקש הסולמית
אם אין תקלה,  -למשך שניה הכוכבית 

 ,המערכת מנוטרלת ואין אזעקה בזכרון
 .לשלוש שניות הנורית תידלק

 המספרים מקשי

 לחץ והחזק... מקש

 3בית דריכה למצב  3

 4בית דריכה למצב  4

 אזעקה רפואית הפעלת 4+6

 אזעקת אש הפעלת 7+9

 אזעקת מצוקה הפעלת #+*
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 מקשי דריכה/נטרול

 לחץ והחזק... מקש

 דריכה מלאה

 

 דריכה כל האזורים/מדורים

 1דריכה למצב בית 

 

)או, הקש קוד  1דריכת אזורי מצב בית 
 משתמש ולחץ על המקש(

 2דריכה למצב בית 

 

)או, הקש קוד  2בית  דריכת אזורי מצב
 משתמש ולחץ על המקש(

 נטרול

 

נטרול כל האזורים/מדורים )נדרש להקיש 
 קוד משתמש(

אם נשמעים שלושה צפצופים, הדריכה נכשלה, כי ישנם הערה: 

 אזורים פתוחים או תקלות.
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 מדורים .5

כאשר האתר המאובטח גדול ומכיל מדור מורכב מקבוצת אזורים. 

, ניתן או חנויותמשרדים נפרדים,  ,כמו קומות, אגפיםאזורי משנה 

לחלק את אזורי המערכת לקבוצות, שכל אחת מהן מתפקדת 

מערכת, הנקראת מדור. באופן זה מתאפשרת הפעלה -כתת

נפרדת של כל מדור והפרדה בין משתמשים, ללא תלות בשאר 

 המדורים. 

ולוחות המקשים המשתמשים  חלוקתחלוקה למדורים מאפשרת 

, דרוך ולכבותמדורים יוכל המשתמש ל אילופי מדורים, כלומר, -על

ליותר  ים ולוחות מקשיםמשתמש ניתן לשייך מאיזה לוח מקשים.ו

 אחד. מדורמ

)ע"י  למדורים נעשה בהגדרות כל אזורולוחות מקשים שיוך אזורים 

 . שיוך משתמשים למדורים נעשה בהגדרות כל משתמש.הטכנאי(

 ימדורים. מספר לוחות המקשים המקסימל נהשמועד הגדיר תן לני

 .שמונה גם הניתן להתקנה הוא
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 יםדוגמאות לשימוש במדור .5.1

 דוגמה א'

בית פרטי, שתי קומות, כל קומה מוגדרת כמדור נפרד, לוח מקשים 

 .אחד

 

, ואזורי 1מדור בדוגמה זו, אזורי הקומה הראשונה מוגדרים 

בבית מותקן לוח מקשים אחד שמשויך . 2מדור הקומה השניה 

לשני המדורים, ולכל המשתמשים הרשאה לדרוך ולכבות את 

 המערכת )בפועל, המשתמשים משויכים לשני המדורים(.

 'בדוגמה 

לוח עם  בית פרטי, שתי קומות, כל קומה מוגדרת כמדור נפרד

 נפרד. מקשים

זורי , וא1מדור בדוגמה זו, אזורי הקומה הראשונה מוגדרים  גם

וכל  1ולכל מדור לוח מקשים מס'  2מדור הקומה השניה 

 . 1המשתמשים משויכים למדור 
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וחלק מהמשתמשים משויכים לשני המדורים,  2לוח מקשים מס' 

כך שהם יכולים לדרוך ולכבות את שני המדורים )קומות( מלוח 

 המקשים.

 

 'גדוגמה 

. דנפרים לוח מקשעם מוגדרת כמדור נפרד  חנות, כל מרכז מסחרי

מערכת -בדוגמה זו, המדורים מקבילים לחנויות. כל חנות היא תת

עצמאית, עם גלאים ומשתמשים משלה. אם יש לחנויות אזור 

משותף, כמו רחבת כניסה, ניתן להתקין במקום לוח מקשים נוסף, 

 )למשל, בעלי החנויות(. שאליו ישויכו משתמשים מסויימים 

, ניתן יהיה להציג בו את מצב אם משייכים אליו את כל המדורים

, שהאזור שלו גלאיבהכניסה אזור להגן על גם תן ניהמדורים כולם. 

שכל רק כ. באופן זה, הכניסה תהיה מוגנת, משויך לכל המדורים

המדורים נדרכים. אזור זה ינוטרל, כאשר אחד המשתמשים ינטרל 

אין  זמן ע"פאוטומטית ניתן לדרוך את המערכת  את המדור שלו.

לפי מדור, כלומר, שכל מדור יידרך כשלא לא תהיה בו  תנועה

 פעילות למשך הזמן המוגדר.
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 ן תקלותפתרו .6

גלאים את הבודקת ו יותת עצמוקיבדמבצעת  VISION מערכת

תקלה,  רחשתמתכאשר . ברציפות אביזרים המחוברים אליהוה

המערכת . הארועים זכרוןנרשמת בהיא מדווחת באפליקציה ו

ל יעויכולה להפ, ולאנשי הקשר )כשיש מנוי( דלמוק תדווחמ

 .בהתאם לתכנות הטכנאיאביזרים 

 

כמה מהודעות התקלה יכולות להעיד על ניסיון 

יש . בכל מקרה של תקלה, או הכנה לפריצה פריצה

 !להודיע מייד למוקד או לטכנאי

. בכל שאר התקלות יש ודרכי הטיפול בהן הנפוצות להלן התקלות

 :לקרוא לטכנאי

 תאור קלהת

אם סוללת הגיבוי  הפסקת חשמל. קיימת מתח רשת
 אין אםתקינה, המתח למערכת מגיע ממנה. 

 ייתכן והחשמל נותק במזיד.הפסקת חשמל, 

 לרוב חלשה. התקלה מתרחשת ת הגיבויסולל סוללה נמוכה
, או כאשר לאחר הפסקת חשמל ארוכה

לאחר  שעות 24אם  .עומדת להתרוקןהסוללה 
ה, יש מופיעעדיין  תקלהה חזרת החשמל

 .א לטכנאי להחלפתהולקר
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 תאור קלהת

 

אם סוללת הגיבוי חלשה, במקרה של הפסקת 
 חשמל מערכת האזעקה לא תפעל!

 

מופעל כשקופסת המערכת מוסרת : 1טמפר  2-1טמפר 
 מהקיר

 נפתחת : מופעל כשקופסת המערכת2טמפר 

 /מתח קו טלפון
 צליל חיוג

 .תקולקו הטלפון למערכת מנותק או 

 DCתח מ
 ךנמו

 תקלת חשמל פנימית

 )אם רלוונטי( תקלה בתקשורת עם המוקד מוקד

 איש קשר
 )שונות(

 תקלה בהעברת הודעה לאיש הקשר

 במודול הסלולריתקלת תקשורת  )שונות( מודם

 ודולמ( של הsimתקלה בכרטיס הסים ) )שונות(סים 

 הסלולרי

 תקלת תקשורת רשת רשת

)לוח  הקשת קוד עבר את המותר פר נסיונותמס קוד שגוי
 המקשים ננעל לפרק זמן שנקבע ע"י הטכנאי(

סירנה 
 /חיצונית
 פנימית

 או קופסת סירנה פתוחה תקלה בסירנה
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 תאור קלהת

יש לכוון שעון 
 מערכת

שעון המערכת לא מכוון. התקלה מתרחשת 
ות הגיבוי כשסולל ארוכה, לאחר הפסקת חשמל

 .ותתרוקנמ

 

 

 פרטי המתקין:

 ____    טל' נייד: __________________שם _________

 ______________________________________חברה 

 _: ___________________חברה טלפון

 ___________________ :תאריך התקנה

 _______________ :ם אחריותתאריך סיו
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 מילון מונחים .7

 גלאי 

דם על אירוע כגון תנועה של א ההתרעותן נשגלאי הינו אביזר 

כאשר הגלאי מגלה את  בסביבתו, היווצרות עשן או אש וכדומה.

 .ומעביר אות למערכת האזעקה מופעל האירוע, הוא

 אזור 

הגלאים השונים מתחברים למערכת האזעקה במה שמכונה 

כאשר אחד או יותר אזורים. כל אזור מכיל גלאי או מספר גלאים. 

ם לתכנות מהגלאים באזור מופעל, מערכת האזעקה מגיבה בהתא

כאשר המערכת  ,שלה ומצבה )דרוכה, מנוטרלת וכדומה(. למשל

יועבר סירנות וה ופעליו ,אזעקה דרוכה וגלאי תנועה הופעל, תיגרם 

 .)אם מחוברים לכזה( דיווח מתאים למוקד

מצוקה, אזור , קיים מגוון אזורים כגון אזור למגוון הגלאים בהתאם

  רפואי, אזור הצפה, ועוד.

גילוי האזור נמצא  . בזמןבמצב "סגור" נמצאאזור במצב רגיל 

יד במצב "פתוח". את מצב הגילוי קל לזהות, כאשר חולפים ל

 הגלאי ונדלקת בו נורית אדומה.

 קיימים אזורים מיידיים, המפעילים את האזעקה מייד כשהם

נפתחים, ואזורים מושהים, המפעילים את האזעקה רק לאחר 

  ".יסה ויציאההשהיות כנהשהיה. ראה להלן "
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 ביטול אזור 

ניתן לבטל אזור )גלאי( במערכת, כך שכשהמערכת תידרך, אזור 

ביטול אזור זה יישאר מנוטרל ולא יפעיל את האזעקה אם ייפתח. 

, והוא תקף ידו הגלאי תקול ולא ניתן לתיקון מינעשה רק במצב ב

 לדריכת מערכת אחת.

 מלאה דריכה 

ל האזורים )גלאים( , כVISION-מערכת השל  מלאה דריכהב

, ויפעילו את האזעקה )או יגרמו לפעולה אחרת, בהתאם דרכיםנ

שהגלאי כל דבר אחר או  ,תנועה לתכנות הטכנאי( במקרה של גילוי

מתחילה השהיית היציאה,  קשת קוד המשתמש. עם המיועד לגלות

מבלי להפעיל את האזעקה.  ,המאפשרת לצאת מהמתחם המוגן

 .וכהדרבתום ההשהיה המערכת 

אזור פתוח הוא מצב בו הגלאי נמצא במצב 'גילוי' או 'אזעקה'. כדי 

 שגורם לגלאי להיות במצב 'גילוי' מה , יש להסיר את"לסגור" אזור

במקרה של גלאי מגנטי דלת פתוחה, , או למשל וילון מתנופף -

 את המערכת. דרוךלא ניתן ל בדלת. ללא פעולה זו

ל אותו בתפריט בטוח, יש לאת האזור הפת לא ניתן "לסגור"אם 

הביטול תקף לדריכה  , ואז ניתן לדרוך את המערכת.ביטול אזור

 אחת של המערכת בלבד.

ת המערכת, אלא שקיימות תקלות, דריכגם תקלות מונעות את 

 תקלה מופיעה. במקרה ש2אותן בתפריט מיוחד לעקוףשניתן 

 תקלות עקיפתתפריט עקוף אותה ב, יש להמונעת דריכה בתצוגה

 

עקיפת תקלות הטכנאי קובע אילו תקלות ניתן לעקוף, ואילו לא.  2
 אפשרית בלוח מקשים כותב בלבד.
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תקלה  עקיפתאת המערכת.  דרוך, ורק אז ניתן יהיה לדריכהב

אחת, ובמקרה של תקלה נמשכת, יש צורך  דריכהרק ל פהתק

. בכל מקרה, יש לקרוא לטכנאי כדי דריכהאותה לפני כל  עקוףל

 לטפל בתקלה!

 למצבי בית דריכה 

מהגלאים נדרכים, וחלק לא. מצב זה רק חלק  בית תדריכמצב ב

כמו קומות בבית, חדרים במבנה, או גלאים מיועד לאזורים 

, רק כניסה ביתלמצב  דרוכהחיצוניים במתחם. כאשר המערכת 

הגלאים תגרום לאזעקה. בשאר האזורים  דרוכיםלאזורים בהם 

 ניתן לשהות כרגיל.

למצבים ומתחמים  ביתהטכנאי יכול להגדיר עד ארבעה מצבי 

 .שונים

 השהיות כניסה ויציאה 

זמן קצרים, המיועדים לאפשר למי שדורך או פרקי השהיות הן 

מנטרל את המערכת, להיכנס או לצאת מהאתר המוגן מבלי 

להפעיל את האזעקה. הטכנאי מגדיר את האזורים הנמצאים 

אזורים אלה נדרכים מייד כשדורכים את  -בנתיב הכניסה והיציאה 

המערכת, אבל לא גורמים לאזעקה עד תום זמן ההשהיה, אם 

ם עד אז. כשנכנסים לאתר, אזורים אלה מופעלים, אבל מפנים אות

 גם כן לא גורמים לאזעקה עד תום זמן ההשהיה.

 דורימ 

בעלת  ,מערכת-תתמעין מדור הוא מקבץ של אזורים, הפועל כ

 המשתמשים מוגבלים למדור משתמשים ולוחות מקשים נפרדים.

וחות ורק מל ,םרק אות נטרלול דרוך, ויכולים ליםיממסויאו מדורים 
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. השימוש במדורים מתאים למבנים עם אותם מדורים המקשים של

 ה,מרכזי קניחנויות בקומות או אזורים מובחנים, לבנייני משרדים, 

 וכדומה, בהם לכל יחידת משנה משתמשים משלה.

 שמשויכיםת מדורים, כגון משתמשים ישנם צירופים שונים של דריכ

ים ליותר ממדור אחד. מקשים ששייכיותר ממדור אחד, או לוחות ל

. לוחות המקשים נעשה ע"י הטכנאימידור מידור האזורים )גלאים( ו

מידור המשתמשים נעשה ע"י המשתמש הראשי )או משתמש בעל 

 הרשאה מתאימה(.

 ת גיבויוסולל 

ת המשך פעולה תקינה של המערכת לזמן ומאפשרת הגיבוי וסולל

צעי נפוץ מוגבל, כאשר יש הפסקת חשמל. ניתוק חשמל הוא אמ

לנטרול מערכת האזעקה. במקרה כזה, למרות בקרב פורצים 

המערכת תמשיך לנטר את האזור המוגן לזמן  ,הניתוק מהחשמל

מוגבל. כשמופיעה תקלת "סוללה נמוכה" בתצוגה, אם לא קדמה 

, כדי לספק מיגון ותלה הפסקת חשמל, יש להחליף את הסולל

 רציף.
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 טבלת מספור האזורים ומיקומם .8

 מיקום/שם מס'

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  
 

 מיקום/שם מס'

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

41  

42  

43  

44  

45  

46  
 

 מיקום/שם מס'

47  

48  

49  

50  

51  

52  

53  

54  

55  

56  

57  

58  

59  

60  

61  

62  

63  

64  
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 אחריות מוגבלת

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

גופני כלשהו, או נזק כלשהו לרכוש כתוצאה מפריצה, שוד, שריפה, או אחר, או שהמוצר יספק 

התרעה מספקת או הגנה. המשתמש מבין כי ציוד אשר הותקן ומתוחזק כהלכה יפחית את הסיכויים 

כגון פריצה, שוד, ושריפה ללא התראה, אך אינו מהווה ביטוח או הבטחה כי אירועים לאירועים 

 כאלו לא יקרו או כי לא יגרם מוות, נזק גופני, או נזק לרכוש כתוצאה.

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

במישרין, בעקיפין, כתוצאה משנית, או אחרת בהתבסס על  לרכוש או כל נזק אחר בין אם קרה

 הטענה כי המוצר לא פעל.

 ראה תוספת לכתב האחריות באתר פימא בכתובת:

https://www.pima-alarms.com/he/ אחריות-תמיכה/כתב  

ראות ההתקנה והתפעול של המוצר ובין השאר לבדוק את אזהרה: על המשתמש לעקוב אחר הו

המוצר ואת המערכת כולה לפחות פעם בשבוע.  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

סיבה שהיא, יש לפנות לספק  ישנן אזעקות שווא ו/או המערכת המותקנת אינה תקינה מכלאם 

 .פתיחת קופסת מערכת האזעקה תיעשה אך ורק ע"י מתקין מוסמך .מוסמך המערכת או למתקין

 פנותנוזל, יש לאם נשפך . או האביזרים שלה המערכתקופסת שהו לתוך כלסוג מאין לשפוך נוזל 

 .ן מוסמךמיד למתקי

בהכנת מסמך זה הושקעו כל המאמצים כדי להבטיח כי תוכנו נכון ועדכני. פימא שומרת לעצמה 

אין לשכפל,  את הזכות לשנות מסמך זה, כולו או חלקים ממנו, מזמן לזמן, ללא הודעה מוקדמת.

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

במידה וחלק מסוים יון לתפעל ו/או לתכנת מערכת זו. זה בשלמותו לפני כל ניסאנא קרא/י מסמך 

  במסמך זה אינו ברור, אנא פנה לספק או המתקין של מערכת זו.

 .ט.ל.ח  .פימא מערכות אלקטרוניות בע"מ 2020© כל הזכויות שמורות 

 

https://www.pima-alarms.com/he/תמיכה/כתב-אחריות
https://www.pima-alarms.com/he/תמיכה/כתב-אחריות


 ומיקומם האזורים מספור טבלת
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 פימא מערכות אלקטרוניות בע"מ

www.pima.co.il 

 5885633חולון  5רח' הצורף 

 03-6506411טל':   

 03-6506422פקס: 

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

  

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


 מדריך למשתמש - VISIONמערכת אזעקה 
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