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כולל אפליקציית PIMAlink 3.0

להמחשה בלבד

 ,VISIONמערכת אלחוטית מקצועית להגנה על בתים
פרטיים ,עסקים ומבנים ציבוריים.
פתרון אלחוטי כולל

גמישות ,אבטחה ונוחות

מערכת ה VISION-מגיעה עם סדרת הגלאים האלחוטיים
של פימא הכוללת מגוון רחב של גלאים ואביזרים ומאפש־
רת מתן פתרון כולל ללקוח המבקש להגן על רכושו מפני
פורצים ,נזקי מים או אש וכו'.

מערכת ה VISION-תומכת במגוון ערוצי תקשורת ודיווח ,הן
למוקדים והן למשתמשים ,כולל רשת ,WiFi/תקשורת
סלולרית וטלפון קווי ומאפשרת בכך התאמת פתרון
האבטחה לצרכי הלקוח.

בסדרה גלאים כגון גלאי נפח ,גלאי וילון ,גלאי חסין
לתנועת חיות בית במשקל של עד  25ק"ג ,גלאי בטיחות
מסוג עשן ,גז והצפה וכן אביזרי שליטה ומרחיבים שונים.

מערכת ה ,VISION-בדומה ליתר מערכות פימא ,מצטיינת
בקלות ההתקנה והתפעול שלה .המערכת אף ניתנת
לשליטה מלאה מרחוק מהטלפון הנייד מכל מקום ובכל
עת עם אפליקציית .PIMAlink 3.0

הגלאים משלבים את טכנולוגיית האלחוט הייחודית של
פימא  ,FastLinkטכנולוגיית שידור מתקדמת המבטיחה
הגנה מרבית ותקשורת אמינה ,תוך מניעת אזעקות שווא,
פשטות התקנה ותחזוקה ,חיי סוללה ארוכים )כ 3-שנים
בשימוש רגיל( ,הגנת טמפר ועוד.
כל הגלאים והאביזרים מתאפיינים בעיצוב מודרני
המתאים לכל חלל.

משתמשי ה VISION-יהנו מרמת אבטחה גבוהה ,שכן
בפיתוח המערכת הושם דגש רב על הגנה מפני פריצה
מקוונת ,עם מנגנון ההצפנה .AES 128
בנוסף ,מערכת ה VISION-תומכת באימות אזעקה בוידאו
תוך שימוש במצלמות ומערכות הקלטה נפוצות.

כל אלו הופכים את מערכת ה VISION -בשילוב גלאי פימא לפתרון האידאלי להגנה על רכוש וחיי אדם בשוק העסקי כמו גם
בשוק הביתי.

 - PIMAlink 3.0לשליטה במערכת בכל עת ומכל מקום
אפליקציית  PIMAlink 3.0מקנה למתקין ולמשתמש גישה למערכת האזעקה של פימא
מהטלפון החכם בזמן אמת מכל מקום ,בקלות ובנוחות .פתרון הענן של  PIMAlink 3.0מציע
רמת אבטחה ייחודית להגנה מפני האקרים ופריצות אבטחה ע"י המנעות משמירת מידע או
סיסמאות בענן.

תכונות עיקריות

• חדש! גישת משתמש להגדרות המערכת
• צפיה במצב מערכת
• הפעלה/כיבוי מלא של המערכת או של
מדורים
• קבלת מצב אזורים :פתוחים /באזעקה
• ביטול אזורים
• צפיה ביומן אירועים
• הפעלת יציאות לצורך שליטה על מכשירי
חשמל ביתיים כגון דוד חשמל
• צלילים ייחודיים לפי סוג הארוע
• עדכון אוטומטי של שעון קיץ/חורף

אימות באמצעות וידאו
• אינטגרציה בין ה VISION -למצלמות
ומערכות ההקלטה של *DAHUA
• שיוך בין מצלמה לאזור במערכת האזעקה
• גישה מידית למצלמות
• הקלטת סרטון לפני ואחרי הארוע
• גישה לסרטון הארוע מיומן הארועים
• הקלטה בטלפון תוך כדי צפיה בוידאו
* מערכות  DAHUAשנרכשו מפימא

צימוד מערכת לענן תוך פחות מדקה
על מנת לצמד את ה VISION-לענן ,על המשתמש להתחבר לענן ע"י האפליקציה באמצעות סיסמה ,פעולה בת שלושה
שלבים בלבד האורכת כדקה .עם ניתוק המערכת מהאפליקציה לא נשמר כל מידע בענן.

שלב 1
משתמש בוחר
במערכת את
האפשרות ”רישום
לענן“

שלב 2
משתמש מקיש
באפליקציה או
סורק קוד אימות

שלב 3
אפליקציה מתחברת
לשרת ומתבצע הזיווג
בין הטלפון למערכת

47383

47383

תכונות עיקריות
מקסימום אזורים אלחוטיים
מספר משתמשים
מספר אנשי קשר
מדורים
מצבי דריכת בית
כרטיס רשת מובנה
דיווח רב-ערוצי במקביל
אפליקציה לשליטה מרחוק מבוססת ענן כולל אימות בוידאו
 PIMA Total Managerלתכנות מרחוק באמצעות רשת/ענן
אפשרות דיווח לשני מוקדים נפרדים מוגני סיסמה
שדרוג גרסאות תוכנה מרחוק
אבחון תקלות
סטטוס מערכת מרחוק
הגנת טמפר
סירנות אלחוטיות

64
64
16
8
4
√

רשת ,טלפון ,סלולר )(3G/4G
√
√
√
√
√
√

1
8

ערוצי תקשורת

למערכת ה VISION -חיבור  Ethernetמובנה .בנוסף ,כל אחד מערוצי התקשורת הבאים ניתן להוספה לפי הצורך במהירות ובקלות.

מודול סלולרי
מאפשר חיבור המערכת לרשת
סלולרית
תמיכה בדור  3עם שני כרטיסי סים
 CLV302מק"ט פימא 8300065

מודול טלפון VPT500
מאפשר חיבור המערכת
לקו טלפון

מודול VWM500 WIFI
מאפשר חיבור המערכת
לרשת האינטרנט הביתית

מק"ט פימא 8300081

מק"ט פימא 8330012

תמיכה בדור  4עם שני כרטיסי סים
 CLV412מק"ט פימא 8300069

פימא מערכות אלקטרוניקה בע"מ
פימא מערכות אלקטרוניקה בע"מ הינה חברה ישראלית מובילה המפתחת ,מייצרת ומשווקת מערכות אזעקה היברידיות
ואלחוטיות משולבות יישום תקשורת מולטי-מדיה ייחודי )טלפון ,סלולארי ,רדיו לטווחים ארוכים SMS ,ואינטרנט( .פימא
שמה לה למטרה לפתח ,לייצר ולשווק מערכות אבטחה ,ומערכות גילוי פריצה מתקדמות ,ידידותיות למתקין ולמשתמש,
ובה בעת כדאיות ,למגזר העסקי ולמגזר הפרטי ,בארץ ובעולם ,תוך הכרה בחשיבות אמינות המוצר ואיכותו לאורך זמן.

רח‘ הצורף  ,5אזה“ת חולון מכירות ותמיכה טכנית support-il@pima-alarms.com www.pima.co.il 03-6506400
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