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 FORCE 1337הינה מערכת מקצועית לגילוי פריצה מסידרת  ,FORCEסידרת מערכות אזעקה
מתוחכמות מבית פימא המציבות רף אבטחה חדש בעולם מערכות האזעקה.
למערכת  FORCE 1337תו תקן ישראלי של מכון התקנים )ת"י  1337חלק  (1למערכות אזעקה לגילוי
פריצה לעסקים טעוני רישוי.
אבטחה מעל הכל
פימא מאמינה כי תפקידן של מערכות אזעקה הוא בראש ובראשונה לספק אבטחה וראש שקט למשתמש .ברוח זו פותחו המערכות בסידרת הFORCE-
עם דגש על רמת אבטחה שאין שני לה .תכונות כגון רמת הצפנה גבוהה ,קודים נפרדים למוקד ולמתקין ואפליקציה מבוססת ענן אשר אינה שומרת את
פרטי המשתמש והמערכת ,כל אלה מבטיחים מערכת מאובטחת במיוחד.

פשטות תיכנות והפעלה
התקנה מהירה ופשוטה ושימוש קל ואינטואיטיבי פירושם נוחות וחסכון בזמן למוקד ,למתקין ולמשתמש .לסידרת מערכות ה FORCE-תכונות ייחודיות
המאפשרות זאת ,כגון :יכולת אבחון תקלות באתר ומרחוק ,חיבור קל לאפליקציה ,עזרה בכל תפריט בלוח המקשים ואמצעי תקשורת מובנים.

תכונות עיקריות
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

מספר אזורים8-144 :
מספר משתמשים144 :
מספר אנשי קשר32 :
מדורים/לוחות מקשים16 :
לוח מקשים  LCDגרפי  7שורות עם מסכי עזרה בכל תפריט
כרטיס רשת מובנה
דיווח רב-ערוצי במקביל :רשת ,טלפון ,סלולר ,רדיו
קופסת תקן כולל מנעול באישור מכון התקנים
זיכרון של  1,024אירועים אחרונים בלתי נדיפים
אפליקציה מבוססת ענן לשליטה מרחוק כולל אימות בוידאו

•
•
•
•
•
•
•
•
•

 FORCE Managerלתכנות מרחוק באמצעות רשת/ענן
אפשרות דיווח לשני מוקדים נפרדים מוגני סיסמה
תפריטי בדיקה ונתוני צריכה של המערכת והאביזרים
שדרוג גרסאות תוכנה מרחוק
אבחון תקלות מקומי
מניעת דריכה בתקלות כחלק מהתקן הישראלי
זמזם לאיתור מהיר של מרחיבים
שתי הגנות טמפר :כניסת טמפר לרכזת וטמפר סירנה
 2סירנות

נתונים טכניים

הרחבה לפי צרכי הלקוח

•
•
• צריכת זרם מכסימלית650mA :
• זרם מכסימלי שניתן להעביר ביציאת הממסר RELAY: 1A
• נגדי סוף קו10KΩ :

למערכת  FORCE 1337מגוון לוחות מקשים ,מרחיבי אזורים וערוצי
תקשורת המאפשרים להציע ללקוח מערכת הניתנת להרחבה על
פי הצורך עד ל 144-אזורים ,כל זאת באיכות הבלתי מתפשרת
של פימא.

כניסת מתח230VAC :

כניסת מתח מסוללת גיבוי13.8VDC, 20Ah :

לוחות מקשים

לוחות המקשים של מערכת ה FORCE1337-דקים ואלגנטים במיוחד ומתאפיינים במסך  LCDגדול בעל  7שורות ,מסכי עזרה הנגישים מכל נקודה
בתפריט ותאורה הניתנת להתאמה לפי הצורך .גם לוחות המקשים בעלי תו תקן של מכון התקנים הישראלי.

לוח מקשי גומי דק במיוחד )(KLR500
מק"ט פימא 8415001

לוח מקשי מגע דק במיוחד )(KLT500
מק"ט פימא 8415010

מרחיבי אזורים ויציאות

ערוצי תקשורת

מרחיב קווי מרוחק ל  8-אזורים הכולל
יציאת ממסר אחת.

משדר סלולרי
התקנה מהירה ופשוטה
סינכרון מלא למערכת
חייגן למוקד ולמשתמש הפרטי המשמש כערוץ גיבוי

מרחיב ל 8-אזורים )(ZEX508

מק"ט פימא 8500026
מרחיב ל 16-אזורים )(ZEX516

מרחיב קווי מרוחק ל  16-אזורים הכולל
שתי יציאות ממסר.

מק"ט פימא 8500027

ארוך טווח )(TRU/TRV-100

מרחיב ל 32-אזורים עם ספק כח  4.2Aבקופסת תקן
)(ZEP332

מק"ט פימא 8032022

מק"ט פימא
 8300045דור  3שני כרטיסי סים )(CLM302
 8300049דור  4שני כרטיסי סים )(CLM412

משדרי רדיו
משמשים לשליחת מידע למוקדים בעלי מקלטי רדיו.
מאפשרים דיווח מלא של כל האירועים גם כאשר הם נשלחים
ברדיו ,במקביל ו/או כגיבוי לקו הטלפון ,מבלי להפחית באיכות
הדיווח.

המרחיב כולל דיווח על תקלות מתח
וארבע יציאות ממסר

מק"ט פימא

מרחיב קווי פנימי ל  8-אזורים.

TRV-100 VHF H 8200010
TRV-100 VHF L 8200011
TRU-100 UHF M 8300009

מרחיב מקומי )(ZEL508
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