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Ασφάλεια Επαγγελµατικού Επιπέδου
Το απόλυτο υβριδικό σύστηµα συναγερµού της PIMA FORCE, 
θέτει νέα πρότυπα στον τοµέα  της ασφάλειας.
Για να εξασφαλίσει την ασφάλεια υψηλού επιπέδου, το FORCE 
διαθέτει AES, κρυπτογράφηση 128 bit για όλες τις IP 
επικοινωνίες. Η ασφάλεια ενισχύεται παραπάνω µε την 
δυνατότητα ξεχωριστών κωδικών πρόσβασης στους 
εγκαταστάτες και το ΚΛΣ, επιτρέποντας την  πολύ εύκολη 
διασύνδεση του συστήµατος µε το ΚΛΣ.

Τα πρόσθετα χαρακτηριστικά ασφαλείας περιλαµβάνουν 
προχωρηµένες επιλογές όπως,
    • η δυνατότητα περιορισµού των εξουσιοδοτήσεων των 
χρηστών για την εκτέλεση µόνο συγκεκριµένων λειτουργιών, 
    • η παροχή αποµακρυσµένης πρόσβασης τεχνικών κατόπιν 
έγκρισης του χρήστη του συστήµατος 
    • η παράκαµψη ζώνης περιορισµένης χρονικής διάρκειας.

Εύκολη εγκατάσταση,
παραµετροποίηση και λειτουργία
Με τον µοναδικό συνδυασµό χαρακτηριστικών, το FORCE έχει 
σχεδιαστεί για να κάνει την εγκατάσταση αρκετά εύκολη για 
τους εγκαταστάτες και την επικοινωνία µε το ΚΛΣ απόλυτα 
ασφαλή: Το Power Diagnostics εµφανίζει την real-time 
κατανάλωση ρεύµατος του πίνακα και των περιφερειακών, 

καθώς και τα επίπεδα τάσης,ένα αρκετά χρήσιµο εργαλείο για 
τον τεχνικό που συντηρεί το σύστηµα. Τα συστήµατα µπορούν 
να ρυθµιστούν µε ασφάλεια εξ’ αποστάσεως µέσω IP 
διεύθυνσης. Επίσης ο χρήστης µπορεί πολύ εύκολα 
κατεβάζοντας την εφαρµογή APP PIMAlink 2.0 και συνδέοντας 
στον PimaCloud να διαχειριστεί πλήρως τον συναγερµό του . 
Το κέντρο συναγερµού πλαισιώνεται µε το τελευταίας 
τεχνολογίας πληκτρολόγιο (αφής ή µη ) το οποίο το 
χαρακτηρίζει ο µοναδικός του σχεδιασµός και  η µεγάλη οθόνη 
LCD 7 γραµµών µε απεικόνιση αρκετών  ενδείξεων για ασφαλή 
και γρήγορη λειτουργία του συστήµατος. Τέλος το µεταλλικό 
κουτί του συστήµατος εξασφαλίζει την άνεση και την ευκολία 
συνδέσεων στον εγκαταστάτη. 

Ευρύ πεδίο εφαρµογών 
Η ευελιξία του FORCE το καθιστά ιδανικό σύστηµα για οικιακές 
και επαγγελµατικές εγκαταστάσεις: Με οκτώ ζώνες  η κεντρική 
πλακέτα του  FORCE φθάνει 144 ζώνες και µπορεί ως 144 
χρήστες. Επιπλέον, το σύστηµα προσφέρει 16 διαφορετικές 
περιοχές  που επιτρέπουν την εγκατάσταση σε πολλά επίπεδα µε 
ένα σύστηµα. Αυτό το καθιστά µια οικονοµικά αποδοτική λύση 
για µικρές ,µεσαίες αλλά και µεγάλες επιχειρήσεις.  
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Χαρακτηριστικά τελευταίας τεχνολογίας

Graphic LCD Touch Keypad 
(KLT500)

Graphic LCD Rubber Keypad 
(KLR500)

PIMA P/N 8415010 PIMA P/N 8415020PIMA P/N 8415001

Αριθµός ζωνών 8-144
Αριθµός χρηστών 144
Αριθµός επαφών 32
Περιοχές 16
Λειτουργίες µερικής όπλισης 4
LCD Πληκτρολόγιο Γραφική οθόνη µε 7 γραµµές
Ενσωµατωµένη Θύρα ∆ικτύου Ιnternet √
Πολλές επιλογές επικοινωνίας ΚΛΣ που συµπεριλαµβάνουν Ethernet,
WiFi, PSTN, και µεγάλης εµβέλειας ασύρµατη επικοινωνία √
Cloud-based εφαρµογή για smartphone για αποµακρυσµένο έλεγχο √
Αποµακρυσµένη διαµόρφωση µέσω IP, PSTN και GPRS

Οι ξεχωριστοί κωδικοί εγκαταστάτη & ΚΛΣ επιτρέπουν
τον πλήρη διαχωρισµό µεταξύ του εγκαταστάτη και του ΚΛΣ √
για µέγιστη προστασία της ιδιωτικότητας 
Βοηθητική ένδειξη για κάθε µενού του πληκτρολογίου √
∆ιαγνωστικά ισχύος - Η κατανάλωση ενέργειας και τα επίπεδα τάσης
του πίνακα και των περιφερειακών συσκευών εµφανίζονται σε real-time. √
Χρησιµεύει για το SERVICE των εγκαταστάσεων. 
Αποµακρυσµένη αναβάθµιση firmware √
∆ιαγνωστικά εργαλεία Αποµακρυσµένα και τοπικά
Μεταλλικό κουτί µε αποσπώµενη πλάτη για ευκολία στις συνδέσεις √
Πρόληψη όπλισης σε περίπτωση σφάλµατος συστήµατος; µπορεί να παρακαµφθεί √
Βοµβητής συστήµατος √

FORCE Manager
Ένα προηγµένο πρόγραµµα
για αποµακρυσµένη διαµόρφωση

Πληκτρολόγια

Χαρακτηριστικά FORCE System

Το σύστηµα FORCE µπορεί να συνδυαστεί µε µία µεγάλη ποικιλία πληκτρολογίων, επεκτάσεων και µονάδων 
επικοινωνίας, που επιτρέπουν στον πελάτη να επεκτείνει το σύστηµα ανάλογα µε τις ανάγκες του. Αυτά τα 
περιφερειακά έχουν σχεδιαστεί µε βάση την ασυµβίβαστη ποιότητα, την ευκολία εγκατάστασης και την 
πολυετή  επαγγελµατική  εµπειρία  που προσφέρει η εταιρία PIMΑ.

Μεγάλη γκάµα περιφερειακών

Arming Station 
(KLA500) 



Ασύρµατη επέκταση για 
περιφερειακά Visonic 
(WRB143)

*Supports PIMA keyfob only

PIMA P/N 8500038 

8-Zone Expander
(ZEX508)
Αποµακρυσµένη ενσύρµατη επέκταση 8 
ζωνών 
PIMA P/N 8500026

16-Zone Expander 
(ZEX516)
Αποµακρυσµένη ενσύρµατη επέκταση 16 
ζωνών µε 2 ρελέ
PIMA P/N 8500027

Οι παραπάνω επεκτάσεις περιλαµβάνουν 
έναν βοµβητή για την εύκολη αναγνώριση 
της θέσης τους.

8-Zone Expander +
1.2A Power Supply
(ZEP608)
Η επέκταση περιλαµβάνει 
ένδειξη για απώλεια 
εναλλασσόµενου ρεύµατος και 
κατάσταση χαµηλής µπαταρίας.

PIMA P/N 82900011

GSM Add-on
(GSM501)
Υποστηρίζει GPRS, SMS και 
κανάλια φωνής
Εύκολη εγκατάσταση

PIMA P/N 8300040

Long-Range Radio for CMS 
Service Users (TRU/TRV-100 )
Οι αναµεταδότες µπορούν
να χρησιµοποιούν 2 συχνότητες
στο ίδιο εύρος: UHF Χαµηλή/Υψηλή
ή VHF Χαµηλή/Μεσαία/Υψηλή.
Η δεύτερη συχνότητα µπορεί να 
επιλεγεί ανά τύπο συµβάντος, για 
παράδειγµα, για τη µετάδοση test.

PIMA P/N
8200011 TRV-100DP L (136 to 156 MHz)
8200010  TRV-100DP H (154 to 174 MHz) 
8300009 TRU-100DP M (435 to 470 MHz) 
8300006 TRU-100DP H (470 to 500 MHz) 

Μονάδες επικοινωνίας

Επεκτάσεις

Local Zone Expander 
(ZEL508)
Local 8-zone wired 
expander

PIMA P/N 8500026

Outputs Expander 
(OEX508)
Αποµακρυσµένη 
επέκταση 8 ρελέ για τον 
έλεγχο οικιακών 
συσκευών όπως φώτα 
κ.λπ.

PIMA P/N 8500028

16-Zone Expander + 
4.2A Power Supply
(ZEP716)
Η επέκταση περιλαµβάνει 
ένδειξη για απώλεια 
εναλλασσόµενου 
ρεύµατος και κατάσταση 
χαµηλής µπαταρίας.

PIMA P/N 82900013
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Βήµα 1
Στο πάνελ ο χρήστης επιλέγει
“Σύνδεση µε PIMAlink 2.0”

Βήµα 2
Ο χρήστης εισάγει στην εφαρµογή τον 
κωδικό σύνδεσης που εµφανίζεται στο πάνελ

Βήµα 3
Η εφαρµογή συνδέεται στην PIMAlink 2.0 
και εγκρίνει τη σύνδεση

Η σύνδεση στην εφαρµογή PIMAlink 2.0 είναι απίστευτα απλή!
Αφιερώστε ΕΝΑ ΛΕΠΤΟ για να συνδέσετε το σύστηµα συναγερµού
µε την εφαρµογή - δεν απαιτείται εγγραφή!

Πλήρης έλεγχος  µε εφαρµογή Smartphone PIMAlink 2.0

Μοναδικές δυνατότητες αποµακρυσµένου χειρισµού του συστήµατος
µέσω της εφαρµογής PIMAlink 2.0 για τον χρήστη του συστήµατος.

Αυτό που καθιστά την εφαρµογή κορυφαίας τεχνολογίας είναι ότι οι κωδικοί πρόσβασης 
δεν αποθηκεύονται στον PIMA cloud, εποµένως οι χρήστες δεν χρειάζεται
να φοβούνται τους hackers , τις παραβιάσεις ασφαλείας κλπ.

Η  σύνδεση σας µε το κέντρο συναγερµόυ FORCE µέσω της εφαρµογής  PIMAlink 2.0
σας εξασφαλίζει την δυνατότητα  να:
  ∆είτε την κατάσταση του συστήµατος
  Οπλίσετε / Αφοπλίσετε ολόκληρο το σύστηµα ή κάποιες περιοχές του
  Ελέγξετε την κατάσταση των ζωνών
  Παρακάµψετε ζώνες
  ∆ιαβάσετε το αρχείο καταγραφής συµβάντων
  Ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε µια οικιακή συσκευή

Γίνε και εσύ µέλους
του δικτύου εγκαταστατών της NSC
και επωφελήσου από τα προνόµια 

ειδικών τιµών, εκπαίδευσης και πλήρους  
τεχνικής υποστήριξης.

Θεσσαλονίκη: Στ.Καζαντζίδη 47               Αθήνα: Γ‘ Σεπτεμβρίου 144
                           ΤΚ: 5535-Πυλαία                                  ΤΚ: 11251-Αθήνα
                          Τηλ: 2311-821295                                Τηλ: 210-2201458

info@nsc-hellas.gr | www.nsc-hellas.gr


