
 סדרת גלאים
אלחוטיים מבית פימא

דור חדש של אבטחה

פימא גאה להציג סדרת גלאים ואביזרים אלחוטיים מקצועיים המהווים תוספת מושלמת לסדרת 
.FORCE-מערכות ה

טכנולוגיית גילוי מתקדמת
הגלאים משלבים את טכנולוגיית האלחוט הייחודית של פימא FastLink , טכנולוגיית גילוי מתקדמת המבטיחה הגנה מרבית 

תוך מניעת אזעקות שווא, פשטות התקנה ותחזוקה, חיי סוללה ארוכים )כ-5 שנים בשימוש טיפוסי(, הגנת טמפר ועוד.

מגוון גלאים למגוון מטרות
הסדרה כוללת מגוון רחב של גלאים ואביזרים ומאפשרת מתן פתרון כולל ללקוח המבקש להגן על רכושו מפני פורצים, נזקי 

מים או אש וכו'. 

בסדרה גלאים כגון גלאי נפח, גלאי וילון, גלאי חסין חיות בית עד משקל 25 ק"ג לגילוי והתרעת פריצות, גלאי בטיחות מסוג עשן, 
גז והצפה וכן אביזרי שליטה ומרחיבים שונים.

כל הגלאים והאביזרים מתאפיינים בעיצוב מודרני המתאים לכל חלל.

כל אלה הופכים את גלאי פימא לפתרון המושלם לשוק העסקי כמו גם לשוק הביתי. 



433MHz מגוון גלאי אבטחה ובטיחות בתדר 

גלאי אזעקה

DPS143 גלאי נפח אלחוטי
 מק"ט 8831010

גלאי נפח אינפרה-אדום פאסיבי )PIR( אלחוטי
טווח גילוי: 12 מ'

טווח שידור: 500 מ' בשטח פתוח )בקו ראיה(
 3V CR123A ,Lithium :סוללה

מידות: X 5.5 X 5.5 11 ס"מ
משקל: 110 גר'

-10º to +50º C :תחום טמפרטורה

DPP143 גלאי נפח אלחוטי 
חסין חיות עד 25 ק''ג

 מק"ט 8831012

גלאי נפח אינפרה-אדום פאסיבי )PIR( אלחוטי, 
המתעלם מחיות בית במשקל של עד 25 ק"ג.

טווח גילוי: 12 מ'
טווח שידור: 500 מ' בשטח פתוח )בקו ראיה(

 3V CR123A ,Lithium :סוללה
מידות: X 5.5 X 5.5 11 ס"מ

משקל: 110 גר'
-10º to +50º C :תחום טמפרטורה

DPC143 גלאי וילון אלחוטי
 מק"ט 8831014

גלאי וילון אינפרה-אדום פאסיבי )PIR( אלחוטי המיועד 
להגנה על פתחים חיצוניים ומתאפיין בזווית גילוי צרה. 

מאפשר הגנה על הפתחים גם כשיש אנשים בבית.
טווח גילוי:  10 מ' , ברגישות נמוכה עד 7 מ'

טווח שידור: 500 מ' בשטח פתוח )בקו ראיה(
 3V CR123A ,Lithium :סוללה

מידות: X 3.5 X 4 9 ס"מ
משקל: 110 גר'

  -10º to +50º C :תחום טמפרטורה

DCM143 גלאי פתיחה מגנטי ומשדר 
אוניברסלי אלחוטי

 מק"ט 8831002

גלאי פתיחה מגנטי אלחוטי להתקנה על דלתות, 
חלונות ופתחים אחרים, למתן התרעה מפני פתיחה. 
ניתן להתקין את הגלאי גם על דלתות מתכת. מכיל 

גם משדר אוניברסלי לחיבור גלאי חיצוני נוסף.
2X 1.5V, AAA, Alkaline :סוללה

 מידות: X 15 X 1.5 8 ס"מ
מגנט - X 1 X 1.5 4 ס"מ

משקל: 60 גר'
-10º to +50º C :תחום טמפרטורה

UTX143 משדר אוניברסלי אלחוטי
 מק"ט 8831004

UTX143 משמש לשידור אלחוטי של גלאים 
.normally closed ואביזרים מסוג
 2X 1.5V ,AAA ,Alkaline :סוללה

 מידות: X 15 X 1.5 8 ס"מ
משקל: 50 גר'

 -10º to +50º C :תחום טמפרטורה

25 kg



גלאי בטיחות

DSH143 גלאי עשן/חום אלחוטי
 מק"ט 8832002

גלאי משולב עשן אופטי/חום המיועד לתת 
התרעת אש ע"י השמעת אזעקה מהצופר המובנה 

בו ושליחת התרעה ללוח הבקרה של מערכת 
האזעקה. הגלאי מיועד לשימוש בדירות, בבתים 

ובמשרדים קטנים עד בינוניים.
3V CR123A ,lithium :סוללה

 מידות: קוטר - 12 ס"מ, עומק - 6.5 ס"מ
 משקל: 200 גר'

0º to +50º C :תחום טמפרטורה

DGS143 גלאי גז אלחוטי
 מק"ט 8832004

DGS143 מיועד להתריע בעת גילוי גז פחמימני 
מעובה ע"י השמעת צפצופי אזעקה מהזמזם 

המובנה בו, ושליחת אות אזעקה ללוח הבקרה של 
מערכת האזעקה. הגלאי מיועד לשימוש בדירות, 

בבתים ובמשרדים קטנים עד בינוניים. מופעל ע"י 
שנאי חיצוני המחובר למתח רשת )230V(, ומכיל 
סוללת גיבוי לדיווח על נפילת מתח רשת וחזרתו.

תכונות עקריות: גילוי גז, דיווח אותות אזהרה, 
ובדיקת אבחון עצמית לשמירה על ניטור רצוף.

  1X CR123A ,3.0VDC ,Lithium :סוללה
מידות: X 8 X 4.4 11.9 ס"מ

משקל: 200 גר'
-10º to +50º C :תחום טמפרטורה

DFL143 גלאי הצפה אלחוטי
 מק"ט 8831006

גלאי המתריע על הצפת מים, מיועד לבתי מגורים, 
מבנים מסחריים, מרתפים ויאכטות. 

 2X 1.5V ,AAA ,Alkaline :סוללה
מידות: X 15 X 1.5 8 ס"מ
אורך כבל עם סנסור: 2 מ'

משקל: 70 גר'
-10º to +55º C :תחום טמפרטורה

אביזרים

RMC143 שלט רחוק אלחוטי 
כולל לחצן מצוקה

 מק"ט 8833008 )שחור(, 8833004 )לבן(

שלט רחוק אלחוטי עם חמישה לחצנים לדריכה 
ונטרול מערכת האזעקה, )דריכת מערכת מלאה ומצבי 

בית שונים( והפעלת לחצן מצוקה. יכול לשמש גם 
להפעלת אביזרים שונים, כגון שער חשמלי.

נורית לחיווי בכל שידור ובמצב של סוללה נמוכה
עיצוב מודרני, בצבעים לבן או שחור. מגיע עם מחזיק 

 מפתחות
3V CR2032 ,Lithium :סוללה

מידות: X 3.5 X 1.2 5.5 ס"מ
משקל: 35 גר'

-10º to +50º C :תחום טמפרטורה

RPB143 לחצן מצוקה אלחוטי
 מק"ט 8833006

לחצן אלחוטי הנלבש כתליון על הצוואר ומיועד 
להפעלה בעת מצוקה.

לחיצה על הכפתור למשך שתי שניות שולחת אות 
מצוקה ללוח הבקרה, אשר מעביר דיווח למוקד 

האבטחה ולאנשי הקשר/משתמשים.
הנורית בכפתור נותנת חיווי בכל שידור ובמצב של 

סוללה נמוכה.
3V CR2032 ,Lithium :סוללה

מידות: X 3.5 X 1.2 5.5 ס"מ
משקל: 35 גר'

-10º to +50º C :תחום טמפרטורה

KAS143 לוח מקשים אלחוטי
 מק"ט 8833002

לוח מקשים אלחוטי עם לחצנים לדריכה ונטרול 
מערכת האזעקה, נוריות חיווי, כפתור מצוקה 

והגנת טמפר. 
 4X 1.5V ,AAA ,Alkaline :סוללה 

מידות: X 7.5 X 3 13.5 ס"מ )23 עם מכסה פתוח(
משקל )ללא סוללות(: 146גר' 

-10º to +55º C :תחום טמפרטורה
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מרחיבים 

SRO143 סירנה חיצונית אלחוטית
 מק"ט 8831016

סירנה חיצונית אלחוטית המצוידת בנצנץ 
ועמידה בתנאי חוץ.

 2X 3.6V ,Lithium :סוללה
מידות: X 10.5 X 7.5 28.5 ס"מ

משקל: 1.23 ק"ג
-10º to +50º C :תחום טמפרטורה

WRP143 רפיטר אלחוטי
 מק"ט 8831020

WRP143 משמש להגדלת טווח הקליטה 
והשידור ושיפור האות האלחוטי של גלאים 

ואביזרים.
1X 3.6V ,Lithium :סוללת גיבוי

מידות: X 12 X 15 3 ס"מ
משקל: 200 גר'

-10º to +50º C :תחום טמפרטורה

WRF143 מקלט אלחוטי
 מק"ט 8500030

  FORCE לשילוב בין מערכת האזעקה
לגלאים האלחוטיים של פימא

מידות: X 12 X 15 3 ס"מ
משקל: 200 גר'

-10º to +50º C :תחום טמפרטורה

אביזרים

פימא מערכות אלקטרוניקה בע”מ

פימא מערכות אלקטרוניקה בע”מ הינה חברה ישראלית מובילה המפתחת, מייצרת ומשווקת מערכות אזעקה היברידיות ל- 8 עד 144 
אזורים 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.

מוצרי פימא מיוצרים בפיקוח מערכת ניהול איכות ISO-9001:2015 , מאושרת מכון התקנים הישראלי.


