
 

 

 

 
 2021 קיץ

 
 :FORCEסדרת של  הקיטיםהשוואה בין לנוחיותך 

  

 רכזות

 FORCE32 FORCE32C FORCE144 תכונות

 144 32 32 אזורים קוויים

 64 24 24 אזורים אלחוטיים

 כלול כלול בתשלום אפליקציה

 כלול כלול כלול למוקד ולקוחותחייגן 

 דיווח למוקד רשת
ברכישת רישיון/ 

 מודל סלולרי 
 כלול כלול

 מסורתי/חדש מסורתי/חדש מסורתי/חדש זיווד
 8350201מק"ט   זיווד חדש

 נמכר כקיט בלבד
 8350001מק"ט  

 מק"ט 8350040 8350240מק"ט  זיווד מסורתי

 קיטים

 זיווד חדש
לוח מקשים 

KLR500 

 לוח מקשים
KLR500 

 

 8350308 8350203 ט"מק

 זיווד חדש
טאץ'  לוח מקשים

KLT500 

טאץ'  לוח מקשים
KLT500 

 8350309 8350202 מק"ט

 זיווד מסורתי
 לוח מקשים

KLR500 

 לוח מקשים
KLR500 

 לוח מקשים
KLR500 

 8350042 8350313 8350242 ט"מק

 זיווד מסורתי
טאץ'  לוח מקשים

KLT500 

טאץ'  לוח מקשים
KLT500 

טאץ'   לוח מקשים
KLT500 

 8350041 8350314 8350241 ט"מק

 *ט.ל.ח.  , הרכב הקיט, פיצ'רים ותכונות ללא הודעה מוקדמתהמוצר *חברת פימא רשאית לשנות מעת לעת את 
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 *ט.ל.ח., , הרכב הקיט, פיצ'רים ותכונות ללא הודעה מוקדמתהמוצר *חברת פימא רשאית לשנות מעת לעת את 

 
 
 

 

2021  קיץ   

 :FORCEסדרת של  הרכזותלנוחיותך השוואה בין 

 FORCE 32 FORCE 32C FORCE 144 תכונות
FORCE 1337  
 )מערכת תקן(

 8\144 8\144 8\32 8\32 אזורים קוויים

 - 64 24 24 אזורים אלחוטיים

 - 2 2 2 רפיטרים אלחוטיים

 - 64 32 32 שלטים אלחוטיים

 - 2 2 2 צופרים אלחוטיים

 - 8 8 8 לוחות מקשים אלחוטיים

 2 2 1 1 כניסות טמפרים

 16 16 4 4 מדורים

 4 4 4 4 מצבי בית

 32 32 16 16 אנשי קשר

 144 144 32 32 משתמשים

 16 16 8 8 לוח מקשים

 0.75A 0.75A 1.1A 0.65A מהרכזתזרם 

 1 1 1 1 ממסרים )מגע יבש(

 2 2 2 2 רנזיסטוריותיציאות ט

 53 53 15 15 יציאות מקסימלית

 2 2 1 1 יציאות צופר

 מוקד רשת
/ ברכישת רישיון
 מודל סלולרי 

כולל גיבוי 2  ולל גיבויכ 2  כולל גיבוי 2    

 אופציה אופציה אופציה אופציה משדר רדיו

 סלולארימודול 

 אופציה

  4\3דור 

כפול   SIM  

 אופציה

  4\3דור  

 SIM כפול

 אופציה

   4\3דור  

 SIM כפול

 אופציה

   4\3דור  

 SIM כפול

 ית רשתאפליקצי
רישיון/ ברכישת 

 מודול סלולרי
 כלול כלול כלול

 - כלול כלול כלול מצב שבת

 כלול כלול כלול כלול למוקד ולקוחותחייגן 

 קופסת תקן מסורתי/חדש מסורתי/חדש מסורתי/חדש זיווד

 כלול כלול כלול כלול כרטיס רשת 
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