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  מבוא 1

אל רכזות גילוי האש מתוצרת  SAFEמתוצרת  גזכיבוי בהתקני מאפשר חיבור  TLA-115 מתאם הכיבוי
  .טלפייר

  .באותו החלל המוגןו כיבויהמיכל ל התקנה בצמודנועד ל TLA-115 מתאם הכיבוי

בעת .  מאפשר בקרת קו ממוצא המערכת אל מיכל הכיבוי לרבות רציפות סליל הסולנואיד TLA-115-ה
  .בסמוך להדק חיבור הסולנואיד ACTIVEקיום מתח ההפעלה דולקת נורית חיווי המסומנת 

  תאימות 2

מיועדים לחיבור למוצאים הפועלים  SAFEמתוצרת  גזי הכיבוי בהתקנו TLA-115מתאם הכיבוי מדגם 
בהפעלה חיובית או שלילית ) Level Activation(מתח או ברמת  )Reversed Polarity(וטביות קבהיפוך 

  :של כל רכזות טלפייר לרבות

• ADR-3000  באמצעות מכלוליADR-833 ו-ADR-823 )NAC A בלבד( 

• TSA-1000 

• TSA-200XT ו-TSA-240XT 

• GSA-1000 – 6בעמוד  5שרטוט   ראה  –יש להתקין דיודה : שים לב. 

• GSA-2B 

 התקנה 3

ובהתאם לדרישות , שבתוקף 3 חלק 1220. י.תכנון כמויות ומיקום התקני כיבוי יעשה בהתאם לתקן ת
  .הכיבוי התקני יצרןהטכניות של הוראות הו היועץ המתכנן

ומטריצת ההפעלות של המוצאים , אספקת הזרם, כמות הגז, גודל המיכלתכנון זה יכלול גם את 
 .לפי הצורך המתוכנתים

 תכנון לקראת ההתקנה 3.1

  בלבד SLC (– ADR-3000(תקנים תקשורת לקו ה – תכנון חיווט 3.1.1

על פי הנחיות ויעשה באמצעות זוג חוטים ם כתובתייהתקנים על קווי התקשורת להתקנים החיווט 
  ).Twisted Pair( ורזוג חוטים שזמומלץ להשתמש ב  .שבתוקף 3חלק  1220 .י.ת

  ).2מ"מ 3.3עד  0.8חתך של ( AWG 12-ל 18גידי בין -השתמש בפתיל דו

 מוצאי הפעלה – תכנון חיווט 3.1.2

י למתאם הכיבוי מותנה בזרם המתוכנן כתובתאורך קווי מוצאי ההפעלה מהרכזת או מכלול המוצא ה
או מתח , 2Vה על ודא שמפל המתח המרבי בקצה הקו בעומס מלא אינו עול.  ובשטח חתך הכבל

  .ביניהםמ מחמירה – בהתאם לנתוני היצרן יהמינימאלאת מתח ההפעלה האחרון להתקן המותיר 

  ).2מ"מ 3.3עד  0.8חתך של ( AWG 12-ל 18גידי בין -השתמש בפתיל דו

 תכנון מטריצות הפעלה 3.1.3

  .תכנן את לוגיקת מטריצות ההפעלה לפי דרישות היועץ המתכנן

 י כיבויהתקנתכנון  3.1.4

 ניםהתק, הכיבוי יחושבו על ידי מי שהוסמך לכך ובהתחשב בדרישות היועץ המתכנן יהתקנוגודלי  כמות
  .והוראות היצרן יםהרלבנטי
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 מכלולים הניתנים לחיבור לרכזתהמספר  3.1.5

יהיה בהתאם למגבלות הזרם ובמגבלות ההספק של מספר מתאמי והתקני הכיבוי שניתן לחבר לרכזת 
  .8בעמוד הנתונים ו 1טבלה   ראה ( זרם המוצאים ברכזת

  שניתן לחבר TLA-115מספר מקסימאלי של מתאמי כיבוי  חיבור

ADR-3000  בהתאם למספר מכלוליADR-833 ו-ADR-823  וחישוב צריכת הזרם הכללי של
  .בהתאם לצורך TPS-34Aניתן להשתמש בספקי עזר מדגם .  במערכת 24Vמוצאי 

  ADR-823- של ה NAC Bלמוצא  TLA-115אין לחבר מתאמי כיבוי 

TSA-1000 יש להקפיד על .  זמנית-ניתן להפעיל התקן בודד או שני התקנים בהפעלה בו
  . שניות בין הפעלת זוגות התקנים נוספים 20השהייה של לפחות 

  .ניתן להפעיל עד לשישה התקני כיבוי בסך הכל

TSA-200XT תאם כיבוי מTLA-115 אחד המחובר למוצא הכיבוי  

GSA-1000  ניתן להפעיל התקן בודד או שני התקנים בהפעלה מיידית והתקן נוסף או זוג
  .שניות 30התקנים נוספים בהשהיה של 

  .ניתן להפעיל עד לארבעה התקני כיבוי בסך הכל

GSA-2B  מתאם כיבויTLA-115 אחד המחובר למוצא הכיבוי  

 תקנים המקסימאלי לחיבור לרכזות השונותמספר הה 1  טבלה

  

i  
      שים לב    

 .אשר יזין מיכל בודד אחד בלבד לכל מוצא כיבוי TLA-115יש לחבר מתאם כיבוי 

  חישוב צריכת זרם 3.1.6

וודא שהמערכת יכולה לספק את הזרם .  8 חשב את צריכת הזרם במערכת בהתאם לנתונים בעמוד
  .צב רוגע ובזמן הפעלההנדרש במ

 חיווט 3.2

  .שבתוקף 3  חלק 1220. י.ת דרישותהחיווט יעשו על פי ביצוע סוגי הכבלים ובחירת 

 ,לחצנים(תעשה לאחר בדיקה שהמערכת במצב רוגע או מתאם כיבוי כיבוי התקן  החלפת /התקנת 
) וסוללות ACרשת  מתח(לרכזת מערכת יבוצע כאשר מקורות המתח ציוד ל חיבור  ).תקינים ,'וכו גלאים

  .מנותקים

i 
      שים לב    

  .הודע לאחראי על המערכת שהרכזת תנותק זמנית לפני הוספת התקנים לקווי מוצא

  .את החיווט לפני החיבור על מנת לוודא שאין קצר בחיווט בדוק

 ACמתח מבוא (חיבור או הוספה של התקנים לרכזת יבוצע כאשר מקורות המתח לרכזת 
הודע לאחראי על המערכת שהרכזת תנותק זמנית לפני הוספת   .יםמנותק) וסוללות

  . המוצא של הרכזתקווי להתקנים 

 .כולל נגד סוף קו מובנה ואין צורך להתקין נגד סוף קו TLA-115מתאם הכיבוי 
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   השתמש בעומס דמה.  מעגל הכיבוי בשלב זההתקן הכיבוי למוצא אל תחבר את 
  .)50Ώ  /4Wנגד (

 בלבד ADR-3000רכזות  – ADR-833מכלול  3.3

 ותכנות כתובות ADR-833תצורת  3.3.1

לכתובת  PROG-4000- באמצעות ה המכלולתכנת את כתובת   .תופס כתובת אחת ADR-833-ה
על תכנות כתובות  לפרטים נוספים PROG- 4000-אנא עיין בהוראות טכניות של ה.  1 – 127בתחום 
  .התקנים

 הגדרת התקן ברכזת 3.3.2

.  ברכזת ADR-833-הגדר את מטריצת ההפעלה של ה  .כיבוי בקר- כ ADR-833-הברכזת את  הגדר
  .ומטריצות הפעלה על תכנות התקנים לפרטים נוספים ADR-3000- אנא עיין בהוראות טכניות של ה

 בלבד ADR-3000רכזות  – ADR-823מכלול  3.4

 ותכנות כתובות ADR-823תצורת  3.4.1

הוראות ראה ( או שלוש כתובות בהתאם למגשרי תצורה, שתיים, תופס כתובת אחת ADR-823-ה
  .)ואופן פעולתו ADR-823על תצורת מכלול  לפרטים נוספים ADR-823טכניות 

אנא .  1 – 127לכתובת בתחום  PROG-4000-באמצעות ה הראשונה של המכלולכתובת התכנת את 
  .בות התקניםעל תכנות כתו לפרטים נוספים PROG-4000- עיין בהוראות טכניות של ה

 הגדרת התקן ברכזת 3.4.2

  הגדר את מטריצת ההפעלה של   .כיבוי מוצא-כ במכלול) NAC A(כיבוי הא מוצהגדר ברכזת את 
התקנים על תכנות  לפרטים נוספים ADR-3000-אנא עיין בהוראות טכניות של ה.  ברכזת ADR-823-ה

  .ומטריצות הפעלה

  TSA-1000כיבוי ברכזת  מוצאהגדרת  3.5

שייך למטריצת ההפעלה של ההתקן .  את המוצא שאליו מחובר התקן הכיבוי כמוצא כיבויהגדר ברכזת 
ומפסק מד לחץ , נטרול כיבוי, עצירת כיבוי, ואת המבואות האופציונאליים ללחצני הפעלה, את אזורי הגילוי

  .לפי הצורך) פרסוסטאט(

  .לפרטים נוספים על תכנות הרכזת TSA-1000-אנא עיין בהוראות הטכניות של ה

  TSA-240XT-ו TSA-200XTהגדרת מוצא כיבוי ברכזת  3.6

מוגדרות כברירת מחדל להפעלת ) הכוללות מכלול כיבוי( TSA-240XT- ו TSA-200XTרכזות מדגם 
בודד לפי הצורך או  אזורניתן להגדיר את הרכזת להפעלה מ.  כיבוי מיידית בהצלבת שני האזורים

  .ת הכיבוילהשהיית הפעל

  .לפרטים נוספים על תכנות הרכזת TSA-200-אנא עיין בהוראות הטכניות של ה

  GSA-1000הגדרת מוצא כיבוי ברכזת  3.7

  אנא עיין בהוראות הטכניות של   .הגדר ברכזת את המוצא שאליו מחובר התקן הכיבוי כמוצא כיבוי
  .לפרטים נוספים על תכנות הרכזת GSA-1000-ה

  בדיקות לאחר ההתקנה 3.8

הפעלה כפי שצוינו על ידי המופעל בהתאם לתנאי  ואעל מנת לוודא שה מתאם הכיבויבדוק את מוצא 
  .היועץ המתכנן

עומס שהמתח על וודא .  TLA-115 מתאם הכיבויהבדיקה תתבצע על ידי חיבור עומס דמה במגעי מוצא 
  .הפעלההבעת  24V ±10%יהיה  הדמה
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  חימוש מערכות כיבוי 3.9

  .הכיבוי ערכותחמש את מ.  וא ברכזת במצב רגיל ואינם באזעקהוודא שכל התקני המב

  שרטוטי חיבורים 4

4.1 ADR-3000  

  

  ADR-833למכלול  SAFEחיבור מכלול כיבוי  1  שרטוט

  

  ADR-823למכלול  SAFEחיבור מכלול כיבוי  2  שרטוט
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  TSA-1000חיבור לרכזת  4.2

כיבוי  באמצעות מתאם מותאמים לעבודה עם רכזות מתוצרת טלפייר SAFEהתקני הכיבוי מתוצרת 
או ברמת מתח ) 1מוצא (היפוך קוטביות בניתן להפעיל את המיכלים בהפעלה .  TLA-115מדגם 

  .)TSA-1000EM422במכלול ההרחבה  6- ו 5כרטיס הראשי או מוצאים ב 4 – 2מוצאים (

  .TSA-1000לפרטים נוספים ראה הוראות טכניות 

  

  TSA-1000לרכזת  SAFEחיבור מכלול כיבוי  3  שרטוט

  TSA-240XT-ו TSA-200XTחיבור לרכזת  4.3

  .TLA-115באמצעות מתאם כיבוי  SAFEניתן לחבר לרכזת התקן כיבוי בגז אחד מתוצרת 

  .TSA-200לפרטים נוספים ראה הוראות טכניות 

  

  TSA-200לרכזת  SAFEחיבור מכלול כיבוי  4  שרטוט
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  GSA-1000חיבור לרכזת  4.4

באמצעות מתאם כיבוי  יירמותאמים לעבודה עם רכזות מתוצרת טלפ SAFEהתקני הכיבוי מתוצרת 
  .1N4004ודיודה  TLA-115מדגם 

  .GSA-1000לפרטים נוספים ראה הוראות טכניות 

  

  GSA-1000לרכזת  SAFEחיבור מכלול כיבוי  5  שרטוט

 

i 
      שים לב    

של יש לחבר דיודה בטור לכניסה לקו ההזנה  GSA-1000בעת חיבור לרכזות : שים לב
 .מהרכזת TLA-115כרטיס ה

  

  GSA-2Bזת חיבור לרכ 4.5

באמצעות מתאם כיבוי  מותאמים לעבודה עם רכזות מתוצרת טלפייר SAFEהתקני הכיבוי מתוצרת 
  .TLA-115מדגם 

  .GSA-2Bלפרטים נוספים ראה הוראות טכניות 

  

  GSA-2Bלרכזת  SAFEחיבור מכלול כיבוי  6  שרטוט
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  בדיקות תקופתיות 5

  .בתוקףש 11חלק  1220 .י.יש לבדוק מערכות גילוי אש על פי דרישות ת

  יבוצע על ידי אחראי הבטיחות במתקן –מדי חודש  5.1

לחץ נורמלי הוא .  ובהתאם לטמפרטורה האופפת בחדר) בתחום הירוק(וודא לחץ תקין  – גז כליימ •
במקרה של ירידה .  אטמוספרות למעלה צלסיוס 0.2- נוי של כיבש C°21-אטמוספרות ב 25בסביבת 

  .לחברת טלפייר לבדיקה הבא את המיכלמהלחץ הצפוי ומעלה  10%של 

! 
      אזהרה    

ולהרכיב  כל לשקילה או טיפולייש לנטרל את מנגנון ההפעלה והבקרה לפני פרוק המ
 .)Protection Cap(את שסתום ההגנה 

  מדי ששה חודשים 5.2

בדוק את החיזוקים וודא שהם .  בדוק את הצינורות וודא שאין הם חלודים או פגומים – צנרת •
 .החלף או בצע בדיקת לחץ צנרת חלודה או שיש חשש לפגימה.  וזקת למקומההדוקים והצנרת מח

 .החלף לפי הצורך.  וודא שהנחירים אינם סתומים או חלודים – פיזור נחירי •

  מדי שנה 5.3

בדוק אם בוצעו שנויים שיתכן והשפיעו על החלל המוגן בכך שיאפשרו לגז לדלוף מהחלל  – מוגן חלל •
  .המוגן לאחר הפריקה

 .ל שינוים במבנה החלל או סוג החומרים שבו יש לתכנן מחדש את המערכתבמקרה ש

  אזהרות ומגבלות 6

 

i 
      שים לב    

גלאי , גלאי עשן, לוחות משנה, רכזתמורכבת מרכיבים שונים וביניהם  כיבוי אשמערכת 
  .אשכיבוי המיועדים לשמש ל והתקני כיבוי, התקני אתרעה ,לחצני קריאה, חום

או עשן אולם פעולת המערכת /מניעה בפני נזקי אש ו/ ינו מבטיח הגנה השימוש במערכת א
  .עשויה לצמצם ולהקטין את נזקי האש והעשן

 הנחיות פי על והתקנתה ,תשתיותיה כולל ,רכיביה כל על המערכת תצורת של נכון תכנון

 לוהיעי הנכון לתפקודה ותנאי ומתלה יסודי תנאי הינו הרלבנטיים התקנים פי ועל היצרן
  .המערכת של

על המתכנן והמתקין להיות בעלי כישורים ומיומנות מתאימים לביצוע כאמור וכל אובדן או 
  .או המתקין בלבד/או התקנה לקויה יחול על המתכנן ו/נזק שייגרם עקב תכנון לקוי ו

 היצרן על אלו ויחול לא – נזק או אובדן גרםנ ושבגינה תקינה ושאינה שבוצעה פעולה כל

  .עמומט מי וא

או בגין פרוץ אש במקומות בהם מותקנות /אחריות כלשהי לאש ו המשווק  /  אין על היצרן
או /או עקיף שיגרם לכל אדם ו/או לכל נזק ישיר ו/או לתוצאות האש ו/מערכות גילוי אש ו

 .או כתוצאה מאי פעולתו/רכוש או לצדדים שלישיים כתוצאה מהשימוש במוצר ו

.  מ"ת ההתקנים מהווים סימן רשום של טלפייר גלאי אש וגז בעושמו, שמות המערכת, המערכת
SAFE  מהווה סימן רשום של חברתSAFE ANTINCENDI s.r.l..  

i 
      שים לב    

פעולות תחזוקה לפני קריאה מלאה של בה בצע ללהפעילה ו, להתקין את המערכת יןא
 וחוברת  חוברת הוראות זו

OPERATION_MANUAL_SAFE_OE_FM-200 C.111_09 Telefire  של חברתSAFE. 
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