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חיווי ויזואלי בזמן אמת למצב 
עבודה של כל מפוח ו/או תריס 
ולתקינות כל אלמנט במערכת

לוח ניהול העשן מאפשר 3 מצבי 
תצוגה ושליטה על מפוחים/ דמפרים:
- בורר מצבי עבודה ותצוגה פרטיים 

לכל התקן.
- בורר מצבי עבודה ותצוגה משותפים 

לקבוצת התקנים.
- בורר מצבי עבודה משותף לקבוצת 

התקנים ותצוגה פרטית לכל התקן.

Busy Active Fault Power
Lamp Test

OFF - 

Manual Override / Engage

ON - 

Buzzer Silence

מודול גנרטור - אופציה לתצוגה 
ופיקוח על גנרטור - הצגת מצבי 

עבודה ותקלה

התצוגה הגרפית פועלת באופן 
המאפשר אינדיקציה ברורה של כל 

התרחישים האפשריים, לרבות תצוגת 
כיוון זרימת האוויר. 

כיוון זרימת אוויר טרי וצח פנימה

תפעול יבוצע ע"י 
לוח ניהול העשן 
שהופעל ראשון 

.(Priority)

סימון אינדיקציית 
 (busy) "תפוס"
בשאר הלוחות.

נעילה באמצעות 
מפתח המאפשרת 

גישה למורשים 
בלבד

 UL864 לפי תקן UUKL מאושר
 NFPA-92, 72 NFPA -ובהתאם ל

ומתאים לדרישות התקן הישראלי 
ת"י 1001 חלק 2.1.

כיוון זרימת אוויר "מזוהם וחם" 
החוצה

חיבור מספר לוחות ניהול עשן 
ברשת המאפשר תפעול בניין 

ממספר כניסות או חניון משותף 
למספר בניינים

מפה סינופטית משולבת לדים 

בהתאמה אישית לכל פרויקט 

המאפשרת התמצאות מקסימלית 

לכבאי בשעת חירום



בקרה  מערכות  אש,  וכיבוי  גילוי  מערכות  ואספקת  ייעוץ  תכנון,  יצור,  בפיתוח,  עוסקת  טלפייר 

מהמובילות  הן  טלפייר  מתוצרת  האש  וכיבוי  גילוי  מערכות  ממוחשבים.  וחיווי  התראה  ואמצעי 

בישראל ובעולם. החברה מפתחת ומייצרת מערכות פתוחות אשר מתממשקות למגוון מערכות 

שליטה ובקרה ומשלבות פיתוח ויישום טכנולוגיה חדשנית המושתתת על ניסיון של כ -40 שנה.

telefire.com         info@telefire.com         +972 3 921 1816         +972 3 970 0400    

A2 טלפייר, ת”ד 7036, הסיבים 43, פתח תקווה, בניין    

 אפשרות לשליטה עד 20 מפוחים מבורר אחד

 חיבור של עד 9 לוחות ניהול עשן ברשת

 תצוגת מצבי עבודה משותפת לכל

Engage הלוחות  

 צריכת זרם נמוכה מאוד - המאפשרת עבודה ללא

)50mA -תלות בספק כוח חיצוני )פחות מ  

 תצורת עבודה כתובתית מלאה – ללא שימוש

  בבקרים חיצוניים

 צורת הפעולה של לוח ניהול העשן נשלטת ע”י

   תוכנה המאפשרת עדכונים מהשטח לאחר

  ההתקנה

 בקרת קווים מלאה – קצר, נתק וזליגה לאדמה

 מתאים להתקנה בבנייני מגורים, מבני ציבור,

  קניונים ועוד

 בדיקה שבועית אוטומטית מובנית לפי

NFPA-92 דרישות  

 התקנה פשוטה ומהירה הכוללת חיבור 4 גידים

  למערכת גילוי האש בלבד

 מארז מתכת קשיח בשילוב גרפיקה המבטיח

  קשיחות ועמידה

 בורר מצבי העבודה והנוריות מוצגים ומחוברים

  גרפית לאזור המוגן

 תחום טמפ’ עבודה- 0 מעלות-49 מעלות

 לחות יחסית )ללא עיבוי(- 93%-10%

24 Vdc -מתח פעולה 

bנתונים טכניים 


