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 2016יוני    1.10מהדורה     מכל הזכויות שמורות לחברת טלפייר גלאי אש וגז בע" 2002  – 2016© 

 – 11-מ 1עמוד  – 

 גלאיתאור ה 1

 מורכב ממשדר ומקלט אופטי במכשיר אחד. FireRay 50/100RUהגלאי מדגם 

 מתחת לתקרהמהגובה  10%-ולא יותר מסנטימטר  50לפחות  ,יש להתקין את הגלאי על קיר המבנה
 .UL 268 / NFPA 72כדי לענות על דרישות 

אדומה בלתי נראית המוחזרת באמצעות מראת פריזמה אשר מוצבת על -שדר פולט קרן אור אינפראהמ
הקיר הנגדי מול המשדר כך שאין הפרעה לקרן לעבור מצד אחד לשני.  עוצמת הקרן המוחזרת נבדקת 

 על ידי המקלט.

 מטר משני צדי הקרן. 9.1לגלאי אפשרות גילוי של עד 

 גלאיהפעלת ה 2

אדומה שנקלטת בגלאי מוחלשת בהתאם לכמות -דרך הקרן, עוצמת האור האינפראכאשר עשן עובר 
וצפיפות העשן המפריע לקרן האור.  הגלאי מנתח את הירידה בעוצמת האור ומחליט האם להפעיל את 

 האזעקה.

בעוצמת האור בהתאם  50%, או 35%, 25%ניתן לכוון את הגלאי לשלוש דרגות של אזעקה: הנחתה של 
הוא המצב הרגיש ביותר.  אם עוצמת הקרן החוזרת נקלטת מתחת לעוצמת  25%יבה, כאשר לתנאי הסב

 שניות, ממסר האזעקה יופעל. 10-הסף שכוונה מראש, במשך מעל ל

יחזיר את  (Auto reset)ניתן לבחור בין שתי אפשרויות פעולה של ממסר האזעקה.  השב אוטומטי 
בחין שעוצמת האור חזרה מעל לרמת האור לאזעקה.  מצב שניות לאחר שי 5המערכת למצב גילוי רגיל 

( משאיר את הגלאי במצב אזעקה גם אם העשן נעלם ועוצמת האור של Latching mode)עילת אזעקה נ
הקרן הנקלטת גבוהה.  כדי לבטל את מצב האזעקה כאשר הגלאי נמצא במצב נעול יש לנתק את הגלאי 

 .)לבצע פעולת השב( ו שנית, ולחברלפחות שניות 5ממקור המתח למשך 

i 
    שים לב   

 8.2)ראה סעיף  את הגלאי במצב נעילת אזעקה לקבועעל פי דרישת מכון התקנים יש 
 (.7 בעמוד

ן מהרמה המכסימלית למשך פרק זמ 90%אדומה נמצאת במצב של עד -במידה ועוצמת הקרן האינפרא
שניות לאחר שעוצמת הקרן תחזור  5שניות, יופעל ממסר התקלה.  מצב התקלה יופסק  10-ארוך מ

למצב רגיל.  תהליך זה נועד למצבים בהם קרן האור מוסתרת על ידי עצם כל שהוא שחוסם את הקרן, 
 כשל במשדר, אובדן הפריזמה, או פגיעה בגלאי.

הנקלטת לאורך זמן הנגרמת בדרך כלל עקב הצטברות הגלאי מסוגל לזהות ירידה מתונה בעוצמת האור 
אבק על פני העדשות האופטיות.  תהליך זה מתאפשר על השוואת עוצמת האור הנקלט עם ערך 

 .מתקן את ערך הייחוס לאזעקה dB/Hour 0.7דקות.  הפרש גדול מערך של  15סטנדרטי מדי 

 הצבת הגלאי 3

 לוי.ין הגיש חשיבות רבה לאופן התקנת הגלאי, להקטנת זמ

על פי ניסיון עשן מאש אינו עולה היישר כלפי מעלה, אלא מתחיל להתפשט לצדדים כפטרייה בגובה 
מסוים בגלל זרמי אוויר והשפעת הפרשי החום בשכבות האוויר.  הזמן העובר מהתפרצות האש עד 

אזור הגילוי, כמות לקבלת אות אזעקה על ידי גילוי העשן באמצעות הגלאי תלוי במיקום וגובה גלאי הקרן, 
 העשן הנפלטת, צורת התקרה, והאוורור.

מטר  9.1 של עד מטר.  יש להציב את הגלאי במרחק 9.1ימום מכסמרחק הגילוי משני צדי הקרן הוא 
 מטר מגלאי דומה ומקביל לו, מתחת לתקרה שטוחה. 18.2מהקיר או 
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 מיקום גלאים 1  שרטוט

במרחק מסוים מתחת לתקרה בגלל שכבה של בדרך כלל עשן שעולה למעלה מתחיל להתפשט לצדדים 
ולא יותר סנטימטר  50לפחות  ,יש להתקין את הגלאי על קיר המבנהכן אוויר חם המצוי קרוב לתקרה.  ל

מהדורת  1220-3ת.י. -ו UL 268 / NFPA 72כדי לענות על דרישות  מתחת לתקרה( 1mמטר אחד )מ
2014. 

 התקנה 4

 ם נמצאים בחבילה:לפני ההתקנה וודא שכל החלקים הדרושי

 גלאי 

 פילטר בדיקה 

 כבל 

  מודל( 50פריזמהRU – 100אחת, מודל  פריזמהRU – ארבע )פריזמות 

ממשק קביעת " – 6שרטוט  על פי הטבלה )ראה  4-ו 3קבע את רמת הסף לאזעקה במתגים 
 , מצב המתאים עבור רוב המקרים.35%(.  הגלאי מגיע במצב גילוי של 8 מוד" בעהקונפיגורציה

 .50%-במידה והגלאי יותקן בסביבה מעט מאובקת, רצוי לשנות את הרגישות ל

השב  (.  הגלאי מגיע מכוון למצבauto resetיש לבחור בין מצב נעול ומצב של השב אוטומטי ) 1במפסק 
 (.8 " בעמודממשק קביעת הקונפיגורציה" – 6שרטוט  אוטומטי )ראה 
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 8.2)ראה סעיף  על פי דרישת מכון התקנים יש לקבוע את הגלאי במצב נעילת אזעקה
 (.7 בעמוד

; TSA-1000-ו TSA-200 / TSA-240ברכזות  24Rלגלאי תיעשה ממוצא  24Vdcאספקת 
 .ADR-712במכלול  24Vוממוצא 

 ומעלה. 6הוא במהדורת תכנה  ADR-712הקפד שמכלול 

 .בחיבור לרכזות כתובתיות ADR-812Aאין להשתמש במכלול 

 הרכבת ראש הגלאי 4.1

 הסר את הכיסוי החיצוני לפני ההתקנה, כדי למנוע ממנו ליפול בזמן ההתקנה והשימוש.

ס"מ מתחת לתקרה  60-ו 50ב שיהיה על קיר יציב במרחק שבין קבע את מיקום הצבת הגלאי, חשו
 ס"מ מקיר כלשהו. 50ובמרחק של לפחות 

תותקן מראת הפריזמה המחזירה, אשר תותקן ממול וודא שיש קו ראיה ישיר בין הגלאי והנקודה בה 
 מטר מהגלאי. 5-100הגלאי במרחק שבין 

 סמן את הנקודות ההברגה על הקיר באמצעות צורת התבנית המצורפת.

 חריצי תלייה המאפשרים התקנה נוחה ומהירה. ארבעהבגב הגלאי נמצאים 
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 לאחר ההתקנה החזר את המכסה למקומו.

 .8אות בסעיף חבר את החוטים לפי ההור

 התקנת מראת הפריזמה 4.2

i 
    שים לב   

להציב את המראה המחזירה על משטח זכוכית  איןבגלל עקרון פעולת הגלאי )החזר אור(, 
 או כל משטח מבריק אחר שעשוי להחזיר אור לכיוון הגלאי.

, FireRay 50RUמטר בדגם  50עד  5הצב את מראת הפריזמה מול הגלאי על משטח יציב במרחק של 
, FireRay 50RU-.  השתמש במראה אחת לFireRay 100RUמטר בדגם  100עד  50ובמרחק של 

 .FireRay 100RU-וארבע מראות צמודות למראה גדולה עבור ה

ודאי שיש קו ראייה ישיר בין הגלאי והמראה ושאין לעצמים כגון דלת, רהיטים וכדומה אפשרות להסתיר 
 את הקרן.

 כיוון מראת הפריזמה 5

 שניות השהיה לחימום והתייצבות הגלאי יתחיל לפעול. 5את הגלאי למתח.  לאחר  חבר

שניות לאחר ההפעלה הראשונה.  הבהוב אחד עבור  5מנורת הסימון האדומה תתחיל גם היא להבהב 
 .FireRay 100RU, ושני הבהובים עבור דגם FireRay 50RUדגם 

i 
    שים לב   

 זו.אין להזיז את הגלאי בזמן פעולה 

( למצב 8 " בעמודממשק קביעת הקונפיגורציה" – 6שרטוט  )ראה  Prism Targetingקבע את המפסק 
 מורם.

ה דלוקה צהובת הכיוון הנוריים עד שמצא את הפריזמה על ידי הזזת כפתורי הכיוון האופקיים והאנכי
תישאר כבויה כל עוד הגלאי לא יקלוט אותות, כל עוד יש עלייה  הצהובת הכיוון הנוריבאופן קבוע.  

ה תתחיל להבהב.  קצב ההבהוב מראה את על עוצמת האות וכיוון צהובה נוריתבעוצמת האות ה
 הפריזמה, עד לקבלת אור קבוע.

 אחרת. מראה או אחר אור מקור שום ולא האור את מחזירה יזמההפר שרק לוודא יש הזה בשלב

 אינה הצהובה הכיוון מנורתניתן לבדוק זאת על ידי כיסוי הפריזמה ומניעת החזרת האור ממנה, ולוודא ש

 .דלוקה

 

 כיוון מראת הפריזמה 2  שרטוט
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 כיוון הגלאי 6

חורי כסוי ראש הגלאי.  כיוון הגלאי מתבצע על ידי שני כפתורי כיוון בשני צדי הגלאי, הנמצאים מא
 כפתורים אלו נועדו לכיוונים בשני הצירים.

 מצב כיוון 6.1

 – 6שרטוט  למצב האמצעי )ראה  Alignment Modeכדי לבצע את הכיוון יש לקבוע את כפתור הכיוון 
 (.8 " בעמודממשק קביעת הקונפיגורציה"

i 
    שים לב   

 אין להזיז את הגלאי בזמן פעולה זו.

 כיוון הקרן האינפרא אדומה 6.2

נת לקבל עוצמת הגלאי מכוון את עוצמת הקרן האינפרא אדומה ורגישות המקלט באופן אוטומטי על מ
 אות רגישות מכסימלית.

 מצב הכיוון מסומן על ידי צבע ומצב מנורת הסימון שנמצאת בחלק הקדמי של הגלאי.

 הבאים מתארים את מצב הגלאי: נוריתמצבי ה

 קבוע דולק צהוב

 .כיוון מראת הפריזמה – 5 סעיףהגלאי לא מקבל החזר אות מהפריזמה.  ראה 

 מהבהב אדום

הגלאי מקבל אות חזק מדי ומנסה להחליש את עוצמת הקרן האינפרא אדומה.  במצב זה המתן 
שניות, משך הזמן  20מספר שניות עד שמנורת הסימון תהייה כבויה.  דבר זה עשוי להמשך עד 

 והפריזמה.  מרחק קצר יותר ימשך זמן רב יותר. תלוי במרחק בין הגלאי

 מהבהב צהוב

 הגלאי מקבל אות חלש, ומנסה להגביר את עצמת הקרן האינפרא אדומה.

 כבויה נורית

אדומה למצב הטוב ביותר.  אין זה מראה שהפריזמה מכוונת -הגלאי כיוון את עוצמת הקרן האינפרא
 כלפי הגלאי בצורה הטובה ביותר.

 אור ממקור אחר. ןה גבוהה מדי יש לבדוק אם אין קליטה של קרבמידה והעוצמ

 צהוב – אדום הבהוב

 של הגלאי. יהאופטימאלמצב זה מראה שעוצמת הקרן עוברת את המצב 

 בעמוד הבא. זרימה של תהליכי הכיווןהתרשים המשך ל
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 תרשים זרימה של תהליכי הכיוון 6.3

 

 תהליכי הכיוון 3  שרטוט
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 הבהוב הנוריות –תהליכי הכיוון  4  שרטוט

 יציאה ממצב כיוון 6.4

( 8 " בעמודממשק קביעת הקונפיגורציה" – 6שרטוט  ( )ראה Mode switchהשתמש במפסק המצבים )
 ( המפסק יהיה במצב תחתון.run)-בחר ב

, צהובהנשארת  נוריתשלת הכון הגלאי יבצע בדיקת כיול עצמאית, כאשר הבדיקה זאת נביציאה ממצב כיו
 6.2)ראה סעיף  כיוון הקרן האינפרא אדומהתהליך סימן שהגלאי לא כוון על פי הדרישות ויש לחזור על 

 (.4בעמוד 

(.  resetה תהיה כבויה וממסר התקלה יחזור למצב רגיל )צהובה וריתנכאשר הבדיקה עוברת בהצלחה ה
 הגלאי יהיה במצב עבודה רגיל.

 בדיקות המערכת 7

 לאחר תהליך ההתקנה והכיוונים הגלאי צריך לעבור בדיקת אזעקה ובדיקות תקלה.

 בדיקת עשן לאזעקה 7.1

ש להשתמש בפילטר רגישות.  לשם ביצוע הבדיקה י 35%-הבדיקה נעשית בהנחה שהגלאי מכוון ל
 המדמה מצב של עשן.המסופק עם הגלאי השקוף 

 (.35%בחר את הנקודה על הפילטר שמייצגת את הרגישות בה כויל הגלאי )

הצב את הפילטר לפני העדשה של הקולט )עדשה עליונה( כך שהרגישות הנבדקת נמצאת לפני העדשה 
 (.6 " בעמודהבדיקת מצב תקל" – 5שרטוט  )ראה 

 אדומה )עדשה תחתונה(.-שים לב לא לכסות את העדשה שמקרינה את הקרן האינפרא

האדומה וסגירת  נוריתשניות לאחר הצבת הפילטר על ידי הפעלת ה 10הגלאי יתריע על מצב אזעקה 
 ברכזת להחזרת הגלאי למצב תקין. השבלחץ על מקש   מעגל ממסר האזעקה.

 

 הבדיקת מצב תקל 5  שרטוט
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 בדיקת מצב תקלה 7.2

כסה את הפריזמה היטב בעזרת חומר שאינו מבריק ומחזיר אור, ובדוק שהגלאי מראה מצב תקלה לאחר 
ופתיחת ממסר התקלה, יסמנו מצב תקלה.  מצב התקלה  צהובשבגלאי תידלק ב נוריתשניות.  ה 10

 שניות לאחר הסרת הכיסוי. 2-ב רגיל לא יותר מיחזור באופן אוטומטי למצ

 חיבורים וקונפיגורציה 8

 חיווט 8.1

" ממשק קביעת הקונפיגורציה" – 6שרטוט  כל החיווט יכנס לגלאי מהפתח האחורי שבגב הגלאי )ראה 
פינים הוא הממשק  8פינים שבצד שמאל אינו בשימוש.  המחבר של  2(.  המחבר הקטן בעל 8 בעמוד

 כלפי חוץ ויחובר לפי המספרים של הפינים, ראה טבלה הבאה

 תפקיד האות צבע החוט מספר פין

 בוריאין ח  1

 COM – common connection)) משותף ממסר אזעקה חיבור כחול 2

 NO – Normally Open connection)אזעקה חיבור )ממסר  צהוב 3

  VDC 30+ – 10.2+יקוטב חיובמתח כניסה  אדום 4

 מתח כניסה קוטב שלילי שחור 5

 Normally Closed (NC)ממסר תקלה חיבור  ירוק 6

  (COM – common connection) ףממסר תקלה חיבור משות לבן 7

 בוריאין ח  8

 (DIP Switchesם )קונפיגורציה וכוון מתגי 8.2

(.  8 " בעמודממשק קביעת הקונפיגורציה" – 6שרטוט  דרך גב הגלאי ניתן להגיע למתגי הכיוון )ראה 
 .(6  שרטוט )ראה OFF למצב 1 מתג את העבר.  סומנו ב ברירות המחדל של הגלאי 

  4 3 2 1 תפקידי המתגים

  X X OFF OFF רגישות 50%

 X X OFF ON  רגישות 35%

  X X ON OFF (מ' 50 עד המותקנים לגלאים רקרגישות ) 25%

  X X ON ON (זה! למצב לכוון לארגישות ) 12%

  OFF X X X זה למצב ןלכוו יש – נעילת אזעקה

 ON X X X  שניות( 5השב אוטומטי של ממסר אזעקה )לאחר 

 X OFF X X  מופעל –מצב הגבלת פיצוי של ממסר אזעקה 

  X ON X X לא מופעל –מצב הגבלת פיצוי של ממסר אזעקה 

 

i 
    שים לב   

 על פי דרישת מכון התקנים יש לקבוע את הגלאי במצב נעילת אזעקה.
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 ממשק קביעת הקונפיגורציה 9

 

 ממשק קביעת הקונפיגורציה 6  שרטוט

 נתוני יישום ותחזוקה 10

  רמת רגישות הגלאי תכוון על פי דרישות התקן.  יש לכוון את רגישות הסף של הגלאי לאזעקה
מומלצת רק עבור מקומות בהם יש לכלוך או אזור  50%.  רמת רגישות של 35%או  25%ברמות של 

 לגלאי.שעשוי לגרום להפרעות 

 .נורית אדומה דולקת מציינת אזעקת אש 

 .נורית צהובה דולקת מציינת תקלה 

  נורית צהובה מהבהבת מדי שתי שניות מציינת כך שמנגנון הכיול העצמי והפיצוי של הגלאי הגיע
 לקצה היכולת.

  במצב רגיל מגעי הממסר פתוחים( במצב אזעקה ממסר האזעקה ייסגר– NO) 

  במצב רגיל מגעי הממסר סגורים במצב תקלה ממסר התקלה( ייפתח– NC) 

 .אפשרויות למצב אזעקה הן: נעול ולא נעול 

i 
    שים לב   

 8.2על פי דרישת מכון התקנים יש לקבוע את הגלאי במצב נעילת אזעקה )ראה סעיף 
 (.7 בעמוד
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 בור לרכזות טלפייריח 11

 כתובתיותת וור לרכזחיב 11.1

 

במצב נעילת אזעקה בגלאי  ADR-712כתובתית באמצעות מכלול מבוא חיבור לרכזת  7  שרטוט
 (OFF=  1הקרן )מתג 

 TSA-1000חיבור לרכזת  11.2

 

 (OFF=  1במצב נעילת אזעקה בגלאי הקרן )מתג  TSA-1000חיבור לרכזת  8  שרטוט
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 TSA-200  /TSA-240חיבור לרכזת  11.3

 

 (OFF=  1לת אזעקה בגלאי הקרן )מתג במצב נעי TSA-200חיבור לרכזת  9  שרטוט
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 נתונים טכניים 12

 טווח עבודה
 מטר 50עד  FireRay 50RU .............................................. 5דגם 
 מטר 100עד  FireRay 100RU ............................................ 50דגם 

 30Vdc – 10.2 ................................................................. מתח כניסה

 4mA-קטן מ ............................................................ זרם במצב רגיל

 20mA-קטן מ .......................................... זרם במצב אזעקה או תקלה 

Power Down Reset Time  ........................................ שניות 5-מעל ל 

 0°C – +35°C .............................................. עולהטווח טמפרטורות לפ

 ללא עיבוי 93% ............................................... לחות יחסית מקסימאלית

 -+/5.0°5.0בפריזמה  -+/°0.8בגלאי  ................. 35%סטייה אפשרית בכיוון הגלאי ברגישות של 

 דרגות עצמת הסף לאזעקה
(25%) ................................................................. 2.50dB 
(35%) ................................................................. 3.74dB 
(50%) ................................................................. 6.02dB 

 880nm ......................................................... אורך הגל האופטי

 מידות הגלאי
 מ”מ 130 ................................................................... רוחב:
 מ”מ 120 ................................................................... גובה:
 מ”מ 120 .................................................................... עובי:

 גרם 670 ........................................................................ משקל

 כל הנתונים נומינאליים ועשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת

 


