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 הקדמה 
הכוללת  300Wמערכת כריזה משולבת ומודולארית בהספק של  נהיהשל טלפייר  TFVE-300מערכת הכריזה 

 .NFPA-ו ULבהתאם לדרישות צלילי התרעה תקניים הודעות חירום בעברית ו

ספק , המובנית במארז יחיד ומכילה יחידות של מערכת כריזה קולית, מערכת מונוליטית משולבת הינה TFVE-300-ה

בנוסף .  µSDרות בכרטיס ושמההמערכת מסוגלת להשמיע הודעות אזעקה ופינוי מוקלטות .  כוח וסוללות גיבוי

.  באמצעות מיקרופון חירום המרוחקאו , קיימת אפשרות להכריז הודעות באמצעות המיקרופון המשולב בלוח הקדמי

 .קרופוני חירום מבוקריםימ –מיקרופון בלוח ומיקרופונים מרוחקים 

והודעות נוספות הניתנות להשמעה על פי  NFPAכוללת הודעת פינוי מוקלטת בהתאם לדרישות  TFVX-מערכת ה

עם הגעת הכבאים .  ן אוטומטיעם קבלת אזעקה ממערכת גילוי האש תושמע הודעת הפינוי באופ.  תרחישים שונים

תוך מתן עדיפות להודעה , ניתן לכרוז באופן ידני באמצעות המיקרופון האינטגרלי או באמצעות מיקרופון מרוחק

 .מהמיקרופון

או באמצעות מכלולי מוצא לרכזת בחיבור ישיר וניתנת להפעלה  מכון התקנים הישראלי מאושרת על ידיהמערכת 

 .ADR-823Aאו  ADR-723כתובתיים 

 מגעים, השמעת מוזיקת רקעמבוא ל, לצורכי שירות מיקרופון לא מבוקרעבור  ותיש גם מבואכריזה הלמערכת 

 .Ethernet יציאתוכן , להשמעת הודעות כלליות

 .מגבר גיבוי ןאית יש או למערכ, בתלות במודל
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 הערות והתראות בטיחות 
  מערכת זו תותקן ותתוחזק בכפוף לתקןSI 1220 טכנאי מוסמך בלבדעל ידי  11-ו 3 חלק 

 יש לקרוא ולהבין מדריך זה בטרם התקנתו והפעלתו 

 230ולה על בסיס מתח רשת בתחום של התקן זה בנוי לפעVac +10% -15%  בעלות קיבולתסוללות גיבוי וכן 
48V  7.2וקיבולת שלAH. 

 יחידה זו חייבת להיות מוארקת 

  חיבור לרשת החשמל הארצית והארקה" 4.14 בסעיףחיוני לבצע בקפידה את ההוראות הנכללות". 

 ( ההתקן ממוגן באמצעות נתיכים הממוקמים בקו המתח הראשיV230 48( ועל מקור מתח הגיבוי )סוללתV)  .
 הכוח, נמצאים על כרטיס אספקת )סוללות(  F2-ו)מתח רשת(  F1-הנתיכים, המסומנים בהתאמה כ

F1=T3.15AH, F2=T8AH. 

 כל החיבורים ליחידה ייעשו כאשר היא מנותקת ממתח הרשת ומתח מצברים 

 כדי למנוע סכנת התחשמלות יש לטפל ביחידה בזהירות כאשר היא מופעלת 

 יתכן שיהיה לחץ מגע על המוליך )לדוגמה: יש להדק  ןאין לבצע הלחמה רכה בקצה מוליך תיילי, בנקודות שבה
 ( ולא בהלחמת בדיל(.Crimping ferruleינל, באמצעות טבעת מעיכה )טרמ/  קצה כבל המתחבר להדק

  6באחריות המתקין להתקין מפסק אוטומטיA-C6 יש להתקין את .  )בלוח חשמל מתאים( ייעודי להתקן זה
חובה לסמן את המילים שלהלן על המפסק האוטומטי: "מערכת .  המפסק האוטומטי במיקום עם גישה נוחה

 לכבות"/  ור לנתקאס – אזעקה קולית

  כאשר קיים צורך לבצע פעולה בתוך מארז ההתקן, כדי למנוע סיכון של הלם חשמלי, יש לוודא ניתוק ממתח
חובה לנתק גם את סוללת הגיבוי מאחר ובתוך ההתקן קיימת רמת אנרגיה מסוכנת )במיוחד .  (230Vהרשת )

 (.J7-ו FASTON) J6 כשמדובר במהדק קצה

 הרחק את ההתקן מחפצים או מיכלים המכילים נוזלים .  ללחות, גשם או כל נוזל אחר אין לחשוף את ההתקן
 שעלולים בטעות להישפך אל תוך ההתקן דרך פתחי מערכת האוורור.

  ,הרחק ממקורות חום.וחובה להתקין את ההתקן באתר במקום קריר ומאוורר 

 .מקם את ההתקן כך שפתחי האוורור לא יחסמו 

 רק בסוללות בעלות מתח וקיבולת כפי שמצוין במדריך זה. לצורך גיבוי, השתמש 

 אין לחבר סוללות בתצורה  – יש להחליף מצברים ביחידה באותו המתח וקיבול המוגדרים בהוראות הטכניות
 נומינאלי 48Vהשונה ממתח 

 ביחידה ותסיר פעולה זו תגרום לנזק .  אין לחבר למערכת סוללות בקוטביות הפוכה מהמצוין על מחברי הכניסה
 את אחריות היצרן

  הסוללות חייבות להימצא במארז בעל סיווג עמידות לאשHB .או סיווג גבוה יותר 

  ,יש להיזהר מאוד מפגיעה בכרטיס כשמשתמשים בכלי עבודה כגון פלייר או מברג, בעת הרכבת ההתקן
 האלקטרוני.
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 נוספותפונקציות והתכונות העיקריות,  
  באזורית, הכוללת מגבירי הספק -, משולבת, חדכריזהמערכת-Class D  ויחידת אספקת כוח על בסיס מקור

 (48V( ומקור מתח גיבוי )סוללות 230Vמתח ראשי )מתח רשת 

 ARM Cortex M3 processor, DSP 16bit 48Khz 

  הכבל ומצב קצר מיקרופון דינמי נשלט; ניטור רציפות פעולת יחידת המיקרופון, חיתוך על הלוח הקדמי נמצא
 חשמלי

  ההתקןמקש/ מפתח או סיסמת כניסה כדי לאפשר כניסה לרמות הפונקציונליות של 

  אזעקות והודעות כלליות, המוקלטות על כרטיסµSD  .מעבד המערכת מנטר את התכנים 

  במגבירי הספק-Class D הספק ,W300 

 קו  קו( רמקוליםA עם מתח קבוע של )V100 וצימוד שנאי 

 ניטור עצמ( אי של קווי הרמקוליםA+B )מדידה ישירה של מתח בAC  18ועוצמת הזרם בתדרKHz  ואנליזתFFT 

 )מבואים בעל שני מגעים עם קו מנוטר להפעלת הודעת אזעקה )הפרעות וחיתוך כבל 

  מגעים )לא מנוטרים( להפעלת הודעות כלליות והודעות שירות( 8)מבואים בעלי שמונה 

  שלושה מוצאיOpen Collector  מוצאי .  : אזעקה ותקלהההתקן)מוצאי מעגל לוגי( לצורך דיווח על מצבOpen 
Collector  חייבים להיות מחוברים רק למעגלים הפועלים במתחSELV 

 מבוא עבור תחנת עבודה מיקרופונית מרוחקת למצבי חירום עם חיבור מנוטר 

  כלליותמבוא עבור תחנת עבודה מיקרופונית לצורך הודעות שירות 

  יציאתRS485 )מיועדת לשימוש עתידי( 

  יציאתEthernet  ,דיווחי מצב המערכת, תצורה( לתקשורת מרוחקתstreaming ))שידור רציף של שמע )אודיו / 

  יחידת אספקת כוח העומדת בתקןEN 54-4  והכוללת מקור ראשי(230vac)  מקור גיבוי סוללת(48Vdc ,) ניטור
 ומצב מטען הסוללהטמפרטורה, עכבת הסוללה 

 משתמש כולל עבור הגדרות ישירות ממשק 

  את הקישורים שמחוץ למערכת. סכמתיהתרשים הבא מציג באופן 

              

           

TFVE-300

                              

       

             

Subwoofer

Active

RS-485

Ethernet
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 לוח קדמי 

 

 .מכיל ממשק משתמש שבאמצעותו ניתן לנהל את המערכת ולראות את מצב המערכת ההתקןהלוח הקדמי של 

 :מדווחות על מצבי המערכת השוניםהנוריות , למעלה

 ההתקן דולק ופועל POWER נורית ירוקה

 מושמעת הודעת אזעקה קולית או הוראת פינוי האתר VOICE ALARM נורית אדומה

 תקלה במכשיר, בקו לרמקול או בחיבור למערכת FAULT WARNING נורית צהובה

 או יותר של ההתקן הושבת הניטור של פונקציה אחת DISABLEMENT נורית צהובה

ובאמצעות המקלדת ניתן להיכנס לתפריטים , ההתקןמוצגים פרטים אודות מצב , בחלק המרכזי של התצוגה

 .הפנימיים

ניתן להפעיל באופן ידני ( WARNING)וההתרעה ( ALARM)באמצעות כפתורי האזעקה , הקדמימימין למטה בלוח 

 ההתקןאו להיכנס לפונקציות , להפעיל הודעות אזעקה אלוכדי .  את הודעות האזעקה והוראת פינוי האתר

הקלדת סיסמת על ידי  או( למטה משמאל)המקש  באמצעות 2 היש להתחבר למערכת בהרשאה ברמ, בתפריטים

 .כניסה בתפריט המתאים

עות הודעות אזעקה ופינוי האתר באמצ לשיגורשנועד  ההתקןעל גבי הלוח הקדמי של  PTTקיים מיקרופון , ולסיום

ואז ללחוץ על (, מקש או סיסמת כניסה ע"י) 2 היש להתחבר למערכת בהרשאה ברמ, להפעלת המיקרופון.  דיבורית

 .המקש שבצד המיקרופון כדי לדבר
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 התקנה ותחזוקה 
 ועל ידי אדם שעבר הדרכה. 1220 המערכת תותקן בהתאם להנחיות ת.י.

לוח הקדמי וסובב את הדלת שעל הפינים ההימני של  שבצדושחרר את שני הברגים , הוצא את ההתקן מאריזתו

 .שבצד שמאל

 בליעם או )בתלות במודל , הכוללת שלושה או ארבעה כרטיסים ,ןההתקבפנים נמצאת המערכת האלקטרונית של 

 (.מגבר גיבוי

 התקנה על גבי קיר 

, בחלקו התחתון של המארזוחבר את הברגים דרך החורים ( Wall plugs)דיבלים  באמצעותלקיר  ההתקןחבר את 

 :למטה בעזרת חיצים תרשיםכמתואר ב

 

רק לבעל מקצוע מוסמך .  0.30-0.65kN יש להשתמש בדיבלים מהסוג המתאים למאפיינים של הקיר ולעומס שבין

 .לדבר מותר להתקין את ההתקן לקיר
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 חיבור קווי הרמקולים 

כבלים הקצת מתחת לפתח מעבר , ליון של הלוח הראשינקודות החיבור אל קווי הרמקולים ממוקמות בצד הימני הע

(Fairlead window)  .100-חבר את קווי הרמקול לV המועבר דרך קוו הרמקולים ההספק הכולל .  תרשיםמוראה בכ

 .W300לא יעלה על 

המערכת , יםאם נוצר קצר בין קו הרמקול.  יש להקפיד למנוע מצב של קצר בין שני הקטבים, בעת חיווט קו הרמקולים

 .גם אם תקלה תדווח בממשק המשתמש, לא תוכל לשדר הודעות אזעקה כלשהן

 

J10 –  קו מוצא

A 

 

1-100V + 

2-100V- 

 .Aמתח קבוע אחיד עבור קו רמקול  V100מוצא של 

 :רמות הספק

100Vac nom, 300Wrms nom, Rmin=34Ohm 

 .מ"מ 2.5והמקסימלי של , מ"מ 1.5השתמש בכבל שעובי החתך המינימלי שלו הוא 
 

J8

1 2 3 4

Speakers
J9

µSD

RJ45

Ethernet RS 485

J2

1 2 3
RJ45

         

             

(     )

           

     

J4

1 2 3

                

(        )

J5

1 2 3 4 5

1-2      

3-4      

J6

1 2 3 4

                    

J7

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Subwoofer

J22

1 2

           

                  

         

J9 – 100V LINE A J10 –          

1        2

    1 – 100V

2 – 0V 

 

 (Subwooferהמוצא של הרמקול בתדר נמוך ) 

 .Subwoofer activeלמערכת יש קו מוצא עבור 

 .תרשיםכמתואר ב, לנקודת החיבור שעל לוח האם Subwoofer activeחבר את 

J8

1 2 3 4

Speakers
J9

µSD

RJ45

Ethernet RS 485

J2

1 2 3
RJ45

         

             

(     )

           

     

J4

1 2 3

                

(        )

J5

1 2 3 4 5

1-2      

3-4      

J6

1 2 3 4

                    

J7

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Subwoofer

J22

1 2

J22 – Subwoofer

       1 – Sub Line  

2 - GND

Subwoofer

Active

 

J22 – מוצא 

Subwoofer 

מוצא  – 1

Subwoofer 

2 – GND 

-Roll) חיתוך תדרים גבוהיםפעיל עם  Subwoofer activeקו מוצא 

off)  120שלHz  . המוצא פעיל רק בזמן השמעת מוזיקת רקע מוקלטת

 ומושתק בזמן השמעת הודעת מצב חירום. J4דרך קו מבוא 

 1.0Vrms, Ro=100ohm רמות הספק:

 מ"מ. 0.5המינימלי שלו הוא השתמש בכבל מסוכך שעובי החתך 
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הודעות אזעקה ומבואות להפעלת  מערכתסטטוס מוצאי  
 ופינוי

, נמצאים בכרטיס Pull-Up-הנגדי .  (J8)מחבר  לציון סטטוס המערכת Open Collectorלמערכת יש שלושה מוצאי 

 .TVI-300מתאם 

 .ממנה 'מ 3במרחק שלא יעלה על ו TFVE-300מערכת שבו נמצאת באותו החדר  TVI-300התקן את מכלול 

 .למערכת גילוי אשאזעקה, תקלה, נטרול לדיווח סטטוסים כמו  שלהלן מתאר את החיבור המוצאים תרשיםה

ים החיבור.  µSD( מבוקרים להפעלת הודעות פינוי ואזעקה המאוחסנות בכרטיס J6למערכת יש שני מבואות )מחבר 

 TVI-300בעזרת כרטיס 

11/2017
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ADR-742

                                           

                         ADR-742              

      (All call)
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RJ45

         

             

(     )
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(        )
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3-4      

J6
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J7

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Subwoofer

J22
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R   

J8 –  מוצאי סטאטוס
 המערכת

1 – GND 

 אזעקה – 2

 תקלה – 3

 נטרול – 4

 .12Vומתח של עד  0.5Adcכל מוצא תומך במקסימום זרם של 

 אין לחבר את המוצאים ישירות לספק כוח!

מ"מ,  1.5השתמש בכבל שעובי החתך המינימלי שלו הוא 
 מ"מ. 2.5והמקסימלי 

J6 –  מבוא להודעות
 אזעקה ופינוי

 : פינוי2 – 1

 : אזעקה4 – 3

 

 

 הודעות כלליות להפעלתמגעים  

והודעות השרות המוקלטות על כרטיס זיכרון  ,להפעלת ההודעות הכלליות ותבלתי מבוקר שמונה מבואותיש כת למער

 .תרשיםבכמתואר , GND-ל אחד משמונה מבואותסגירת על ידי  כל הודעה מופעלת.  µSDמסוג 
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 .GND-ל של אחד מהמבואות על ידי חיבור ההודעה מופעלת

 .n+1פני הודעה  יש עדיפות על n להודעה: להודעות כלליות יש עדיפויות מוגדרות מראש

 :דוגמהל

  1הודעה ומפעילה את הודעה העוצרת את  1, סגירת מגע 2כאשר מושמעת הודעה. 

  3, אין השפעה לסגירת מגע 2כאשר מושמעת הודעה. 

 .יש העדיפות הגבוהה ביותר 1ולהודעה , יש העדיפות הנמוכה ביותר 8להודעה  ,כלומר

 .µSDכל מגע פעיל רק אם קובץ האודיו הרלוונטי מאוחסן בכרטיס 

 

J7 –  מבואי מגע בלתי

להפעלת  מבוקרים

 כלליותהודעות 

1 – GND 

 1הודעה  – 2

 2הודעה  – 3

 3הודעה  – 4

 4הודעה  – 5

 5הודעה  – 6

 6הודעה  – 7

 7הודעה  – 8

 8הודעה  – 9

מ"מ,  0.5 מינימום השתמש בכבל שעובי החתך המינימלי שלו הוא

 מ"מ. 2.5והמקסימלי 
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(     )
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1-2      

3-4      
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Subwoofer

J22

1 2
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 להודעות כלליות ןמיקרופו 

 מיקרופון שולחני או  – TFVE-DMכלליות )למערכת יש מבוא עבור תחנת העבודה של המיקרופון להודעות 

TFVE-RM – )לנקודת .  לא עבור הודעות פינוי או השמעת אזעקות קוליות, כלומר, מיקרופון להתקנה על הטיח

 .ומבוא מגע מועדף יש מבוא מיקרופון מאוזן תרשיםהחיבור המוצגת ב

 .להפעילו מהתפריטשניתן  48V+( פנטום) הח מדומולמבוא המיקרופון עבור הודעות כלליות יש גם ספק כ

J8

1 2 3 4

Speakers
J9

µSD

RJ45

Ethernet RS 485

J2
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RJ45

         

             

(     )

           

     

J4
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1-2      

3-4      

J6

1 2 3 4

                    

J7

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Subwoofer

J22
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Mic

Paging Microphone Workstation

1 – 2          

3 – Mic +

4 – Common

5 – Mic -

 

 

J5 –  מבוא

הודעות מיקרופון ל

 כלליות

 אפשור 2 – 1

 (+ מיקרופון – 3

4 – Common 

 מיקרופון – 5

מבוא עבור תחנת עבודה למיקרופון איתורית השולחת הודעות זימון 

.  48V)מסוג פנטום(  ספק כוח מדומהניתן להפעיל מהתפריט .  כלליות

 .2בהשוואה לפין  3ופין  1במצב שיתוף בפין 

 Vrms max, Ri=600Ohm 1.0רמות הספק: 

 יחסית להארקה. 42V+מגע פעיל לסגירה להארקה, מוגן עד כדי 

מ"מ ומקסימלי  0.5, השתמש בכבל בחתך מינימלי של למגע העדיפות

 מ"מ. 2.5של 

הוא  על מבוא שמע, השתמש בכבל מסוכך שעובי החתך המינימלי שלו

 מ"מ. 0.5
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 שמע קו / מבוא מוזיקה 

 .למערכת יש קו מבוא לחיבור מקור שמע עבור השמעת מוזיקת רקע

 :את החיבורים התרשימים שלהלן מתארים.  מוצא בלתי מאוזן אוניתן לחבר מקורות עם מוצא מאוזן 
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1 2 3

מבוא אודיו מאוזן

מבוא: + 1

הארקה: 2

מבוא -: 3

 

 3,אל נקודת חיבור  ת המקוראת הארק, 1חבר את החיובי אל נקודת חיבור , מוצא לא מאוזןר מקורות שמע לחיבול

 .והשאר את נקודת החיבור המרכזית פנויה
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מבוא: + 1

הארקה: 2

מבוא -: 3

 

 J4 –  קו מבוא

 למקורות שמע

 (חיובי) Pשמע  – 1

 הארקה/משותף – 2

 (שלילי) Nשמע  – 3

 .רקעמוזיקת להשמעת שנאי מבודד משמש , קו מבוא מאוזן

 0.8Vrms @ 0dB, Ri=100Kohm :רמות הספק

 .מ"מ 0.5השתמש בכבל מסוכך שעובי החתך המינימלי שלו הוא 
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 מרוחקים חירום נימיקרופומבוא לחיבור  

 .EN 54-16לחיבור לתחנות עבודה מרוחקות של מיקרופונים חירום ומנוטרת לפי תקן  RJ45למערכת יש מבוא 

לקצה הכבל  RJ45החיבור בין שני הפינים .  UTP CAT5דרך כבל  RJ45חבר את תחנת העבודה למיקרופון לשקע 

 .1-ל 1צריך להיות 

 מיקרופון להתקנה על הטיח. – TFVE-RMמיקרופון שולחני או  – TFVE-DM-השתמש ב
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C
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T
 5

 

 

J3 – תחנת  יציאת

עבודה חיצונית של 

 מיקרופון חירום

 )חיובי( Pשמע  – 1

 שמע הארקה – 2

 )שלילי( Nשמע  – 3

 הארקה – 4

 24Vdc+מתח  – 5

 הארקה – 6

 )חיובי( Pמשותף  – 7

C –  משותףN )שלילי( 

.  לחיבור לתחנת עבודה חיצונית של מיקרופון חירום RJ45מחבר 

 -שני האלמנטים: אותות השמע וקו הנתונים מאת מחבר זה נושא 

חיבור זה מנוטר, ואם .  ואל תחנת העבודה החיצונית של המיקרופון

התקשורת עם תחנת המיקרופון מתנתקת כתוצאה מקצר חשמלי או 

 , המערכת מדווחת על תקלה.הכבלחיתוך 

 חיבור לתחנות המיועדות למיקרופונים בלבד.לחיבור קנייני 

 זוגות. 4קטבים,  8בעל  UTP CAT5בכבל מסוג  השתמש

 .RJ45את ראשי מחבר  1-ל 1חבר 
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 RS485 טוריחיבור  

, מרוחקים באמצעות דיאלוג דרך פרוטוקולהתקנים אל  RS485תקשורת יציאת המערכת מיישמת חיבור של 

יציאת דרך , להתקן חיצוני TFVE-300-שלהלן מתאר את החיבור בין ה תרשיםה.  המתואר במדריך הספציפי

RS485  . המחבר(Jumper )כאשר .  הקו מנותק, כאשר המחבר מוכנס.  לניתוק הקו נמצא מאחורי נקודת החיבור

 .הקו אינו מנותק, המחבר אינו מוכנס
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1 :RS 485 A

2 :RS 485 B

הארקה:  3

התקן מרוחק

RS485

A B

G
N

D

מגשר סו  קו
(EOL)

 

 

J2 – RS485 1 – RS485 A 

2 – RS485 B 

 הארקה – 3

 .תמבודדאיננה  RS485יציאה 

 ANSI TIA/EIA-485 תקניות רמות הספק

 מ"מ. 0.5מסוכך שעובי החתך המינימלי שלו הוא השתמש בכבל 

 Ethernetמוצא  

 ההתקןלנטר את , או לרשת נתונים ייעודית, לחבר את המערכת לרשת נתונים של חברה תמאפשר Ethernetיציאת 

 .באופן היררכיהתקנים מרחוק ולחבר מספר 
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מחבר אתרנט

10Base-T Ethernet connector 

RJ45

 

תרשים תקני  Ethernet יציאת

המתאר את 

תפקידו של כל 

 חוט ופין

עם צימוד לשנאים בעלי  תמבודד Ethernet 10/100 Base Tיציאת 

 מחברים מובנים.

 .UTP CAT5השתמש בכבל 



 

16 

 
 

 התקנת מיקרופון חירום 

 .הממוקם על הלוח הקדמי של ההתקן ההתקן מצויד במיקרופון להודעות חירום

 (.המיקרופוןלתא  והפרעותקצר חשמלי , כבלהחיתוך )המיקרופון מנוטר כנגד תקלות 

המחבר מצויד בזיז מיוחד .  וזהה את המחבר העגול בלוח הקדמי, מתוך מארז האביזרים PTT-הוצא את מיקרופון ה

 (.למטה תרשיםראה )קובע את כיוון ההכנסה  שמצבו

 

ואז מקם את המיקרופון על , באמצעות אום טבעתי מתאים ההתקןהכנס את מחבר המיקרופון ואבטח אותו אל גוף 

 .הוו המתאים

מופיע איתות של התקלה המתאימה , בהיעדר מיקרופון החירום.  ההתקן אינו פועל בהיעדר מיקרופון חירום: הערה

 .על גבי ממשק המשתמש

 µSDכרטיס זיכרון  

לפני הוצאה או .  בצד השמאלי של לוח האםמוקלטות נמצא ההמכיל את ההודעות  µSDבית כרטיס הזיכרון מסוג 

 .µSD-של ה( מנוטרל) DISABLEMENTאת הפונקציה מהתפריט הפעל , הכנסה של הכרטיס

במלואו לתוך המחבר עד  µSD-דחוף את ה, להוצאת הכרטיס": דחוף-דחוף"המחבר בין היציאה והכרטיס הוא מסוג 

 .ואז שחרר והוצא את הכרטיס, הישמע קליק

 .ודחוף עד הישמע קליק, הכרטיס כשהמגעים פונים כלפי מטההכנס את 

הכנס את כרטיס הזיכרון

J8

1 2 3 4

Speakers
J10J9

µSD

RJ45

Ethernet RS 485

J2

1 2 3
RJ45

מיקרופון 

להודעות חרום 

(מבוקר)

מבוא אודיו 

מאוזן

J4

1 2 3

מיקרופון להודעות

(לא מבוקר)

J5

1 2 3 4 5

פינוי 2-1

אזעקה 4-3

J6

1 2 3 4

בורר הודעות וצלצולים

J7

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Subwoofer

J22

1 2

  



 

 

17 

 
 

 

 התקנה וחיבור סוללות 

התקן את הסוללות בחלל .  48Vמחוברות בטור לקבלת  12V 7.2Ahסוללות ( 4)המערכת משתמשת בארבע 

 (.טורואידי)משמאל לשנאי הטבעתי , על תחתית המיכל, התחתון

 

 .כוחשלהלן מראה את חיבור הסוללה לכרטיס האלקטרוני של ספק ה תרשיםה

 .בין שני השנאים הטבעתיים, נמצא למטה מימין כוחכרטיס ספק ה

 .נמצאות בתחתית הכרטיס 48V( -)-ו (+) (Faston) נקודות הידוק הקצה

 1)נקודות  שבמארז האביזרים Faston-Fastonמחברי באמצעות (( -)-)חבר )+( לחבר את ארבעת הסוללות בטור 

 .שרטוט(ב 2נקודה ) כוחעל כרטיס ספק הש (-) Faston-לחבר את ההדק השלילי של מארז הסוללות   .בשרטוט(

יש לבצע את החיבור בין הסוללות והכרטיס כאשר המחבר פתוח .  בשרטוט( 3נקודה ) ניצוצותה-נוגדחיבור את נתק 

(open.)   48+להדק החיובי של הסוללה ואת השני להדק של נוגד הניצוצות חבר קצה אחדV  שעל כרטיס ספק

 .רק לאחר חיבור הכבל לסוללות ולכרטיס ANTI SPARK-הסגור את מחבר   .כוחה

 .נשאר במצב המתנה ואינו מופעל ההתקןבזמן סגירת המחבר 

הפעל את .  נמצא מימין למחזיק הנתיך BATT TEMP PROBEבאמצעות הניתן לזיהוי מחבר לבן בעל שני הקטבים 

 .מד הטמפרטורה שבמחבר וחבר אותו לאחת הסוללות באמצעות סרט דביק
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 חיבור לרשת החשמל הארצית והארקה 

שבתוקף  3 חלק 1220 ת.י.החיווט החשמלי והחיבור לרשת החשמל לרבות מפסק הניתוק יעשו על פי הנחיות 

 .החשמל הישראלי ויבוצע על ידי מי שהוסמך לכך כחוק וכנדרש בחוק

תיעשה בחיבור ישיר ממפסק חצי אוטומטי במעגל פרטי בלוח החשמל באמצעות צנרת  מגברהזנת מתח הרשת אל ה

המערכת תחובר באופן שתובטח גם הזנתה במקרה של , אם ישנו מחולל מתח לשעת חרום.  וכבל חשמלי תיקני

 .הפסקת מתח ברשת החשמל

יש להקפיד על מעבר הצנרת דרך פתח .  כניסת כבל החשמל תיעשה בכניסה נפרדת לרכזת או בתעלה מופרדת

כדוגמת או מעבר הכולל נעילה מכאנית ( גרומת)בגוף הרכזת או לחילופין הגנת המעבר על ידי גומיית מעבר 

Legrand  רקהחיבור ההארקה יעשה ישירות אל בורג ההא.  או שווה ערך 98012מספר (Ground )מגברהמסומן ב. 

סימון לגבי המיקום הפיזי של המפסק האוטומטי  מגבריש להוסיף בסמוך ל 2014מהדורת  3 חלק 1220 ת.י.על פי 

המפסק הראשי המשמש לזינת המערכת מרשת .  למחצה המזין את הרכזת ואת מספר המעגל שממנו ניזון המפסק

 .קיימא המציין כי מעגל זה מחובר למערכת גילוי אשהחשמל יסומן אף הוא בסימון ברור ובר 

.  לכניסת הכבלהחריץ ליד , של רשת החשמל ומחבר ההארקה נמצאים למעלה מימין 230V כוחנקודת החיבור לספק 

 .)נייטרלי( הקו ההארקה והסרקמציגה את חיבורי  שלהלן התמונה

L       N

 

 .שלמעלה בתמונהיש לבצע את חיבורי הרשת וההארקה כמתואר : שים לב

יש למקם אותו ; הייעודי לציוד זה 6A-C6יש להתקין מפסק זרם אוטומטי , עבור החיבור לרשת החשמל הארצית

 .במקום נח לגישה

 .מ"מ 1.5יש להשתמש בכבלים בחתך , מהרשת וגם עבור ההארקה כוחעבור ספק ה

1 

1 

1 

2 

3 
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.  לבין נקודות המתח של רשת החשמל, יכללבאופן בין כבלי האיתות וכבלי מתח נמוך אין מגע בטעות או מקרי וודא ש

 .בתוך ההתקן( סכנת התחשמלות)והאזורים מסומנים בסמל , אלו הן הנקודות לחיבור עם המתח של רשת החשמל

 

 אספקת כוח למערכת 

החיובי של הסוללה אל  הצדניצוצות המחבר את -שעל הכבל נוגדסגור את המחבר , לאחר ביצוע ובדיקת כל החיבורים

 .ואז הפעל את המפסק האוטומטי(, 4.13ראה ) כוחכרטיס ספק ה

 .ותהליך ההפעלה מתחיל( מופעל) POWER ONעל תצוגת המערכת מופיע 

 במוניטור עוצמת הרמקול ויסות 

מצוין )הווסת להתאמת עוצמת הקול של הרמקול במוניטור שבלוח הקדמי של ההתקן נמצא בתחתית לוח האם 

ואז סובב את הווסת כדי להגיע (, ראה תפריט מתאים)אפשר השמעה של הודעה כלשהי .  (באמצעות חץ תרשיםב

 .לעצמה הרצויה

ווסת עוצמת קול

 

 החלפת סוללת השעון 

למרות שלסוללות אלו .  תופסן הסוללה עבור הסוללה של השעון הפנימי והתאריכון נמצא בחלק התחתון של לוח האם

 .יםשנ 4אנו ממליצים להחליף אותן מדי , יש אורך חיים ממושך

 .ללה כאשר המערכת פועלתניתן להחליף את הסו, כדי למנוע צורך באתחול התאריך והשעה

סוללה

CR2032
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 תחזוקת ההתקן 

 אחת לחצי שנה .4.18.1

 .נקה את ההתקן באמצעות מטלית יבשה 

 .וודא שפתחי האוורור אינם חסומים 

 .בדוק את החווטים והחיבורים 

 .בדוק את יעילות חיבורי ההארקה 

  למשך רבע שעה. אחת לחצי שנה 11לפי תקן תחזוקה חלק יש לבדוק פעולה תקינה של המערכת 

 שנים 4מדי  .4.18.2

 החלף את סוללות ה-Pb-Gel  )בסוללות בעלות אותו מתח וקיבולת. שנים 4מדי )ג'ל עופרת 

 החלף את סוללת ה-CR2032  (.4.17סעיף )ראה  שנים 4מדי של השעון הפנימי 
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 תיאור התפריט 

 תיאור מצב 

מצב המערכת .  מזוהים בארבעה מצבים EN 54אשר לפי תקן , תנאי הפעלה שוניםלפעול בהמערכת מתוכננת 

  .מוצג באמצעות נוריות בלוח הקדמי של המערכת ושל תחנות העבודה המרוחקות של מיקרופון החירום

QUIET (מצב תקין:) 

.  )נטרולים( disablements קוליות וללא מצבי חירוםהודעות  תללא השמע, ללא תקלות מצב

כאשר המערכת במצב .  (חירוםלא הודעות ) כלליותמוזיקת רקע או הודעות  תמותרת רק השמע

  המערכת.רק הנורית הירוקה דולקת בלוח הקדמי של  תקין

 

VOICE ALARM (אזעקה:) 

מצב פעולה אשר בו הודעת חירום המוקלטת מראש או הודעה קולית המשודרת באמצעות 

ניתן להפעיל זאת דרך התקן חיצוני .  מופעלות מתחנת העבודה של מיקרופון החירום מיקרופון

בזמן הפעלת .  או מתחנת עבודה של מיקרופון חירום, המחובר לאחד מהמגעים המבוקרים

הנורית .  המערכת מדליקה נורית אדומה כדי לציין מצב הודעת חירום קולית, הודעת החירום

 .ציין שהמערכת פועלתהירוקה נשארת דולקת כדי ל

  .קופץ המציין את מקור הודעת החירום הפעילה-התצוגה מראה חלון

FAULT WARNING (התרעת תקלה): 

מערכת הדיאגנוסטיקה על ידי  מצב פעולה המציין נוכחות של לפחות תקלה אחת שהתגלתה

והנורית הצהובה ( buzzer – זמזם)ציון המצב מלווה באות תקלה אקוסטי מקוטע .  פנימיתה

 .הנורית הירוקה נשארת דולקת כדי לציין שהמערכת פועלת.  נדלקת בלוח היחידה

  .קופץ המציין את מספר התקלות שהתגלו ותיאור קצר שלהן-התצוגה מראה חלון

DISABLEMENTS (נטרולים): 

 .יםמנוטרלמצב פעולה שבו התפקודים של אחד או יותר ממקטעי המערכת 

מאחר ומבוטלת הפעילות של פונקציות , מושהות מנוטרלהתקלות הקשורות למקטע ה גם אם

 Fault)מצב זה מאפשר את הפעלת המערכת ללא כיבוי וללא הפעלת תנאי תקלה .  הבטיחות

Warnings.) 

ותיאור קצר של , שהתגלו disablementsקופץ המציין את מספר הודעות -התצוגה מראה חלון

 (.ים)המקטע

 

הנוריות הקשורות למצבים הפעילים נדלקות בלוח הקדמי והתצוגה .  במקביל עובדיםמצבי פעולה יתכן גם ש :הערה

אם מספר האירועים עולה על מספר השורות בחלון .  קופץ המציין אילו וכמה אירועים הינם פעילים-מראה חלון

 .מטה/דעות באמצעות מקשי מעלהתוכל לצפות בהו, במקרה כזה.  ההודעות יוצגו במחזוריות בתצוגה, הקופץ
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 מסך ראשי 
 

 :המסך הראשי מציג את המידע שלהלן, בהעדר התרעות

לצורך תקינות ההקלטות ; מראה את השעה הנוכחית של המערכת זמן המערכת 

.  זמן זה חייב להיות מעודכן בכל זמן נתון, של אירועי המערכת

 אחרת כרטיס , חשוב גם לוודא שהשניות נספרות בקביעות

 .של המערכת עלול להינעל CPU-ה

מציין את רמת ההרשאה הנוכחית ( ראה במסך)צלמית של מפתח  רמת הרשאה נוכחית

 .1,2,3-ב

 .מציין שהמערכת פועלת באופן תקין System OKהטקסט  מצב המערכת

את קיומן ומספרן , קופץ מופיע ומציין את מספר התקלות הפעילות-חלון, במקרה של תקלה

 .ובאם הודעת חירום נמצאת בשידור(, יםמנוטרל) DISABLEMENTSשל תקלות 

 צלמיות 

שמאלי של התצוגה מציין את /הנמצא בחלק התחתון צלמית של מפתח: רמת הרשאה נוכחית 

 .3או  2, 1.  רמת ההרשאה הנוכחית

 

השמעת הודעות חירום  במקרה של.  להשמעות חוזרות השמעת הודעה על פי כללים תקפים

יתכן שתופיע צלמית עם שני חיצים המופיעים לסירוגין כדי לציין שמספר ההשמעות , או פינוי

הכללים קובעים את המספר המינימלי .  הכלליםעל ידי  החוזרות של ההודעה הנוכחית נקבע

 .או המספר המקסימלי של ההשמעות החוזרות/של השמעות חוזרות ו

 
במקרה של תקלה .  הגברת עצמת הקולתוך ציון רמת , Bאו  Aתקלה באחד משני הקווים 

, ללא תקלהעובד בעצמה מוגברת מופיעה צלמית המציינת שהקו , (נוסף)קו  A&Bבקו מסוג 

 .העצמה מידת הגברתואת 

 

מוצגת צלמית עם רמקול שיש עליו , דולקהקול -משתיקכאשר .  (Mute)קול מופעל ה-משתיק

ניתן להפעיל את , בזמן השמעת הודעת קול מוקלטת מראש.  פעילהקול -משתיקקו המציין ש

על התצוגה , כאשר דולק.  לחיצה על הכפתור המתאים שבלוח הקדמיעל ידי  Muteהפונקציה 

 .מופיעה צלמית עם רמקול וקו עליו

-שתיקמפשוט לחץ שנית על הכפתור המתאים להפסקת פעולת , כדי להפסיק את ההפעלה

 .הקול

, הודעה מוקלטת מראש קול בזמן השמעת-כאשר מופעל משתיק, EN 54-16לפי תקן : הערה

, באופן דומה.  עוצמת הפלט יורדת רק בסוף ההודעה עצמה כדי למנוע בעיה בהבנת ההודעה

הקול -משתיקאם .  ההודעה מושמעת שוב בסוף מחזור ההשמעה, כאשר ההשתקה מופסקת

 .ההשפעה הינה מיידית", מדבר"מופעל בזמן שמיקרופון החירום 

מופיע משולש מהבהב כדי למשוך את תשומת , במקרה של אירוע במערכת.  התרעה מופעלת 

 .System Logsלתפריט אירועי המערכת  התרעה מוסרת כאשר נכנסיםה.  לב המשתמש
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 תיאור התפריט והניווט בו 

 .הקדמישימוש במקלדת שעל הלוח 

 

 

 כדי לגשת למבנה התפריט. OKממסך הבית שבו התצוגה מראה את המצב הכללי, לחץ 

 בתפריטי המשנה משמש לאישרור הבחירה של הפריט שעליו מצביע חץ הניווט. OKכפתור 

 

 המשנה.-רשימות התפריטים ותפריטימקשי חץ מעלה/מטה נווט לאורך ב השתמש

 משנה שאליו מצביע חץ הניווט.-כדי לגשת לתפריט או לתפריט OKלחץ 

 

לחיצה שוב ושוב על מקש .  כדי לחזור לתפריט קודם או לבטל בחירה פונקציה BACKלחץ 

BACK .מכל תחנת עבודה מחזירה את תצוגת המסך הראשי 

 

ימין, ולחזור -לחיצה על מקש חץעל ידי  משנה שנבחרו-לחילופין, ניתן לגשת לתפריט/תפריט

 שמאל.-לחיצה על מקש חץעל ידי  משנה הקודם-לתפריט או תפריט

 

 

 :התפריט הראשי מובנה בצורת רשימה שבה מנוהלים החלקים הפונקציונלים של המערכת

 עץ התפריט

Line & Amplifiers  השמעת מוסיקת רקע והודעות ניהול קווי(Diffusersוהמגברים ) 

Power supply & Battery ( 220ניהול ספק הכח הראשיV)( והמשני )סוללה 

Fire microphone ניהול תחנות העבודה של מיקרופוני החירום 

Recorded messages & SD  מיקרו ניהול הודעות מוקלטות מראש על כרטיס-SD 

Input contacts ניהול מגעים לשיגור הודעות 

Ethernet ניהול החיבור ל-Ethernet 

System status & Conf הגדרות המערכת 

Volumes הגדרת עוצמות 

Message Scheduler הגדרה של תכנות שעתי להודעות מוקלטות מראש 

System Logs תצוגת דו"ח אירועים של המערכת 

Access level login זיהוי משתמש 
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 )קווים ומגברים( LINE & AMPLIFIERSתפריט  

 

מאפשר לצפות ולנהל את מצב המגברים  Line & Amplifiersהתפריט 

הם מופיעים בצורת רשימה וניתן לנווט ביניהם באמצעות .  וקווי הרמקולים

 :למצב סיכוםכל קו של מגבר ורמקול מקושר .  מטה/מקשי מעלה

 :מצב המגברים

DISABLED מנוטרל 

ABSENT לא הותקן 

FAULT במצב תקלה 

WARNING מצב טרום התרעה 

OK פועלים באופן תקין 

 :מצב הקווים

DISABLED מנוטרל 

NOT IN USE לא בשימוש 

NO CALIB עכבה לא מכוילת 

FAULT במצב תקלה 

OK פועלים באופן תקין 
 

 

 אם הן המגבר.  מגבר ראשי ויתכן גם עם מגבר גיבוי המערכת עובדת עם

במקרה ; ם מנוטרים להבטחת היעילותה, הראשי והן מגבר הגיבוי הותקנו

 ., במידה והותקןמגבר הגיבוי מופעל אוטומטית, של תקלה במגבר הראשי

על מנת  OKולחץ , לצפייה במצב המגברים בחר מהתפריטים שלהלן

 :ת המצבלהגיע למסך המציין במפורט א

Main amplifier detail / Backup amplifier detail 

 :התצוגה מראה את סוג המגבר שנבחר ואת מצב הפעולה שלו, במיוחד

 :פונקציה

Connected / Active מחובר לעומס ופעיל 

Connected / 

Powerdown 

מחובר לעומס ונמצא במצב חסכון 

 באנרגיה

Disconneted / 

Powerdown 

מהעומס ונמצא במצב חסכון מנותק 

 באנרגיה

המערכת עובדת עם קו יחיד של רמקולים שניתן לנהל אותו בתצורת קו 

דרך רמקולים המושמע התוכן .  A&Bהנקרא גם תצורת , יחיד או קו כפול

ההבדל בין .  A&Bקו , הן בתצורת קו יחיד והן בתצורת קו כפוליחודי הוא 

ניתן לנהל את התקלה בקו הרמקולים  A&Bשתי התצורות הוא שבתצורת 

הקו  העברת ההספק באמצעותעל ידי  ולאחזר את לחץ השמע האבוד

קצר חשמלי בתצורת קן רמקולים , לדוגמה, באירוע תקלה.  שעדיין פועל

ולכן , המערכת מבודדת את הקו כדי למנוע נזק למגבר, (A&B)לא )יחיד 

 .אין אפשרות להשמיע תוכן כלשהו

תוך הפעלה לסירוגין , ו הרמקולים מחווט בתצורה הכפולהאם ק, להפךו

ופיזור אחיד של הרמקולים על פני , Bוקו רמקולים  Aקו רמקולים  של

במקרה של תקלה באחד משני ש , הריהמשטח המיועד להפצת הצלילים

המערכת מבודדת את הקו הפגום ומגבירה , לדוגמה קצר חשמלי, הקווים

 .כדי לאחזר את לחץ השמע שאבד את עוצמת הקול של הקו השני
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על  OKניתן לבחור מהתפריט שלהלן וללחוץ , לצפייה בפרטי מצב הקווים

 :מנת להגיע למסך המציין במפורט את המצב

Line A detail / Line B detail 

הפעולה ותקלה אפשרית עבור קו , התצוגה מראה את המצב, במיוחד

 .הרמקולים שנבחר

 :שלהלןניתן לטפל בתקלות 

 :פרט

GND SHORT קו רמקולים מקוצר לאדמה 

NO LOAD DETECTED  קו רמקולים נקטע 

UNDERLOAD אבדן עומס בקו 

OVERLOAD עומס נוסף על הקו 

BAD LOAD לא ניתן לנהל את העכבה של הקו 

LOAD SHORT קצר חשמלי בקו 

 :קו הרמקולים יכול להיות מחובר או מנותק

 :פונקציה

Connected  מחובר רמקוליםהקו 

Disconnected קו הרמקולים מנותק 
 

 

, DISABLEMENTקופץ על מנת להכניס או להסיר מצב -כדי להגיע לחלון

, כדי לבצע פעולה זו, אחרת, 2חייבת להיות לך הרשאה ברמה )נטרול( 

 .אמצעי זיהויעל ידי  מוצג מסך שבו אתה מתבקש להתחבר למערכת

ניתן לכייל את , DISABLEMENTכאשר מקטע מסוים במערכת מוגדר 

; Calibrate lineבחירת פקודת על ידי  ,קופץ-העכבה של הקו מחלון

מסכי המצב גבי והתוצאה מוצגת על  מידיהפעולה מתבצעת באופן 

 פעולה זו מודדת את העכבה של הקו .  המפורטים של קו הרמקולים

 .פה של כל שינוי המסמל שינוי בעומסכדי לספק הערכה רצי 18KHz-ב

, DISABLEMENTמוגדר  Line & Ampכאשר המקטע  :הערה

מתבטלות הפעילויות של כל פונקציות הבטיחות הקשורות למגברים ולקווי 

הפונקציה .  (FAULTS)המערכת מוחקת את כל התקלות .  הרמקולים

DISABLEMENTS  מאפשרת עבודה על קווי הרמקולים ללא הפרעה

 .FAULTSלפעולת המערכת וללא יצירת 
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המסך משתנה ומופיע מונה המציין את זמן , כאשר נבחרת פקודת כיול הקו

 .ובסופו מופיע מסך סיכום של תוצאת התהליך, ההמתנה לביצוע התהליך

על ידי  המנוהליםלהלן המצבים האפשריים של שני המגברים ושני הקווים 

 .המערכת

 Main Amp – מגבר ראשי 

 Backup Amp – מגבר גיבוי 

 :מצב המגברים

ABSENT לא הותקן 

FAULT במצב תקלה 

OVERTEMP מצב של חימום יתר 

OK פועלים באופן תקין 

 Line A –  קו רמקוליםA 

 Line B –  קו רמקוליםB 

 :מצב קו רמקולים

DISABLED מנוטרל 

GND SHORT  רמקולים מקוצר לאדמהקו 

NO LOAD DETECTED קו רמקולים נקטע 

UNDERLOAD אבדן עומס בקו 

OVERLOAD עומס נוסף על הקו 

BAD LOAD לא ניתן לנהל את העכבה של הקו 

LOAD SHORT קצר חשמלי בקו 
 

 

 )ניהול ההספק( POWER MANAGEMENTתפריט  
 

מאפשר צפייה וניהול של מצב יחידת  Power Supply Unitהתפריט 

כל המידע מוצג בארבעה מסכים שניתן לבחור בהם פריטים .  ספק הכח

הראשון מסכם את המצב של המקרואים ; מטה/באמצעות מקשי מעלה

(Macros )המרכיבים את מקטע ספק הכח: 

PSU global status יחידת ספק הכוח למערכת, הכוללת את כל :

 המרכיבים:

DISABLED  מנוטרלהמקטע שבמצב ,DISABLEMENT 

CUT-OFF המערכת תרד בקרוב 

FAULT .יש לפחות תקלה פעילה אחת 

OK פועל באופן תקין 

Main Power  ראשי מחובר לרשת החשמל הארצית, כוח ספק

 .FAULTאו  OKמצב יכול להיות 

Backup Power  לגיבוי מחובר לסוללת חוצץ, מצב יכול כוח ספק

 .FAULTאו  OKלהיות 

Charger 

status 

או  OKיכול להיות החוצץ, מצב מטען הסוללות 

FAULT. 
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אשר , המסך השני מסכם את המצב של יחידת ספק המתח הראשי

 .הראשי מרשת החשמל הארציתכוח מקבל את ה

 :הרשת הארצית

PRESENT .רשת החשמל הארצית מחוברת ופעילה 

ABSENT  החשמל הארצית מנותקת ואינה פעילהרשת 

 .מציין את מצב נתיך ההגנה של המערכת מרשת החשמל הארצית

Fuse – נתיך: 

OK נתיך תקין 

BLOW הנתיך נשרף/קפץ או סולק/הוצא 

מצוין בוולטים הערך של אספקת המתח הפנימי , התמונהלהשלמת 

 '(.מטען וכו, מגברים)הראשי המופץ לכל מרכיבי המערכת 

 

אשר , המסך השלישי מסכם את המצב של יחידת הגיבוי לספק הכח

 .המשני ממארז הסוללותכוח את ה מקבלת

 :סוללה

PRESENT מארז הסוללות נמצא ומחובר 

ABSENT מארז הסוללות הוצא 

SHORT יש קצר חשמלי במארז הסוללות 

OPEN החיווט פתוח /מארז סוללות מנותק 

OVERTEMP טמפרטורת הסוללה גבוהה מדי 

UNDERTEMP טמפרטורת הסוללה נמוכה מדי 

 .מצוין מצב נתיך הגנת הסוללה

Fuse – :נתיך 

OK נתיך תקין 

BLOW הנתיך נשרף/קפץ או סולק/הוצא 

על ידי  כפי שנקרא, מתח מארז הסוללות מצוין בוולטים הערך של

 .וכן הטמפרטורה במעלות צלזיוס, המערכת

 :מצב העכבה של מארז הסוללות נוכחות של

Impedence – עכבה: 

 OK  נמצאה תקינהנמדדה והעכבה של מארז הסוללות 

NO CALIB העכבה של מארז הסוללות אינה מכוילת 

ERROR  ,העכבה של מארז הסוללות מחוץ לטווח המותר

 מחדשאת העכבה או שיש לכייל  ריקותהסוללות 

WARNING  קרובה לגבול הטווח המותרעכבה של מארז הסוללות 

ואת , התצוגה מציינת את ערך העכבה שנמדדה, מונההתלהשלמת 

 .באחוזים, ערך הסף של תקלה ערך הכיול עם
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 .המסך הרביעי מסכם את מצב התפעול של מטען מארז הסוללות

 :מטען

FAULT תקלה במטען 

OK המטען פועל באופן תקין 

 :הפרטים של מצב התפעולהוא מראה את 

 :מצב

CIRCUIT FAIL תקלה במעגל הטעינה 

OVERTEMP טמפרטורת מעגל הטעינה גבוהה מדי 

IN CHARGE מעגל הטעינה פועל והטעינה מתבצעת 

IDLE  מעגל הטעינה פועל והטעינה אינה במצב קצר

 חשמלי

המסך מציין את טמפרטורת מעגל הטעינה במעלות , התמונהלהשלמת 

 .צלזיוס

 

קופץ על מנת להכניס או להסיר מצב -כדי להגיע לחלון

DISABLEMENT , כדי , אחרת; 2חייבת להיות לך הרשאה ברמה

על ידי  מוצג מסך שבו אתה מתבקש להתחבר למערכת, לבצע פעולה זו

 .אמצעי זיהוי

ניתן לכייל את , DISABLEMENTכאשר מקטע במערכת מוגדר במצב 

בחירת פקודת על ידי  ,קופץ-העכבה של מארז הסוללות מחלון

Calibrate battery ; אלא נמשכת  מידיהפעולה אינה מתבצעת באופן

.  התוצאה מוצגת על מסכי המצב המפורטים, בסיום; מספר שניות

פעולה זו מודדת את העכבה של מארז הסוללות כדי לספק הערכה 

 .במצב הסוללהשינוי המסמל הידרדרות  רציפה של כל

,  DISABLEMENTSנמצאת במצב כוח כאשר יחידת ספק ה: הערה

.  מתבטלת הפעילות של כל פונקציות הבטיחות הקשורות לספק הכח

הפונקציה .  (FAULTS)המערכת מוחקת את כל התקלות 

DISABLEMENTS  מאפשרת עבודה עם סוללות ללא הפרעה לפעולת

 .FAULTSהמערכת וללא הפעלת מצב 
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 מיקרופון להתרעת אש – FIRE MICROPHONEתפריט  

 

מאפשר לצפות ולנהל את מצב תחנות  Fire microphone listהתפריט 

העבודה של המיקרופונים המשמשים להפקת הודעות חירום מקומיות או 

על  דרך מיקרופון בלוח הקדמי של המערכת ובבסיסים מרוחקים מקושרים

הם מופיעים בצורת רשימה וניתן לנווט ביניהם .  (BUS)פס צבירה ידי 

 :כל תחנת מיקרופון מקושרת לסיכום מצב.  מטה/באמצעות מקשי מעלה

כאשר יש מיקרופון על הלוח , תחנת העבודה המקומית של המיקרופון

 :הקדמי של המערכת

 :מיקרופון התרעת אש מקומי

 DISABLED מנוטרל 

FAULT  אחת.יש לפחות תקלה פעילה 

OK פועל, לא זוהו תקלות 

 :תחנת עבודה מרוחקת של מיקרופון חירום

 :מיקרופון התרעת אש מרוחק

DISABLED השבתה, במצב "מנוטרל" 

NOT IN USE לא מחוברמנוטרל , 

FAULT .יש לפחות תקלה פעילה אחת 

OK פועל, לא זוהו תקלות 
 

 

, תחנות העבודה של מיקרופוני החירוםלקבלת פרטים אודות המצב של 

 :כדי לגשת OKניתן לבחור מתוך הרשימה וללחוץ 
  למסךLocal Fire microphone תחנת עבודה מיקרופונית  עבור

 ;מקומית

 ל-Remote Fire microphone תחנות עבודה מיקרופוניות  עבור

 .במפורטבשני המקרים המצב מוצג .  מרוחקות

 :מקומיתהפרטים אודות מצב פעולה של תחנת עבודה המיקרופונית 

 :מצב מיקרופון התרעת אש

DISABLED במצב "השבתה"מנוטרל , 

FAULT .יש לפחות תקלה פעילה אחת 

OK פועל, לא זוהו תקלות 

 :פרטים אודות מצב תא המיקרופון

 :התא

OPEN הפרעה בתא המיקרופון או בחיווט 

SHORT  בתא המיקרופון או בחיווטקצר חשמלי 

OK תא המיקרופון והחיווט תקינים 
 

 

 :פרטים אודות מצב פעולה של תחנת עבודה מיקרופונית מרוחקת

 :מצב מיקרופון התרעת אש

 DISABLED במצב "השבתה"מנוטרל , 

FAULT .יש לפחות תקלה פעילה אחת 

OK  פועל, לא זוהו תקלות 
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 :אודות מצב החיבור למערכת של תחנת עבודה מרוחקתפרטים 

 :תקשורת

FAULT תקלת תקשורת 

OK התקשורת פועלת באופן תקין 

 :פרטים אודות מצב תא המיקרופון

 :התא

OPEN הפרעה בתא המיקרופון או בחיווט 

SHORT קצר חשמלי בתא המיקרופון או בחיווט 

OK תא המיקרופון והחיווט תקינים 
 

 

, DISABLEMENTקופץ על מנת להכניס או להסיר מצב -כדי להגיע לחלון

מוצג מסך , כדי לבצע פעולה זו, אחרת, 2חייבת להיות לך הרשאה ברמה 

 .אמצעי זיהויעל ידי  שבו אתה מתבקש להתחבר למערכת

קופץ ניתן -דרך חלון, DISABLEMENTכאשר המקטע נמצא במצב 

כאשר .  המיקרופון המקומי מבלי שהמערכת תדווח על תקלהלהחליף את 

ניתן גם להסיר תחנת עבודה , DISABLEMENTהמקטע נמצא במצב 

 .מרוחקת של מיקרופון מבלי שהמערכת תדווח על תקלה

כאשר מקטע מיקרופון התרעת אש נמצא במצב : הערה

DISABLEMENT , מבוטלת הפעילות של כל הפונקציות המקושרות

את כל התקלות גם המערכת מוחקת .  עבודה של מיקרופון חירוםלתחנות 

(FAULTS.) 

 הודעות – MESSAGESתפריט  

 

מאפשר לצפות ולנהל את מצב הודעות  Messages listהתפריט 

הם מופיעים .  wavכקובץ עם סיומת  µSDהמערכת המוקלטות על 

כל .  מטה/מקשי מעלהבצורת רשימה וניתן לנווט ביניהם באמצעות 

 :קובץ ברשימה מקושר לסיכום מצב/הודעה

DISABLED  השבתה"הודעה במצב" 

NO µSD  אין כרטיסµSD או שהוא לא זוהה 

BAD µSD ה כרטיס-µSD במצב לא שמיש 

NO 

IMPRINT 

 לא נוצר דימוי קובץ/קובץ לא ניטען

NO FILE קובץ/הודעה לא קיימים 

FAULT  תקלהקובץ/הודעה במצב 

OK קובץ/הודעה תקין 
 

 

 :הודעות 11ניתן לנהל 

EVAC הודעת פינוי אתר מבוקרת 

ALARM הודעת התרעה כללית, מבוקרת 

CHIME "הודעת "דינג דונג 

Gp msg 1-8 הודעה כללית 

 .הודעות פינוי אתר והתרעה מבוקרות ברציפות כדי לוודא את שלמותן
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 :סוג הקובץ

 EVAC evac.wav הודעת פינוי אתר

 ALARM alarm.wav הודעת התרעה כללית 

 CHIME chime.wav הודעת "דינג דונג"

 Gp msg 1:8 msg1.wav / msg8.wav 1:8הודעה רגילה 

 , WAV ,48KHz פורמט: חובה שכל קובץ יכלול את המאפיינים שלהלן

MONO ,16 bit. 

יש לשמור את הקבצים בשורש עץ הקבצים של כרטיס : מיקום הקבצים

µSD ,פירמוט .  כלומר לא בתוך ספריות משנהµSD :כדי לפרמט את ה-

µSD ,ראה את הפרק הייעודי לנושא זה.  

על מנת  OKבחר מהתפריט שלהלן ולחץ , לצפייה בפרטי מצב ההודעה

, במיוחדו.   Message detail: להגיע למסך המציין במפורט את המצב

המצב ואת הטעות , שם הקובץ, התצוגה מראה את סוג ההודעה

 .האפשרית

 :להלן התקלות

FILE CORRUPTED קובץ משובש 

UNREADABLE לא ניתן לקרוא את הקובץ 

BAD FORMAT פורמט קובץ לא תקין 

TOO BIG קובץ גדול מדי 
 

, אחרת, 2חייבת להיות לך הרשאה ברמה , DISABLEMENTאו להסיר מצב  להגדירקופץ על מנת -כדי להגיע לחלון

 .אמצעי זיהויעל ידי  מוצג מסך שבו אתה מתבקש להתחבר למערכת, כדי לבצע פעולה זו

 .ללא השמעתה ברמקולים, מהחלון הקופץ ניתן להקשיב להודעה שנבחרה ברמקול של המוניטור

כדי להוסיף או  µSD-ף בבטחה את כרטיס הניתן לשלו, DISABLEMENTי הצבת כל מקטע ההודעות במצב "ע

 .קבצים/להסיר הודעות

המערכת מתעלמת מקובץ ; וכך המערכת מזהה את ההודעות והקבצים, שמות קבצים והפורמטים שלהם קבועים

 .ששמו שונה מהמצופה

 הכנס את כרטיס; DISABLEMENTהמקטע צריך להיות במצב , על מנת שהמערכת תייצר את הדימוי של הקבצים

עדיין במצב , ובסוף תהליך האימות Get µSD imprintבחר את הפקודה , קבצים בפורמט הנכון/עם ההודעות µSD-ה

DISABLEMENT ,קבצים על מסך הפרטים/ניווט אל המצב של ההודעותעל ידי  ניתן לוודא את תוצאת האימות  .

 .DISABLEMENT-הסר את מצב ה, להפעלת הודעות חדשות

מופסקת הפעילות של כל הפונקציות של המערכת  DISABLEMENTSנמצא במצב  µSD-הכאשר מקטע : הערה

כל התקלות הקשורות .  מנותק וניתן לשלוף אותו בבטחה µSD-כרטיס ה; הקשורות להודעות שהוקלטו מראש

מאפשרת עבודה על הודעות ללא הפרעה לפעולת המערכת וללא  DISABLEMENTSהפונקציה .  להודעות מוסרות

 .FAULTSהפעלת מצב 



 

32 

 
 

 

 מגעי מבוא – INPUT CONTACTSתפריט  

 

מאפשר לך לצפות במצב של מערכת  Digital input list התפריט

וניתן לנווט בין פריטי הרשימה , בתצורת רשימה, המבואים הדיגיטליים

 :כל מבוא ברשימה מקושר לסיכום מצב.  מטה/מעלהבאמצעות מקשי 

DISABLED  מנוטרלהמבוא במצב 

FAULT מבוא במצב תקלה 

ACTIVE מבוא פעיל 

IDLE מבוא במצב סרק 

על מנת  OKבחר מהתפריט שלהלן ולחץ , לצפייה בפרטי מצב ההודעה

.  .Digital input detail: להגיע למסך המציין במפורט את המצב

המצב ואת הטעות הפעילה , התצוגה מראה את שם המבוא, במיוחדו

 .האפשרית

 :להלן התקלות

CABLE CUT חתך בכבל, מחבר הוצא/סולק 

CABLE SHORT קצר חשמלי בקו 

CIRCUIT FAILURE תקלה במעגל הבקרה 
 

 

או להסיר מצב  להגדירקופץ על מנת -כדי להגיע לחלון

DISABLEMENT , כדי לבצע , אחרת, 2חייבת להיות לך הרשאה ברמה

אמצעי על ידי  מוצג מסך שבו אתה מתבקש להתחבר למערכת, פעולה זו

 .זיהוי

ניתן לתקן , DISABLEMENTי הגדרת כל מקטע המבואים במצב ל ידע

תוך מניעה מהמערכת לדווח על תקלות או שיגור מקרי של , את החיווט

 .הודעה

 .DISABLEMENT-הסר את מצב ה, פעולת החיווטבסיום 

מתבטלת , DISABLEMENTכאשר מקטע המבוא נמצא במצב : הערה

כל .  הפעילות של כל פונקציות הבטיחות הקשורות למגעי המבואים

הפונקציה .  התקלות הקשורות לחיווט מוסרות גם הן

DISABLEMENTS  מאפשרת עבודה עם החיווט ללא הפרעה לפעולת

 .FAULTS המערכת וללא הפעלת מצב
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 ETHERNETתפריט  

 

ניתן לצפות במצב הממשק .  מנהל את תכונות הרשת Ethernetהתפריט 

הפונקציות מופיעות ברשימה וניתן .  ולבצע הגדרות של הפרמטרים הפעילים

כאשר חץ מורה על פריט .  מטה/לנווט ברשימה באמצעות מקשי מעלה

 .כדי להגיע למקטע OKלחץ , שנבחר

 

 ETH STATUSמשנה -תפריט

 .מציג את מצב החיבורים של ממשק הרשת ETH STATUSהתפריט 

 

מאפשר לצפות ולהגדיר את  System Net Name View המשנה-תפריט

 .שם הרשת של המערכת

כדי לגשת למסך ההגדרות ששמו  OKפשוט לחץ , לשינוי שם הרשת

System NET name conf  ;הרכב את , כדי להכניס את הנתונים הרצויים

; החלפת אות אחת בכל פעם עד שהינך מגיע להרכב הרצויעל ידי  השם

מטה /שמאל נווט בין האותיות ובאמצעות מקשי מעלה/באמצעות מקשי ימין

כאשר הרכב האותיות מתאים לשם .  החלף את הערך של האות הנבחרת

 .BACK כדי לבטל את השינויים לחץ; ר אותןושמו OKפשוט לחץ , הרצוי

, אחרת; 2חייבת להיות לך הרשאה ברמה , תכדי לשנות את הגדרות הרש

על ידי  מוצג מסך שבו אתה מתבקש להתחבר למערכת, כדי לבצע פעולה זו

  .אמצעי זיהוי

 

 

 

 IP-מאפשר לצפות ולהגדיר את כתובת ה DHCP Viewהמשנה -תפריט

כדי לשנות את .  DHCPהקצאה מהשרת על ידי  תאו האוטומטי תהידני

על מנת  DHCP confכדי להגיע למסך ההגדרות  OKפשוט לחץ , האפשרות

 ENABLED orבחר , להגדיר באם לאפשר או להשבית את פרמטר השרת

DISABLED. 

, אחרת ;2חייבת להיות לך הרשאה ברמה , כדי לשנות את הגדרות הרשת

על ידי  מוצג מסך שבו אתה מתבקש להתחבר למערכת, לבצע פעולה זוכדי 

 .אמצעי זיהוי
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 מאפשר לך לצפות ולהגדיר את הפרמטרים של IP viewהמשנה -תפריט

 .רשת המערכת הגדרות

, Subnet Mask-ה ,IP-ה כתובת רשת: הפרמטרים שניתנים להגדרה הם

 .DNSוכתובת  Gatewayכתובת 

 IPכדי לגשת למסך ההגדרות  OKפשוט לחץ , לשינוי הפרמטרים של הרשת

conf ;החלפת על ידי  הרכב את הכתובות, כדי להכניס את הנתונים הרצויים

שמאל /באמצעות מקשי ימין; תו אחד בכל פעם עד שהינך מגיע לשם הרצוי

מטה החלף את הערך של התו /נווט בין התווים ובאמצעות מקשי מעלה

 OKפשוט לחץ , כאשר ההרכב של התווים מתאים לשם הרצוי  .הנבחר

 .BACKכדי לבטל את השינויים לחץ ; ושמור אותם

, אחרת ;2חייבת להיות לך הרשאה ברמה , שתכדי לשנות את הגדרות הר

על ידי  מוצג מסך שבו אתה מתבקש להתחבר למערכת, כדי לבצע פעולה זו

 .אמצעי זיהוי

 

 הגדרות המערכת – SYSTEM CONF LISTתפריט  

 

 :להלן התיאור והשימושים של כל מקטע.  מאפשר לבצע הגדרות למערכת SYSTEM CONF LISTהתפריט 

 

 System indicator testהפריט  DO INDICATOR TESTהמשנה -בתפריט

 .מאפשר לבדוק את כל מחווני המערכת

אפילו התצוגה  – מדליקה את כל המחוונים למשך שתי שניות OKלחיצה על 

אם בזמן פעולה .  ומחווני השמע משמיעים צפצוף מתמשך – כולה הופכת לבן

או שלא נשמע צליל , או שכמה פיקסלים לא נצבעו לבן, מחוון כלשהו כבוי, זו

 .יש להתקשר למרכז התמיכה ולדווח על תקלה, כלשהו מכיוון המערכת

 .1אפשר להריץ את הבדיקה בהרשאה ברמה 

 

מאפשר לצפות ולהגדיר את היום  CONF SYSTEM TIMEתפריט המשנה 

 .והשעה של המערכת

  כדי לגשת למסך OKלשינוי התאריך והשעה של המערכת פשוט לחץ 

Set system time  . שמאל בחר את השדה המיועד /מקשי ימיןבאמצעות

 .מטה בחר את הערך המיועד לשדה זה/ובאמצעות מקשי מעלה, לשינוי

 .BACKולביטול השינויים לחץ , OKלשמירת השינויים לחץ 

כדי לבצע , אחרת ;2חייבת להיות לך הרשאה ברמה , כדי לשנות תאריך ושעה

 .אמצעי זיהויעל ידי  מוצג מסך שבו אתה מתבקש להתחבר למערכת, פעולה זו
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מאפשר לצפות ולהגדיר את  CONF LINE & AMP MODE משנה-תפריט

 .A&Bמגבר הגיבוי ואת שורת הפעולה בתצורת 

 :עם או בלי מגבר גיבוימאפשרת פעולה זו המערכת 

 / NOT ACTIVE: מגבר גיבוי > DISABLED / ENABLED: מגבר גיבוי

ACTIVE 

 (:A&B)קווי -חד או דואקו רמקולים מאפשרת פעולה זו בתצורת המערכת 

 A&B :DISABLED / ENABLED תקווי-דותצורה 

 A&B: NOT ACTIVE / ACTIVE תקווי-דו התצור

 קו הפעיללהעצמה תוספת ניתן להגדיר את , פעילה A&Bקווית -צורה דותב

 A&Bבתצורת , למעשה.  השני מופעלורק הקו , כאשר קו אחד נמצא בתקלה

לבודד את הקו , ואם יש תקלה, ניתן לנהל באופן עצמאי את התקלות על הקו

לקו כוח העברת על ידי  שבמצב תקלה ובמקביל לאושש את אבדן לחץ השמע

 .התקין

 & Lineכדי להגיע למסך  OKפשוט לחץ , הפרמטרים הפעילים לשינוי הגדרות

Amp mode config  .שמאל בחר את השדה לשינוי/באמצעות מקשי ימין ,

 .מטה בחר את הערך המיועד לשדה זה/ובאמצעות מקשי מעלה

 .BACKולביטול השינויים לחץ , OKלשמירת השינויים לחץ 

, A&Bכדי לשנות הגדרות של מגבר הגיבוי ושל הפעילות של קו בתצורת 

מוצג מסך שבו , זו כדי לבצע פעולה, אחרת, 3חייבת להיות לך הרשאה ברמה 

 .אמצעי זיהויעל ידי  אתה מתבקש להתחבר למערכת

שינוי תצורת התפעול של הקו מבטל את ערכי הכיול של העכבה של : הערה

כאשר נמצאים במצב הקו וחוסם את ניהול הקו והמגברים 

DISABLEMENTS. 
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מאפשר לצפות ולבצע  CONF ALARM MESSAGE LOOPהתפריט 

הגדרות של המספר המינימלי והמקסימלי של השמעות חוזרות של הודעות 

 .חירום ופינוי אתר שהוקלטו מראש

המספר המינימלי קובע כמה פעמים מושמעת הודעה מוקלטת מראש לפני 

הגדרת הערך על ידי  ניתן להשבית את הפרמטר; פקודת עצורשמתקבלת 

 .DISABLED=  0: כדלקמן

כמה פעמים מושמעת הודעה מוקלטת מראש לפני  המספר המקסימלי קובע

הגדרת על ידי  ניתן להשבית את הפרמטר; שההשמעה מופסקת אוטומטית

 .DISABLED=  0: הערך כדלקמן

ערכי המינימום והמקסימום של מספר ההשמעות של ההודעה תקפים רק לגבי 

 .הודעות חירום ופינוי האתר

של מספר השמעות מינימלי או מקסימלי פעילות לגבי אם ההגדרות : הערה

ה הצלמית אזי על המסך הראשי מופיע, הודעות מוקלטות מראש בזמן השמעה

. 

 Evac & Alarm msg loopכדי להגיע למסך  OKלשינוי ההגדרות פשוט לחץ 

config   .ובאמצעות מקשי , שמאל בחר את השדה לשינוי/באמצעות מקשי ימין

 .את הערך המיועד לשדה זה מטה בחר/מעלה

 .BACKולביטול השינויים לחץ , OKלשמירת השינויים לחץ 

המקסימלי והמינימלי של השמעת הודעות  כדי לשנות הגדרות של המספר

, אחרת ;3חייבת להיות לך הרשאה ברמה , חירום ופינוי אתר המוקלטות מראש

על ידי  רכתמוצג מסך שבו אתה מתבקש להתחבר למע, כדי לבצע פעולה זו

 .אמצעי זיהוי

 

מאפשר לצפות ולבצע  CONF ALARM MESSAGE LOOPהתפריט 

הגדרות של תצורת התפעול של המבואים המקושרים להודעות חירום ופינוי 

 .אתר שהוקלטו מראש

 

 הפולסבתחילת ולעבוד , מבוא יכול להיות פעיל בעת סגירה או פתיחה של מגע 

 .או על רמה

Active: OPEN / CLOSE  Active: OPENING / CLOSING 

Trigger: LEVEL/FRONT  Mode: LEVEL/FRONT 

 Alarm inputs modeכדי להגיע למסך  OKלשינוי ההגדרות פשוט לחץ 

config  .ובאמצעות מקשי , שמאל בחר את השדה לשינוי/באמצעות מקשי ימין

 .מטה בחר את הערך המיועד לשדה זה/מעלה

 .BACKולביטול השינויים לחץ , OKלשמירת השינויים לחץ 
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ההתחלה , TRIGGER = FRONTאם המבואים מוגדרים לתצורת : הערה

.  או להפך OPEN->CLOSEוהסיום של ההודעה מופעלים בזמן המעבר ממגע 

 .לגלות מגע פעילהמערכת לא תוכל , עת הפעלהב, מסיבה זו

ההתחלה  TRIGGER = LEVELאם המבואים מוגדרים לתצורת , ולהפך

או  CLOSEDלהיות שעשוי המבוא מצב והסיום של ההודעה מופעלים לאחר 

OPEN אם המגע פעיל כאשר המערכת מופעלת ולאחר , מסיבה זו; פעיל

 .ההודעה משוגרת מיד, המערכתעליית תהליך 

התפעול של המבואים הקשורים להודעות חירום ופינוי כדי לשנות את הגדרות 

כדי לבצע , אחרת, 3חייבת להיות לך הרשאה ברמה , אתר שהוקלטו מראש

  .אמצעי זיהויעל ידי  מוצג מסך שבו אתה מתבקש להתחבר למערכת, פעולה זו

מאפשר לך לצפות ולהגדיר את  CONF SYSTEM PASSWORDS התפריט

 והסיסמה 2הנוכחית להרשאה ברמה  הסיסמה.  סיסמאות הכניסה למערכת

 .מוצגות 3להרשאה ברמה 

 כדי לגשת למסך ההגדרות ששמו OKפשוט לחץ , להחלפתם

 Sys password config ; על ידי  הרכב אותה, הסיסמהכדי להכניס את

באמצעות מקשי ; החלפת תו אחד בכל פעם עד שהינך מגיע להרכב הרצוי

מטה בחר את הערך של /ת מקשי מעלהשמאל נווט בין התווים ובאמצעו/ימין

 OKפשוט לחץ , הרצויה לסיסמהכאשר הרכב האותיות מתאים .  התו הנבחר

 .Backכדי לבטל את השינויים לחץ ; ושמור אותן

, אחרת; 3חייבת להיות לך הרשאה ברמה , תכדי לשנות את סיסמת המערכ

על ידי  מוצג מסך שבו אתה מתבקש להתחבר למערכת, כדי לבצע פעולה זו

 .אמצעי זיהוי

בזמן הזיהוי המערכת , חופפות 3-ו 2להרשאה ברמה  הסיסמאותאם : הערה

 .3כלומר רמה , תאשר את הרמה הגבוהה ביותר
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מאפשר לצפות ולהגדיר את  Mic configuration modeהתפריט 

 .הפרמטרים של תפעול המיקרופונים של המערכת

 (דונג-דינג)ניתן לאפשר הפעלה או להשבית את ההשמעה של הצליל , במיוחד

 .מרוחק ובמיקרופון האיתורית VVFבמיקרופון , המשולב VVFבמיקרופון 

עבור של המוצא  (פנטום)ניתן גם להפעיל או להשבית את מתח הספח 

 .למיקרופונים דינמייםכוח מיקרופון האיתורית כדי לספק 

 :הערכיםלכל פריט ניתן להגדיר את 

DISABLED - מנוטרל< כבוי או / ENABLED -מאפשר פעולה < דולק או 

 MICכדי להגיע למסך  OKפשוט לחץ , לשינוי ההגדרה של פרמטר

configuration mode  .שמאל בחר את השדה לשינוי/באמצעות מקשי ימין ,

לאישור .  מטה בחר את הערך המיועד לשדה זה/ובאמצעות מקשי מעלה

הערכים המוגדרים מופעלים .  BACKלביטול השינויים לחץ , OKהשינויים לחץ 

 .מזמן האישור

כדי , אחרת; 3חייבת להיות לך הרשאה ברמה , ןכדי לשנות הגדרות מיקרופו

אמצעי על ידי  מוצג מסך שבו אתה מתבקש להתחבר למערכת, לבצע פעולה זו

  .זיהוי

מאפשר לצפות ולהגדיר את  CONF MASTER EQUALIZERהתפריט 

 .השמע של המערכתמוצאי  /קיזוזהשוואתהפרמטרים של 

הערכים המוגדרים מבוטאים ; בינוני או נמוך, (Treble)ניתן להגדיר צליל גבוה 

 .0db-בדציבלים שמתייחסים ל

 :כל פס להלן הערכים להגדרת

-15dB, -12dB, -10dB, -8dB, -6dB, -4dB, -2dB, -1dB, 0dB, +1dB, 

+2dB, +4dB, +6dB, +8dB, +10dB, +12dB, +15dB 

 כדי להגיע למסך OKפשוט לחץ , הקיזוזההשוואה/ ךלשינוי ההגדרות של ער

 .Master equalizer set ההגדרות

ובאמצעות מקשי , שמאל בחר את הפס המיועד לשינוי/באמצעות מקשי ימין

, OKלאישור ההגדרות לחץ .  מטה בחר את הערך המיועד לשדה זה/מעלה

הערכים המוגדרים מופעלים בזמן אמת תוך כדי .  BACKלביטול השינויים לחץ 

 .עריכת הפרמטרים

כדי , אחרת; 2חייבת להיות לך הרשאה ברמה , תכדי לשנות את השוויון במערכ

אמצעי על ידי  אתה מתבקש להתחבר למערכת מוצג מסך שבו, לבצע פעולה זו

  .זיהוי

  מאפשר למחוק את כל דוחות האירועים Delete system logsהתפריט 

 .BACKלביטול השינוי לחץ ; OKפשוט לחץ , להשלמת פעולה; Logs-שב

קופץ -אחרת מופיע חלון ,2פעולה זו דורשת כניסה למערכת בהרשאה ברמה 

כדי להשלים את  2המציין שעליך להיכנס למערכת באמצעות הרשאה ברמה 

 .הפעולה

מרוקנת את רשימת האירועים  Logs-שב מחיקת כל אירועי המערכת: הערה

 .ואירוע המחיקה יירשם ברשימת האירועים החדשה, הקיימת



 

 

39 

 
 

 

 :מציג את המידע אודות המערכת System infoהתפריט 

Mfg יצרן המערכת 

EC Cert   מספרEC  תעודת המוצרשל 

Firmware גרסת התוכנה הטעונה במערכת 

Up-Time :משך זמן פעילות המערכת 

(dd- / יוםhh- / שעותmm-)דקות 
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 עוצמות המערכת – SYSTEM VOLUMESתפריט  
 

מאפשר לצפות ולהגדיר באופן עצמאי  System volumesהתפריט 

 .את העצמה של כל מקור שמע במערכת

 .0db-יחסית לצמות מוצגות ברשימה ומבוטאות בדציבלים והע

 :להלן העוצמות הניתנות להגדרה

Master volume העצמה הכוללת של המערכת 

Local fire mic  עצמת מיקרופון חירוםPTT מקומי 

Remote fire mic עצמת מיקרופון חירום מרוחק 

Msg EVAC עצמה של הודעת פינוי אתר מוקלטת מראש  

 Msg ALARM עצמה של הודעת חירום מוקלטת מראש 

Bgm Music עצמה של מוזיקת רקע 

Msg Chime דונג מוקלטת מראש-עצמה של הודעת דינג 

Msg Gpo # ( 1-8עצמה של הודעה כללית מוקלטת מראש) 
  

מטה בחר את מקור השמע /באמצעות מקשי מעלה: להגדרת העצמה

באמצעות מקשי ; הערך שאליו מצביע חץ הבחירה מואר; OKולחץ 

בעת .  מפעיל את הערך OKלחיצה על ; מטה החלף את הערך/מעלה

כדי לחזור  BACKלחץ ; ביצוע ההגדרות הערך המוצג מופעל בזמן אמת

 .לערך הקודם

 MUTE :להלן ערכי העצמה שניתן להגדיר עבור כל מקור שמע

  ,60dB, -50dB, -42dB, -36dB, -30dB, -24dB, -20dB- ,(מושתק)

-16dB, -12dB, -10dB, -8dB, -6dB, -4dB, -3dB, -2dB, -1dB, 

0dB, +1dB, +2dB, +3dB, +6dB.  

חייבת להיות , ההתקןשל פונקציות החירום של  עוצמותכדי לשנות את ה

מוצג מסך שבו אתה , כדי לבצע פעולה זו, אחרת ;2לך הרשאה ברמה 

 .אמצעי זיהויעל ידי  מתבקש להתחבר למערכת
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 מתזמן הודעות – MESSAGE SCHEDULERתפריט  
 

מאפשר לצפות ולהגדיר שיגור של  Message schedulerהתפריט 

המערכת מספקת .  הודעה מוקלטת מראש לפי לוח זמנים מחזורי

התכנות של .  בתצורת רשימה המוצגות, לוחות זמנים 24מקסימום של 

 במצבומציין באם המשימה ( 01-24)ממוספר  Task כל משימה

ENABLED  אוDISABLED. 

 דרך Task ניתן לצפות בפרטים של כל תכנות של

 View schedule task xx כאשר ,XX חלון הכותרת מציין את ב

רק המילה , מנוטרל Task-אם ה.  הנבחר Task-המספר של ה

DISABLED כדי לציין שה המופיע-Task אינו פעיל. 

 :שלהלןמוצג המידע , פעיל Task-ה, להפך, אם

 .זיהוי נומרי של הודעה מוקלטת מראש אשר תשוגר באופן אוטומטי 

  שבהם ההודעה תשוגר באופן אוטומטי:ימים בשבוע 
 (Mon ,יום שני=Tue ;יום שלישי=Wed ,יום רביעי=Thu יום=

 =יום ראשון(Sun=יום שבת, Sat=יום שישי, Friחמישי, 

 הזמן שבו תשוגר ההודעה באופן אוטומטי (hh:mm) 

 :אם יום מסוים בשבוע פעיל לדעתכדי 

 

  

הסמן בתצוגה מדגיש את השדה הניתן , כאשר המשימה פעילה

.  שמאל נווט בין שדות ניתנים לעריכה/באמצעות מקשי ימין; לעריכה

 OKהקלק .  מטה נווט לעריכת השדות שנבחרו/באמצעות מקשי מעלה

-כדי לבטל את השינויים בתצורת ה BACKלחץ .  לשמירת השינויים

Task. 

ההודעה שזוהתה תשוגר אוטומטית בכל יום פעיל בשבוע בזמן : הערה

 .Tasksיש להשתמש במספר , להשמעות חוזרות באותו יום; המוגדר
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 אירועי המערכת – SYSTEM LOGSתפריט  
 

מציג את אירועי המערכת המאוחסנים  SYSTEM LOGSהתפריט 

מספר האירועים המאוחסנים עשוי להשתנות .  Logsביומן האירועים 

, Logs-אם מוחקים את האירועים ב: דוגמה).  והוא מצוין בכותרת החלון

הן מסך .  (אירועי היומןהרשימה תכלול רק את אירוע המחיקה של כל 

והן המסך המפורט של  Logs list xxx/zzzרשימת אירועי המערכת 

מספר האירוע מציגים את  Logs detail xxx/zzzאירועי המערכת 

 שנבחר ואת המספר כולל של האירועים המאוחסנים

 Logs list xxx/zzz  כאשרXXX הוא המספר של האירוע הנבחר ו-

ZZZ  של האירועיםהוא המספר הכולל. 

ניתן לנווט באופן כרונולוגי בין , במסך רשימת האירועים של המערכת

הוא ( No.171/171לדוגמה )ברשימה האירוע הראשון ; אירועי המערכת

מטה ניתן לצפות  מקשבאמצעות ; האירוע האחרון על ציר הזמן

 .באירועים הקודמים לו

מטה בחר בו /הבאמצעות מקשי מעל, לצפייה בפרטים של אירוע מסוים

מוצג מסך חדש המראה את כל הנתונים .  OKולחץ , מתוך הרשימה

של האירוע וההתקן  Id, תיאור בשתי שורות: הקשורים לאירוע שנבחר

 . של מקור האירוע

 על פי המבנה, כל אירוע מלווה בתאריך ושעה שבהם הוא נרשם

 hh:mm:ss dd/mm/yyyy  

 :שבו

hh  (00-24)שעה 

mm  (00-59)דקות 

ss  (01-59)שניות 

dd  (01-31)יום  

mm  (01/12)חודש  

yy  שנה(20yy) 

 .ייעודיבסעיף מלאה והקודים הקשורים מפורטת הרשימה ה
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רמות של הרשאות  – ACCESS LEVEL LOGINתפריט  
 התחברות

 

מאפשר למשתמש להתחבר  ACCESS LEVEL LOGINהתפריט 

המערכת מספקת שלוש .  ולקבל את הרשאת ההתחברות המבוקשת

 3הינה הנמוכה ביותר ולרמה  1רמה  ןשבה, 1-2-3רמות של הרשאות 

 .המסך מציג את רמת ההרשאה הנוכחית.  יש העדיפות הגבוהה ביותר

של ההרשאה  הסיסמהלהתחבר למערכת עליך לדעת מהי  ע"מ

התחברות למערכת בהרשאה  מאפשרתשגויה  סיסמה.  המבוקשת

 .1ברמה 

החלפת תו אחד בכל פעם על ידי  הרכב אותה, הסיסמהכדי להגדיר את 

שמאל נווט בין /באמצעות מקשי ימין; עד שהינך מגיע להרכב הרצוי

מטה נווט להחלפת הערך של התו /ובאמצעות מקשי מעלה, התווים

כדי  OKלחץ , הרצויה לסיסמהכאשר הרכב האותיות מתאים .  הנבחר

קופץ -מופיע חלון, שגויה הסיסמהאם .  להמשיך את תהליך האימות

, שגויה הסיסמהאם .  המציין את רמת ההרשאה החדשה שהתקבלה

 .1קופץ המציין שרמת ההרשאה החדשה שהתקבלה היא -מופיע חלון

בזמן הזיהוי , חופפות 3-ו 2להרשאה ברמה  הסיסמאותאם : הערה

 .3כלומר רמה , את הרמה הגבוהה ביותרהמערכת תאשר 
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 תהליכים והשימוש במערכת 

 אימות 

 OKגישה אל התפריט: לחץ  .1 

מהמסך הראשי ועבור לרשימת 

 התפריטים.

 

ברשימת התפריטים, באמצעות  .2 

 מקשי מעלה/מטה בחר

 Access level login ולחץ ,OK 

  כדי להגיע לתפריט.

הרכב את הסיסמה: באמצעות  .3 

מעלה/מטה נווט לעריכת התו מקשי 

הסמן, באמצעות על ידי  המודגש

התו בחר את מקשי ימין/שמאל 

 הסמן. הזזתעל ידי  לשנותשיש 
 

לאחר שכל התווים הורכבו לסיסמה  .4 

כדי להתחבר  OKהנכונה, לחץ 

קופץ מציג את רמת -חלון.  למערכת

ההרשאה החדשה; אם הסיסמה 

; אם 1שגויה, רמת ההרשאה היא 

נכונה, ניתן להתחבר הסיסמה 

, בתלות בסיסמה 3או  2ברמה 

 שהוקלדה.

 

 שוב ושוב כדי לצאת מהתפריט. BACK לחץ על מקש .5 
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 כיול קו הרמקולים 
 

 OKגישה אל התפריט: לחץ  .1 

מהמסך הראשי ועבור לרשימת 

כדי להריץ את .  התפריטים

התהליך, עליך להתחבר ברמת 

 .2הרשאה 
 

ברשימת התפריטים, באמצעות  .2 

  מקשי מעלה/מטה בחר

Line & Amplifiers  ולחץOK  כדי

 להגיע לתפריט.
. 

 OKולחץ  Main amplifierבחר  .3 

 כדי להגיע למסך.
 

 

 OKלחץ  Main amplifierבמסך  .4 

 קופץ-כדי להציג חלון

 Line & Amp commands  ולחץ

OK  כדי להגדיר את המקטע למצב

DISABLEMENT. 
 

 OKלחץ  Main amplifierבמסך   .5 

 הקופץ-החלוןכדי להציג את 

 Line & Amp commands. 

 

באמצעות מקשי מעלה/מטה, נווט  .6 

 OKולחץ  Calibrate lineלבחירת 

כדי להפעיל את הכיול של קו 

  הרמקולים.

 OKולחץ  Main amplifierבחר  .7 

 כדי להגיע לתפריט.
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 OKלחץ  Main amplifierבמסך  .8 

 קופץ-כדי להציג חלון

 Line & Amp commands ולחץ ,

OK  כדי להסיר את מצב

DISABLEMENTS .מהמקטע 
 

 שוב ושוב כדי לצאת מהתפריט. BACK לחץ על מקש .9 
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 הכיול הסולל 

מהמסך  OKגישה אל התפריט: לחץ  .1 

כדי .  הראשי ועבור לרשימת התפריטים

להריץ את התהליך, עליך להתחבר ברמת 

  ..2 הרשאה

ברשימת התפריטים, באמצעות מקשי  .2 

, Power Supply Unitמעלה/מטה בחר 

 כדי להגיע לתפריט. OKולחץ 
 

 OKלחץ  Power Supply Unitבמסך  .3 

 קופץ-כדי להציג חלון

 Power supply commands ולחץ ,OK 

כדי להגדיר את מקטע ספק הכוח במצב 

DISABLEMENT. 

 

 OKלחץ  Power Supply Unitבמסך  .4 

 הקופץ-החלוןלהציג את כדי 

 Power supply commands. 
 

באמצעות מקשי מעלה/מטה, נווט  .5 

 OKולחץ  Calibrate batteryלבחירת 

.  הכדי להפעיל את כיול העכבה של הסולל

דקות, ובזמן זה  20-התהליך אורך כ

להשלמת שנותר קופץ מצוין הזמן -בחלון

 הפעולה.

 

 OKלחץ  Power Supply Unitבמסך  .6 

 קופץ-כדי להציג חלון

 Power supply commands ולחץ ,OK 

 DISABLEMENTSכדי להסיר מצב 

 ממקטע ספק הכח.

 

 שוב ושוב כדי לצאת מהתפריט. BACK לחץ על מקש .7 
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 הגדרות עצמת הרמקולים 
 

 OKגישה אל התפריט: לחץ  .1 

מהמסך הראשי ועבור לרשימת 

כדי להריץ את .  התפריטים

להתחבר ברמת התהליך, עליך 

 .2הרשאה 

 

ברשימת התפריטים, באמצעות  .2 

 מקשי מעלה/מטה בחר

 System volumes  ולחץOK  כדי

 להגיע לתפריט.
 

באמצעות מקשי מעלה/מטה בחר  .3 

כדי לשנות  OKולחץ  את העצמה,

 את ערך העצמה.
 

באמצעות מקשי מעלה/מטה, שנה  .4 

את העצמה שנבחרה עד שתגיע 

כדי לשמור  OKלערך הרצוי, ולחץ 

 את השינוי.
 

 שוב ושוב כדי לצאת מהתפריט. BACK לחץ על מקש .5 
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 טבלת אירועים, תקלות וטיפול בתקלות 
 

 
EVENT 
 (אירוע)

LOG words LOG detail 
POP-UP 

words 
 פעולה תיאור האירוע

1.  SYS System power ON 
System power ON 
Startup successful 

 
התרחיש נרשם בסוף  ,המערכת עובדת
 תהליך הטעינה.

 

2.  SYS System old rtc time 
System time setup event 
Log previous rtc time 

 
נרשם עם עריכת תאריך ושעה, האירוע 
 .התאריך והשעה שלפני השינוי

 

3.  SYS System new rtc time 
System time setup event 
Log new rtc time 

 
האירוע נרשם עם , ערוך תאריך ושעה

 .התאריך והשעה שלאחר השינוי
 

4.  SYS System logs deleted 
All system logs 
deleted by user 

 
פקודת על ידי  מחיקת אירועי המערכת

 Log-כל הרישומים ב.  משתמש
 נמחקו.

 

5.  SYS Auth access level 2 
Authentication event 
Current access level 2 

  .2אימות רמת הרשאה  

6.  SYS Auth access level 3 
Authentication event 
Current access level 3 

  .3אימות רמת הרשאה  

7.  
VOICE 
ALARM 

Local fire mike START 
Alarm message START 
Local fire mike 

Local fire 
microphone 

שיגור הודעת חירום באמצעות 
 .מיקרופון חירום משולב

 

8.  
VOICE 
ALARM 

Local fire mike STOP 
Alarm message STOP 
Local fire mike 

 
עצירת הודעת חירום ממיקרופון חירום 

 .משולב
 

9.  
VOICE 
ALARM 

Remote fire mike START 
Alarm message START 
Remote fire mike 

Remote fire 
mic 

שיגור הודעת חירום ממיקרופון חירום 
 .מרוחק

 

10.  
VOICE 
ALARM 

Remote fire mike STOP 
Alarm message STOP 
Remote fire mike 

 
חירום  ממיקרופוןעצירת הודעת חירום 

 .מרוחק
 

11.  
VOICE 
ALARM 

Eth alarm talk START 
Alarm message START 
From Ethernet 

ETH Alarm 
talk 

  .Ethernet-שיגור הודעת חירום מ

12.  
VOICE 
ALARM 

Eth alarm talk STOP 
Alarm message STOP 
From Ethernet 

  .Ethernet-שיגור הודעת חירום מ 

13.  
VOICE 
ALARM 

EVAC message START 
EVAC message START 
From µSD Player 

Evac Message 
playback 

תחילת השמעה של הודעת פינוי 
 .µSD-האתר מה
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EVENT 
 (אירוע)

LOG words LOG detail 
POP-UP 

words 
 פעולה תיאור האירוע

14.  
VOICE 
ALARM 

EVAC message STOP 
EVAC message STOP 
From µSD Player 

 
 עצירת השמעה של הודעת פינוי 

 .µSD-מה
 

15.  
VOICE 
ALARM 

ALARM message 
START 

ALARM message START 
From µSD Player 

Alarm 
Message 
playback 

 תחילת השמעה של הודעת פינוי 
 .µSD-מה

 

16.  
VOICE 
ALARM 

ALARM message STOP 
ALARM message STOP 
From µSD Player 

 
  עצירת השמעה של הודעת חירום

 .µSD-מה
 

17.  
FAULT 

WARNING 
Line NOT calibrated 

Line calibration FAULT 
Line is not calibrated 

No line 
calibration 

 כייל את קו הרמקולים מכויל. תקלה: קו לא

18.   Line calibrated 
Line calibration RESUME 
Line is now calibrated 

 
האירוע מאוחסן בסיום תהליך כיול הקו 

 עם תוצאה חיובית.
 

19.   Line calibration fault 
Line calibration FAULT 
Unable to cal line 

Line 
calibration 
error 

מאוחסן בסיום תהליך האירוע  – תקלה
 כיול הקו עם תוצאה שלילית.

 

20.   Line cal resume 
Line calibration RESUME 
Line is correctly cal 

  הקו מכויל – תקלה תוקנה 

21.  
FAULT 

WARNING 
Main amp FAULT 

Main amplifier FAULT 
Amplifier is unusable 

Main amplifier 
fail 

 תקלה במגבר הראשי 
עם מרכז צור קשר 

 התמיכה הטכנית

22.   Main amp RESUME 
Main amplifier RESUME 
Main amp is GOOD 

  תקלה תוקנה במגבר הראשי. 

23.   Main amp OVERTEMP 
Main amplifier OVERTEMP 
Amplifier is overheating 

 
התחממות יתר במגבר  – תקלה

 הראשי.
 בדוק את האוורור במערכת

24.   Main amp T RESUME 
Main ampl temp RESUME 
Temperature range is OK 

 
טמפרטורת התפעול  – תקלה תוקנה 

של המגבר הראשי נמצאת בטווח 
 התקין של המפרט הטכני.

 

25.  
FAULT 

WARNING 
Backup amp FAULT 

Backup amplifier FAULT 
Amplifier is unusable 

Backup 
amplifier fail 

 במגבר הגיבוי. – תקלה 
עם מרכז  צור קשר

 התמיכה הטכנית

26.   Backup amp RESUME 
Backup amplifier RESUME 
Backup amp is GOOD 

  במגבר הגיבוי – תקלה תוקנה 

27.   
Backup amp 
OVERTEMP 

Backup amp OVERTEMP 
"Amplifier is overheating 

 בדוק את האוורור במערכת חימום יתר במגבר הגיבוי. – תקלה 
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EVENT 
 (אירוע)

LOG words LOG detail 
POP-UP 

words 
 פעולה תיאור האירוע

28.   Backup amp T RESUME 
Backup amp temp 
RESUME 
Temperature range is OK 

 
טמפרטורת פעולת  – תקלה תוקנה

מגבר הגיבוי נמצא בטווח התקין של 
 המפרט הטכני.

 

29.  
FAULT 

WARNING 
Line A GROUND 
SHORT 

Line A GROUND SHORT 
Line shorted to EARTH 

Line A short to 
GND 

 Aבדוק את הרמקול בקו  לאדמה.מקוצר  A רמקול בקו – תקלה

30.   
Line A GND SHORT 
RESUME 

Line A gnd short RESUME 
Line A isolation is OK 

 
לא  Aרמקול בקו  – תקלה תוקנה

 מקוצר לאדמה
 

31.  
FAULT 

WARNING 
Line A NO LOAD 

Line A LOAD FAULT 
Line A is OPEN 

Line A no load אבדן כללי של העומס בקו  – תקלהA..  בדוק את הרמקול בקוA 

32.   
Line A NO LOAD 
RESUME 

RESUME from open line A 
Line A load is GOOD 

 
אין אבדן כללי של  – תקלה תוקנה
 Aהעומס בקו 

 

33.  
FAULT 

WARNING 
Line A UNDERLOAD 

Line A LOAD FAULT 
Line A UNDERLOAD 

Line A 
underload 

 Aבדוק את הרמקול בקו  Aאבדן חלקי של העומס בקו  – תקלה

34.   
Line A UNDERLOAD 
RESUME 

RESUME from underload A 
Line A load is GOOD 

 
אין אבדן חלקי של  – תקלה תוקנה
 Aהעומס בקו 

 

35.  
FAULT 

WARNING 
Line A OVERLOAD 

Line A LOAD FAULT 
Line A OVERLOAD 

Line A 
overload 

 Aבדוק את הרמקול בקו  Aגדל העומס בקו  – תקלה

36.   
Line A OVERLOAD 
RESUME 

RESUME from overload A 
Line A load is GOOD 

 
אין הגדלת העומס בקו  – תקלה תוקנה

A 
 

37.  
FAULT 

WARNING 
Line A BAD LOAD 

Line A LOAD FAULT 
Line A BAD LOAD 

Line A bad 
load 

העכבה של הרמקול  – תקלת עומס
לטווח המפרט נמצאת מחוץ  Aבקו 

 הטכני

בדוק אם העכבה של 
נמצאת  Aהרמקול בקו 

בטווח המצוין במפרט 
 הטכני

38.   
Line A BAD LOAD 
RESUME 

RESUME from bad load A 
Line A load is GOOD 

  Aברמקול בקו  – תקלת עומס תוקנה 

39.  
FAULT 

WARNING 
Line A LOAD SHORT 

Line A SHORT FAULT 
Line A is SHORTED 

Line A load 
short 

 Aבדוק את הרמקול בקו  מקוצר Aהרמקול בקו  – תקלה

40.   
Line A LD SHORT 
RESUME 

RESUME from short lin A 
Line A load is GOOD 

 
אין קצר ברמקול בקו  – תקלה תוקנה

A  
 

41.  
FAULT 

WARNING 
Line B GROUND 
SHORT 

Line B GROUND SHORT 
Line shorted to EARTH 

Line B short to 
GND 

 Bבדוק את הרמקול בקו  מקוצר לאדמה Bרמקול בקו  – תקלה
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 (אירוע)

LOG words LOG detail 
POP-UP 

words 
 פעולה תיאור האירוע

42.   
Line B GND SHORT 
RESUME 

Line B gnd short RESUME 
Line B isolation is OK 

 
אין קצר לאדמה  – תקלה תוקנה
  Bברמקול בקו 

 

43.  
FAULT 

WARNING 
Line B NO LOAD 

Line B LOAD FAULT 
Line B is OPEN 

Line B no load 
אבדן מוחלט של העומס בקו  – תקלה

B 
 Bבדוק את הרמקול בקו 

44.   
Line B NO LOAD 
RESUME 

RESUME from open line B 
Line B load is GOOD 

 
אין אבדן מוחלט של  – תקלה תוקנה

 B העומס בקו
 

45.  
FAULT 

WARNING 
Line B UNDERLOAD 

Line B LOAD FAULT 
Line B UNDERLOAD 

Line B 
underload 

 Bבדוק את הרמקול בקו  .Bאבדן חלקי של העומס בקו  – תקלה

46.   
Line B UNDERLOAD 
RESUME 

RESUME from underload B 
Line B load is GOOD 

 
אין אבדן חלקי של  – תקלה תוקנה
 .Bהעומס בקו 

 

47.  
FAULT 

WARNING 
Line B OVERLOAD 

Line B LOAD FAULT 
Line B OVERLOAD 

Line B 
overload 

 Bבדוק את הרמקול בקו  .Bעליה בעומס על קו  – תקלה

48.   
Line B OVERLOAD 
RESUME 

RESUME from overload B 
Line B load is GOOD 

 
אין עליה בעומס על קו  – תקלה תוקנה

B. 
 

49.  
FAULT 

WARNING 
Line B BAD LOAD 

Line B LOAD FAULT 
Line B BAD LOAD 

Line B bad 
load 

העכבה של הרמקול  – תקלת עומס
נמצאת מחוץ לטווח המפרט  Bבקו 

 הטכני

בדוק אם העכבה של 
נמצאת  Bהרמקול בקו 

בטווח המצוין במפרט 
 הטכני

50.   
Line B BAD LOAD 
RESUME 

RESUME from bad load B 
Line B load is GOOD 

  .Bבקו  תקלת העומס תוקנה ברמקול 

51.  
FAULT 

WARNING 
Line B LOAD SHORT 

Line B SHORT FAULT 
Line B is SHORTED 

Line B load 
short 

 Bבדוק את הרמקול בקו  מקוצר Bהרמקול בקו  – תקלה

52.   
Line B LD SHORT 
RESUME 

RESUME from short lin B 
Line B load is GOOD 

 
אין  Bברמקול בקו  – תקלה תוקנה

 .קצר
 

53.  
FAULT 

WARNING 
Main power LOST 

Mains power FAULT 
Mains power is LOST 

Main power 
loss 

 .מקור מתח ראשי נעדר – תקלה
בדוק את החיבור לרשת 

 החשמל הארצית

54.   Main power RESTORED 
Mains fault RESUME 
Mains power RESTORED 

 
שוחזר החיבור  – תקלה תוקנה

 .למערכת החשמל הארצית
 

55.  
FAULT 

WARNING 
Main power fuse BLOW 

Mains fuse FAULT 
Mains fuse is BLOW 

Mains fuse 
blow 

קפץ הנתיך של ספק הכח  – תקלה
 .הראשי

החלף את הנתיך של ספק 
 הכח הראשי

56.   Main power fuse GOOD 
Mains fuse fault RESUME 
Mains fuse is OK 

 
הנתיך של ספק הכח  – ה תקלהנתוק

 .הראשי שוחזר
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 (אירוע)

LOG words LOG detail 
POP-UP 

words 
 פעולה תיאור האירוע

57.  
FAULT 

WARNING 
Battery presence LOST 

Battery presence FAULT 
Battery is UNCONNECTED 

Batt 
disconnected 

נותקה אספקת הכח מסוללת  – תקלה
 .הגיבוי

חבר את מארז הסוללה 
 כמתואר במפרט הטכני

58.   
Battery presence OK 
 

Battery pres RESUME 
Battery is connected 

 
אספקת הכח מסוללת  – תקלה תוקנה

 הגיבוי שוחזרה.
 

59.  
FAULT 

WARNING 
Battery fuse BLOW 

Battery fuse FAULT 
Battery fuse is BLOW 

Batt fuse blow קפץ הנתיך של סוללת הגיבוי – תקלה. 
החלף את נתיך סוללת 

 הגיבוי

60.   
Battery fuse GOOD 
 

Batt fuse fault RESUME 
Battery fuse is OK 

 
שוחזר הנתיך של  – תקלה תוקנה
 .סוללת הגיבוי

 

61.  
FAULT 

WARNING 
Batt temp probe SHORT 

Batt temp probe FAULT 
Batt temp probe SHORT 

Batt temp 
probe short 

( הטמפרטורה Probeבחון ) – תקלה
 .החיבור מקוצר – של סוללת הגיבוי

בדוק את בחון הטמפרטורה 
 של סוללת הגיבוי

62.   Batt temp probe GOOD 
Batt T probe flt RESUME 
Batt temp probe is OK 

 
תוקן הקצר בבחון  – תקלה תוקנה

 .הטמפרטורה של סוללת הגיבוי
 

63.  
FAULT 

WARNING 
Batt temp probe CUT 

Batt temp probe FAULT 
Batt temp probe CUT 

Batt temp 
probe cut 

בחון הטמפרטורה של סוללת  – תקלה
 .החיבור נקטע – הגיבוי

בדוק את בחון הטמפרטורה 
 סוללת הגיבוישל 

64.   Batt temp probe GOOD 
Batt T probe flt RESUME
  
Batt temp probe is OK 

 
בחון הטמפרטורה של  – תקלה תוקנה
 .החיבור שוחזר – סוללת הגיבוי

 

65.   
Chrg temp probe 
SHORT 

Chrg temp probe FAULT 
Chrg temp probe SHORT 

PSU temp 
probe short 

הטמפרטורה של מעגל בחון  – תקלה
 .החיבור מקוצר – מטען סוללת הגיבוי

צור קשר עם מרכז 
 התמיכה הטכנית

66.   Chrg temp probe GOOD 
Chrg T probe flt RESUME 
Chrg temp probe is OK 

 
תוקן הקצר בחיבור של  – תקלה תוקנה

בחון הטמפרטורה של מעגל מטען 
 .סוללת הגיבוי

 

67.  
FAULT 

WARNING 
Chrg temp probe CUT 

Chrg temp probe FAULT 
Chrg temp probe CUT 

PSU temp 
probe cut 

בחון הטמפרטורה של מעגל  – תקלה
 .החיבור נקטע.  מטען סוללת הגיבוי

צור קשר עם מרכז 
 התמיכה הטכנית

68.   Chrg temp probe GOOD 
Chrg T probe flt RESUME 
Chrg temp probe is OK 

 
חיבור בחון תוקן  – תקלה תוקנה

הטמפרטורה של מעגל מטען סוללת 
 .הגיבוי

 

69.  
FAULT 

WARNING 
Battery charger FAIL 

Battery charger FAULT 
Batt chrg is unusable 

Charger failure במעגל מטען סוללת הגיבוי – תקלה. 
צור קשר עם מרכז 

 התמיכה הטכנית

70.   
Battery charger GOOD 
 

Batt chrg fault RESUME 
Battery charger is OK 

 
שוחזר מעגל במטען  – תקלה תוקנה
 סוללת הגיבוי
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 (אירוע)

LOG words LOG detail 
POP-UP 

words 
 פעולה תיאור האירוע

71.  
FAULT 

WARNING 
Batt charger 
OVERTEMP 

Battery charger FAULT 
Batt charger OVERTEMP 

Charger 
overtemp 

התחממות יתר של מעגל  – תקלה
 .מטען הסוללות

 בדוק את האוורור במערכת

72.   Batt charger T RESUME 
Batt chrg fault RESUME 
Batt charger temp is OK 

 
טמפרטורת הפעולה  – תקלה תוקנה

של מעגל מטען סוללת הגיבוי נמצאת 
 בטווח התקין של המפרט הטכני.

 

73.  
FAULT 

WARNING 
Battery OVERTEMP 

Battery FAULT 
Battery OVERTEMP 

Battery over-
temp 

התחממות יתר של יחידת  – תקלה
 הגיבויסוללת 

 בדוק את האוורור במערכת

74.   Battery temp RESUME 
Battery fault RESUME 
Battery temp is OK 

 
טמפרטורת הפעולה  – תקלה תוקנה

של יחידת סוללת הגיבוי נמצאת בטווח 
 התקין של המפרט הטכני.

 

75.  
FAULT 

WARNING 
Battery UDERTEMP 

Battery FAULT 
Battery UDERTEMP 

Battery under-
temp 

טמפרטורת יחידת סוללת  – תקלה
הגיבוי נמצאת מתחת לטמפרטורת 

הפעולה המינימאלית כמוגדר במפרט 
 הטכני.

וודא שתנאי הסביבה 
מתאימים למפרט הטכני 

 של תהליך ההתקנה

76.   Battery temp RESUME 
Battery fault RESUME 
Battery temp is OK 

 
טמפרטורת הפעולה  – תקלה תוקנה

יחידת סוללת הגיבוי נמצאת בטווח של 
 התקין של המפרט הטכני.

 

77.  
FAULT 

WARNING 
Battery impedance FAIL 

Battery FAULT 
Batt Z out of range 

Batt Z out of 
range 

עודף  (driftסחף/טרידה ) – תקלה
 בעכבת סוללת הגיבוי.

החלף את הסוללות וכייל  
 את העכבה.

78.   
Battery impedance 
RESUME 

Battery fault REDUME 
Battery Z is OK 

 
הסחף בעכבת סוללת  – תקלה תוקנה

הגיבוי הינו בטווח התקין של המפרט 
 הטכני.

 

79.  
FAULT 

WARNING 
Battery not calibrated 

Batt calibration FAULT 
Batt is not calibrated 

Batt not 
calibrated 

טעות בכיול עכבת סוללת  – תקלה
 הגיבוי

בדוק את הסוללות וכייל את 
 עכבת הסוללה.

80.   
Battery calibrated 
 

Batt cal fault RESUME 
Battery is calibrated 

 
תוקנה הטעות בכיול  – תקלה תוקנה

 עכבת סוללת הגיבוי.
 

81.  
FAULT 

WARNING 
LOW POWER KILLING 
UNIT 

LOW battery FAULT 
LOW V. – KILLING UNIT 

Batt Low CUT-
OFF 

על ידי  המערכת מופעלת – תקלה
המערכת .  סוללת גיבוי שהתרוקנה

 ת בכל רגע.מנוטרלעומדת להיות 

החזר את אספקת הכח 
מהמקור הראשי באופן 

 מידי.

82.   
POWER KILL RESUME 
 

Low batt fault RESUME 
Battery voltage is OK 

 
סכנת השבתה מידית  – תקלה תוקנה

 הוסרה.
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LOG words LOG detail 
POP-UP 

words 
 פעולה תיאור האירוע

83.  
FAULT 

WARNING 
PSU WATCHDOG 
RESET 

Power Supply Unit FAULT 
WATCHDOG RESET 

PSU 
WATCHDOG 
RESET 

המערכת מדווחת על אתחול  – תקלה
של מעבד יחידת  (WatchDogכפוי )

 אספקת הכח.

צור קשר עם מרכז 
 התמיכה הטכנית

84.   
PSU WATCHDOG 
RESUME 

Power Supply Unit 
RESUME 
WATCHDOG RESET 

PSU 
WATCHDOG 

RESUME 

טופלה בעיית האתחול  – תקלה תוקנה
של מעבד יחידת  (WatchDogהכפוי )

 אספקת הכח.
 

85.  
FAULT 

WARNING 

PSU communication 
FAIL 
 

PSU communication 
FAULT 
No comm with PSU 

PSU 
communicatio
n loss 

שגיאת תקשורת בין יחידת  – תקלה
 אספקת הכח והמעבד הראשי.

בדוק את הכבל השטוח 
שמקשר את יחידת אספקת 

הכח/צור קשר עם מרכז 
 התמיכה הטכנית

86.   
PSU comm.  RESUME 
 

PSU comm fault RESUME 
Comm with PSU restored 

 
חודשה התקשורת בין  – תקלה תוקנה

 יחידת אספקת הכח והמעבד הראשי.
 נטר את התופעה.

87.  
FAULT 

WARNING 
Local fire mike CUT 

Local fire mike FAULT 
Cable CUT 

Int fire mic cut 
סילוק/חיתוך כבל מיקרופון  – תקלה

 החירום המקומי.
בדוק/החלף את החיבור של 

 מיקרופון החירום המקומי.

88.   Local fire mike RESUME 
Loc fire mic flt RESUME 
Resume from cable-cut 

 
טופלה בעיית החיתוך  – תקלה תוקנה

 המקומי.של כבל מיקרופון החירום 
 

89.  
FAULT 

WARNING 
Local fire mike SHORT 

Local fire mike FAULT 
Cable SHORT 

Int fire mic 
short 

קצר במיקרופון החירום  – תקלה
 המקומי.

בדוק/החלף את החיבור של 
 מיקרופון החירום המקומי.

90.   Local fire mike RESUME 
Loc fire mic flt RESUME 
Resume from cable-short 

 
אין קצר של מיקרופון  – תקלה תוקנה

 החירום המקומי.
 

91.   Remote fire mic MOUNT 
Remote fire mike MOUNT 
IDxx fire mike added 

 
הוספת בסיס מרוחק של מיקרופון 

 חירום )למערכת(.
 

92.   
Remote fire mic 
UNMOUNT 

Remote fire mic 
UNMOUNT 
IDxx fire mike removed 

 
מרוחק של מיקרופון חירום סילוק בסיס 
 מן המערכת.

 

93.  
FAULT 

WARNING 
Rem mic comm LOST 

Remote mike comm FAULT 
Communication ERROR 

Ext fire mic 
com 

שגיאת תקשורת עם בסיס  – תקלה
 .  מיקרופון חירוםמרוחק של 

בדוק את חיבור הבסיס 
 המרוחק עם המערכת.

94.   
Rem mic comm 
RESTORED 

Remote mic comm 
RESUME 
Communication restored 

 
תוקנה שגיאת  – תקלה תוקנה

התקשורת שבין הבסיס המרוחק של 
 מיקרופון חירום ובין המערכת.
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EVENT 
 (אירוע)

LOG words LOG detail 
POP-UP 

words 
 פעולה תיאור האירוע

95.  
FAULT 

WARNING 
Rem mic caps CUT 

Remote mic FAULT 
Capsule CUT 

Ext fire mic cut 
( Capsuleתקלה בתא ) – תקלה

מיקרופון המיקרופון בבסיס מרוחק של 
 הפרעה בתא המיקרופון..  חירום

בדוק את המיקרופון/צור  
קשר עם מרכז התמיכה 

 הטכנית.

96.   
Rem mic caps 
RESTORED 

Remote mic fault RESUME 
Capsule cut restored 

 
תוקנה התקלה בתא -תוקנה  תקלה

(Capsule)  המיקרופון בבסיס מרוחק
 של מיקרופון חירום.

 

97.  
FAULT 

WARNING 
Rem mic caps SHORT 

Remote mic FAULT 
Capsule SHORT 

Ext fire mic 
short 

( Capsuleתקלה בתא ) – תקלה
המיקרופון בבסיס מרוחק של מיקרופון 

 קצר בתא המיקרופון.  חירום

בדוק את המיקרופון/צור  
קשר עם מרכז התמיכה 

 הטכנית.

98.   
Rem mic caps 
RESTORED 

Remote mic fault RESUME 
Capsule short restored 

 
 תוקן הקצר בתא – תקלה תוקנה

(Capsule)  המיקרופון בבסיס מרוחק
 של מיקרופון חירום.

 

99.  
FAULT 

WARNING 
µSD no imprint 
 

µSD imprint FAULT 
µSD has no imprint 

No µSD 
imprint 

 לא נוצרה הטבעה/עקבה – תקלה
(Imprint)  של הקבצים על גבי כרטיס
 .µSD-ה

צור הטבעה של הקבצים 
 .µSD-העל גבי כרטיס 

100.   µSD imprint done 
µSD impr fault RESUME 
µSD imprint done 

 
הקבצים הוטבעו על  – תקלה תוקנה

 .µSD-הגבי כרטיס 
 

101.  
FAULT 

WARNING 
µSD presence LOST 
 

µSD presence FAULT 
NO µSD was found 

µSD absent כרטיס  – תקלהµSD .לא אותר 
ראה  µSD הכנס כרטיס

 µSD נוהל הכנת

102.   
µSD presence RESUME 
 

µSD pres fault RESUME 
µSD is present 

 
איתור -תקלת אי – תקלה תוקנה

 תוקנה. µSDכרטיס 
 

103.  
FAULT 

WARNING 
µSD filesystem FAULT 
 

µSD filesystem FAULT 
µSD is UNUSABLE 

µSD bad 
filesystem 

 .µSD-ב filesystemשגיאת  – תקלה

.  µSD-ההוצא את כרטיס 
-הוחזור על נוהל הכנת 

µSD  ההחלף את כרטיס-
µSD 

104.   
µSD filesystem 
RESUME 
 

µSD filesys flt RESUME 
µSD is back in use 

 
טופלה שגיאת  – תקלה תוקנה
filesystem ב-µSD. 

 

105.  
FAULT 

WARNING 
µSD player FAULT 
 

µSD player FAULT 
Cannot play stored msg 

µSD player 
failure 

שגיאת השמעה מחדש של  – תקלה
 .µSD קובץ

 µSD-ההוצא את כרטיס 
-הוחזור על נוהל הכנת 

µSD  ההחלף את כרטיס-
µSD 



 

57 

 
 

 
EVENT 
 (אירוע)

LOG words LOG detail 
POP-UP 

words 
 פעולה תיאור האירוע

106.   
µSD player RESUME 
 

µSD player fault RESUME 
Stored msg are playable 

 
שוחזרה יכולת  – תקלה תוקנה

 .µSD-הההשמעה מחדש של קובץ 
 

107.  
FAULT 

WARNING 
µSD ALARM message 
CORRUPT 

µSD ALARM message 
FAULT 
ALARM msg is 
CORRUPTED 

µSD ALARM 
msg corrupt 

הקובץ המכיל הודעת חירום  – תקלה
מוקלטת מראש הושחת ואין יכולת 

 לשדרו.

 µSD-ההוצא את כרטיס 
-הוחזור על נוהל הכנת 

µSD  ההחלף את כרטיס-
µSD 

108.   
µSD ALARM message 
RESUME 

µSD ALARM msg flt 
RESUME 
ALARM message playable 

 
הקובץ המכיל הודעת  – תקלה תוקנה

 חירום מוקלטת מראש ניתן לשידור.
 

109.  
FAULT 

WARNING 
µSD EVAC message 
CORRUPT 

µSD EVAC message 
FAULT 
EVAC msg is 
CORRUPTED 

µSD EVAC 
msg corrupt 

הקובץ המכיל הודעת הושחת  – תקלה
 פינוי מוקלטת מראש ואין יכולת לשדרו.

 µSD-ההוצא את כרטיס 
-הוחזור על נוהל הכנת 

µSD  ההחלף את כרטיס-
µSD 

110.   
µSD EVAC message 
RESUME 
 

µSD EVAC msg flt 
RESUME 
EVAC message playable 

 
שוחזר הקובץ המכיל  – תקלה תוקנה

 הודעת פינוי מוקלטת מראש.
 

111.  
FAULT 

WARNING 
Dg.Input EVAC SHORT 

Dg.Input FAULT 
EVAC input SHORT 

EVAC dgi 
cable short 

מבוא דיגיטלי שנוצר כתוצאה  – תקלה
 מקצר בהודעת פינוי.

בדוק את החיווט של 
המבוא הקשור להודעת 

 הפינוי.

112.   
Dg.Input EVAC 
RESUME 

Dg.Input fault RESUME 
EVAC restored from short 

 
טופלה שגיאת מבוא  – תקלה תוקנה

דיגיטלי שנוצר כתוצאה מקצר בהודעת 
 פינוי.

 

113.  
FAULT 

WARNING 
Dg.Input EVAC CUT 

Dg.Input FAULT 
EVAC input CUT 

EVAC dgi 
cable cut 

מבוא דיגיטלי שנוצר כתוצאה  – תקלה
 מכבל חתוך בעת הודעת פינוי.

בדוק את החיווט של 
המבוא הקשור להודעת 

 הפינוי.

114.   
Dg.Input EVAC 
RESUME 

Dg.Input fault RESUME 
EVAC restored from cut 

 
שגיאת מבוא  תוקנה – תקלה תוקנה

דיגיטלי שנוצר כתוצאה מכבל חתוך 
 בעת הודעת פינוי.

 

115.  
FAULT 

WARNING 
Dg.Input EVAC HW FAIL 

Dg.Input HARDWARE 
FAULT 
EVAC input failure 

EVAC dgi hw 
failure 

מעגלים אלקטרוניים לקויים  – תקלה
של מבוא דיגיטלי הקשור להודעת 

 פינוי.

צור קשר עם מרכז 
 התמיכה הטכנית.
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EVENT 
 (אירוע)

LOG words LOG detail 
POP-UP 

words 
 פעולה תיאור האירוע

116.   
Dg.Input EVAC HW 
RESUME 

Dg.In EVAC fault RESUME 
EVAC input hardware OK 

 
שגיאת מעגלים  תוקנה – תקלה תוקנה

אלקטרוניים לקויים של מבוא דיגיטלי 
 הקשור להודעת פינוי.

 

117.  
FAULT 

WARNING 
Dg.Input ALARM 
SHORT 

Dg.Input FAULT 
ALARM input SHORT 

ALARM dgi 
cable short 

מבוא דיגיטלי הקשור להודעת  – תקלה
 חירום הנמצאת במצב קצר.

בדוק את החיווט של 
המבוא הקשור להודעת 

 החירום.

118.   
Dg.Input ALARM 
RESUME 

Dg.Input fault RESUME 
ALARM restored from short 

 
תוקנה שגיאת מבוא  – תקלה תוקנה

דיגיטלי שנוצר כתוצאה מקצר בהודעת 
 פינוי.

 

119.  
FAULT 

WARNING 
Dg.Input ALARM CUT 

Dg.Input FAULT 
ALARM input CUT 

ALARM dgi 
cable cut 

דיגיטלי הקשור לכבל מבוא  – תקלה
 .  חתוך בעת הודעת חירום

בדוק את החיווט של 
המבוא הקשור להודעת 

 החירום.

120.   
Dg.Input ALARM 
RESUME 

Dg.Input fault RESUME 
ALARM restored from cut 

 
תוקנה שגיאת מבוא  – תקלה תוקנה

דיגיטלי הקשורה לכבל חתוך בעת 
 הודעת חירום.

 

121.  
FAULT 

WARNING 
Dg.Innput ALARM HW 
FAIL 

Dg.Input HARDWARE 
FAULT 
ALARM input failure 

ALARM dgi hw 
failure 

מעגלים אלקטרוניים לקויים  – תקלה
של מבוא דיגיטלי הקשור להודעת 

 חירום.

צור קשר עם מרכז 
 התמיכה הטכנית.

122.   
Dg.Input ALARM HW 
RESUME 

Dg.In ALARM fault 
RESUME 
ALARM input hardware OK 

 
שגיאת מעגלים  תוקנה – תקלה תוקנה

אלקטרוניים לקויים של מבוא דיגיטלי 
 הקשור להודעת חירום.

 

123.   Line disablement SET 
Disablement SET 
Line DISABLED 

 
של קו המגברים והרמקול  ודול ניהולמ 

 .במצב השבתה
 

124.   Line disabl.  REMOVED 
Disablement REMOVED 
Line NOT disabled 

 
של קו המגברים והרמקול  ודול ניהולמ 

 פעיל לא במצב השבתה.
 

125.   PSU disablement SET 
Disablement SET 
Pwr management 
DISABLED 

 
מודול ניהול של ספק כוח במצב  

 .השבתה
 

126.   PSU disabl.  REMOVED 
Disablement REMOVED 
Pwr manag.  NOT disabled 

 
מודול ניהול של ספק כוח פעיל )לא  

 במצב השבתה(.
 

127.   Mic disablement SET 
Disablement SET 
Fire mike disabled 

 
של מיקרופוני חירום במצב  מודול ניהול

 השבתה.
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EVENT 
 (אירוע)

LOG words LOG detail 
POP-UP 

words 
 פעולה תיאור האירוע

128.   Mic disalb.  REMOVED 
Disablement REMOVED 
Fire mike NOT disabled 

 
 של מיקרופוני חירום פעיל מודול ניהול

 )לא במצב השבתה(.
 

129.   µSD disablement SET 
Disablement SET 
µSD DISABLED 

 
מודול ניהול של הודעות מוקלטות על 

 במצב השבתה. µSDגבי 
 

130.   µSD disabl.  REMOVED 
Disablement REMOVED 
µSD NOT disabled 

 
מודול ניהול של הודעות מוקלטות על 

 פעיל )לא במצב השבתה(. µSDגבי 
 

131.   Dg.In.  disablement SET 
Disablement SET 
Dig inputs DISABLED 

 
מודול ניהול של מבואים דיגיטליים 

 במצב השבתה.
 

132.   
Dg.In.  disabl.  
REMOVED 

Disablement REMOVED 
Dig inputs NOT disabled 

 
מודול ניהול של מבואים דיגיטליים 

 פעיל )לא במצב השבתה(.
 

133.   Eth disablement SET 
Disablement SET 
Ethernet DISABLED 

 
במצב  Ethernetמודול ניהול של רשת 

 השבתה.
 

134.   Eth disabl.  REMOVED 
Disablement REMOVED 
Ethernet NOT disabled 

 
מודול ניהול של רשת אתרנט פעיל )לא 

 במצב השבתה(.
 

135.  
FAULT 

WARNING 
DSP communication 
FAIL 

DSP communication 
FAULT 
unable to comm with DSP 

DSP 
communicatio
n loss 

שגיאת תקשורת בין המעבד הראשי 
 DSP-הומעבד השמע של 

צור קשר עם מרכז 
 התמיכה הטכנית

136.   DSP comm.  RESUME 
DSP comm RESUME 
Comm with DSP restored 

 
נפתרה שגיאת התקשורת בין המעבד 

 DSP-ההראשי ומעבד השמע של 
 

137.  
FAULT 

WARNING 
Log buffer ERROR 

Log buffer FAULT 
Buffer integrity error 

Log buffer 
error 

 שגיאת אחסנה של מערכת רישום
(Logs) .האירועים 

צור קשר עם מרכז 
 התמיכה הטכנית

138.  
FAULT 

WARNING 
SYS WATCHDOG 
RESET 

System power ON 
SYS RESET BY 
WATCHDOG 

Watchdog 
system reset 

אוטומטי אחרי חסימת  אתחול
 .  המערכת

צור קשר עם מרכז 
 התמיכה הטכנית

139.  
FAULT 

WARNING 
FLASH DATA FAILURE 

Data Flash Corrupted 
CRC error 

Data Flash 
failure 

 Flash-ההנתונים שנאגרו בזיכרון 
 CRC-ה הפנימי הינם פגומים, חישוב

 איתר שגיאה.

צור קשר עם מרכז 
 התמיכה הטכנית

140.   
FLASH DATA 
RESTORE 

Data Flash restore 
CRC OK 

 
 Flash-ההנתונים שנאגרו בזיכרון 

-ה הפנימי הינם ללא פגם, חישובי
CRC .הינם נכונים/תקינים 

מרכז התמיכה  הזהר את
 הטכנית
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 מפרט טכני 
 

 TFVE-300 פרט טכני 

 230Vac +10% -15%; 50Hz; 350W; 1.72A ראשיכוח ספק 

 3.15Aנתיך 

 (12vdc / 7AHסוללות  4) 48V גיבויכוח ספק 

 8.3A: מהרשתכוח זרם מוצא מקסימלי בהיעדר מקור 

צריכת הזרם העצמית של הכרטיסים ) 150ma(: זרם)מינימום ספיגת 

 (האלקטרונים

 8.0A SBנתיך 

 בהספק מקסימלי 30min + בהמתנה 24h זמן תפקוד סוללת הגיבוי

 Imax = 450mA – Vmax = 55.2V מטען סוללות

 Single zone 300W; Zmin= 33,5Ohm line 100V הספק מוצא

 100Hz – 18Khz @ -3dB תדר תגובות

 800-2,800Hzתדר התרעה בארוע אש 

90< רעש/יחס אות dB 

 כן מגבר גיבוי

 (Bקו , Aקו )כן  (נוסף)קו רמקול עודף 

 ואנליזת 18Khzניטור בלתי תלוי הדדית מדידת עכבה בתדר  – Bקו , Aקו  ניטור קו רמקולים

FFT  .זליגה לאדמה, מעגל פתוח ,איתור קצר. 

תצוגה על בסיס מטריצת נקודות ומקלדת לצורך ניווט , נוריות מצב ממשק משתמש 

 זיזים להפעלה ישירה של הודעת חירום /מקשים .  בתפריטים

מצר , פסים – 3של ( equalizer)שווין ;  DSP, 16bit-48KHz אותות קול/ עיבוד שמע 

(compressor )שבח -שלטי טרום, על מבואי המיקרופון(pre-gain 

controls) , שולט על עוצמה(volume master) , פעמון(chime) 

המיקרופון מאוזן בעזרת אספקת כוח ספח , מבואי מוזיקת רקע מוצאי שמע/ מבואי  

(phantom) , מוצא פעיל של רמקול נמוך תדר(sub-woofer.) 

 כן מוניטור לוח קדמי 

 מארז/ עם ניטור הנרתיק  PTTמיקרופון דינמי  מיקרופון חירום

 .עבור תחנת עבודה מרוחקת לחירום RJ45מבוא 

 מגעים להפעלה לאדמה עבור הודעות כלליות 8מבואי  מגעים המפעילים הודעות
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 TFVE-300 פרט טכני 

 מבנה האירוע המבוסס על שעון פנימי ותאריכון – כן מתזמן הודעות

 מבואים מנוטרים כנגד חיתוך כבל וקצר 2 מבואי הפעלת הודעות חירום

 .חיצוני pull-upדורש .  מקסימום open-collector 12V מוצאי 3  מוצאי מצב

 RS485, USB-B, RJ45 10 BASE-T/100 תקשורת

 DCמדידת נגד  ניטור סוללה

 EN 54-16, EN 54-4, BS-EN 5839-8, 60849 (תקן)הסמכה ועמידה בדרישות 

 מתוך תפריט סיסמאבוחר מפתח  3-ו 2רמת הרשאה 

 ג ללא הסוללות"ק 12 – מצופה באבקהפלדה  מידות ומשקלים, שילדה

 מ"מ 150 – עומק – (מ"מ 490)יחידות כונן  11גובה , מ"מ 440 – רוחב

 מק"טים להזמנה 

 תאור הפריט מק"ט 

TFVE-300 מערכת אזעקה קולית משולבת 

TFVE-DM מיקרופון שולחני מבוקר 

TFVE-RM מיקרופון מרוחק להתקנה על הטיח 

TFVE-EOL התקן סוף קו 
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 EN 54-16:2008פונקציות עם דרישות לפי תקן  

 כן מצב של השתקה ידנית של האזעקה הקולית 7.6.2

 כן מוצא של מצב חירום 7.9

 כן ציון תקלות הקשורות לאזורי אזעקה קולית 8.4

 כן )נטרול( מצב השבתה 9

 כן שליטה ידנית על האזעקה הקולית 10

 כן מיקרופון חירום 12

 כן (נוספים)מגברי הספק עודפים  13.14
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 EN 54-4:2007פונקציות לפי תקן  
בטבלה הבאה מפורטות התכונות .  EN 54-4:2007מצויד ביחידת אספקת כוח העומדת בתקן  TFVE-300-התקן ה

 .העיקריות שיושמו

4.2 1 4.2 2 

4.2 3 

מקור )ומסוללה ( ראשימקור )מרשת החשמל הארצית : יחידת אספקת הכוח מקבלת מתח משני מקורות

 (משני

בנוסף לזרמים , הינו המקור הבלעדי עבור המערכת( רשת החשמל הארצית)מקור המתח הראשי  4.2.6

 .הקשורים לניטור הסוללה

כאשר מקור .  ההתקן עובר באופן אוטומטי למקור מתח הגיבוי, כאשר נוצר מחסור במתח מהמקור הראשי 4.2.7,4.2.10

 .ההתקן חוזר לצרוך מתח ממקור זה באופן אוטומטי, לפעולהמתח הראשי חוזר 

יחידת אספקת הכוח בנויה כך שתבטיח אספקת כוח למערכת ללא הפסקות חשמל במידה , יתרה מזו

 (.מתח רשת או הסוללה)ואחד משני המקורות מפסיק לתפקד 

שעות  24מקיבולה המלא בתוך לפחות  80%מטען סוללה אוטומטי המסוגל להגיע לרמת טעינה של  4.2.4,5.3.1 

 .השעות הבאות 48בתוך  100%ולטעינה של 

 .מתאימה"( Fault Warning" )"התרעת תקלה"על ידי  מצוינתנפילת המקור הראשי  4.2.8

 ההתקן מזהה ומדווח על קיומן של התקלות הבאות 5.4

 אובדן מקור מתח ראשי .1 

 אובדן מקור מתח גיבוי .2 

מעל ההתנגדות המכוילת( שבתוך הסוללה והמעגלים  25%-)ביותר מגידול בהתנגדות הפנימית  .3 

 הקשורים אליה

 כשל תפקודי של מטען הסוללה .4 

 נתיכים קפצו )ברשת ובסוללה( .5 
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 חיבור לרכזות טלפייר או מכלול מוצא כתובתי 
 ברכזת, כל מוצא במכלול  NACאו  Hornיופעלו ממוצא בהיפוך קוטביות )מוצא  TFVE-300מערכות מסדרת 

ADR-723 או מוצא ,NAC A  במכלולADR-823A.) 

 .ממנה מ' 3במרחק שלא יעלה על ו TFVE-300מערכת  תשבו נמצאבאותו החדר  TVI-300התקן את מכלול 

העבר את נגד סוף הקו ממוצא ההפעלה .  TVI-300במכלול  TB1של  4-ו 3חבר את מוצא ההפעלה לנקודות 
 )ראה שרטוט(. TB3של  4-ו 3להדקים 

i 
    שים לב   

מדוד את החיווט על מנת לוודא שאין קצר בחיווט או חיבור או זליגה להארקה לפני חיבור 
 ההתקן לרכזת.

ומגבר כריזת חיבור או הוספה של התקנים לרכזת יבוצע כאשר כל מקורות המתח לרכזת 
 וסוללות( מנותקים. AC)מתח מבוא החרום 

זמנית לפני הוספת  ונותקכריזת החרום יו/א מגבר הודע לאחראי על המערכת שהרכזת 
 .או למגבר כריזת החרום התקנים לרכזת

 

פכ
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 (TFVE-RM םחיבור מיקרופנים )דג 
 

 

 

 SYSTEMנורית 

 אין אספקת מתח למערכת – כבויה 

 מצב תקין – ירוק 

 אזעקה – אדום 

 תקלה – כתום 

 

 BUSYנורית 

 סובב את המפתח במנעו להפעלה – לא פעיל – כבוייה 

 ניתן להודיע הודעה מוקלטת או מהמיקרופון.  אין כריזה מרמקול אחר – ירוק 

 מתבצעת כריזה – אדום 

 האין אפשרות כרגע לבצע כריזה כי מיקרופון בעדיפות גבוהה יותר מבצע כריז – כתום 
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 8-ו 7 תצורה )קינפוג( מתגי
 Bus 1 (On.)( או Off) Bus 0בוחר את קו החיבור למגבר:  7מתג 
 .OFF – , כל שאר המיקרופוניםON – בוחר טרמינציה לקו: מיקרופון אחרון 8מתג 

 מתגי כתובת
 SW1 SW2 SW3 SW4 SW5 SW6 כתובת

 
 SW1 SW2 SW3 SW4 SW5 SW6 כתובת

1 On Off Off Off Off Off 
 

28 Off Off On On On Off 

2 Off On Off Off Off Off 
 

29 On Off On On On Off 

3 On On Off Off Off Off 
 

30 Off On On On On Off 

4 Off Off On Off Off Off 
 

31 On On On On On On 

5 On Off On Off Off Off 
 

32 Off Off Off Off Off On 

6 Off On On Off Off Off 
 

33 On Off Off Off Off On 

7 On On On Off Off Off 
 

34 Off On Off Off Off On 

8 Off Off Off On Off Off 
 

35 On On Off Off Off On 

9 On Off Off On Off Off 
 

36 Off Off On Off Off On 

10 Off On Off On Off Off 
 

37 On Off On Off Off On 

11 On On Off On Off Off 
 

38 Off On On Off Off On 

12 Off Off On On Off Off 
 

39 On On On Off Off On 

13 On Off On On Off Off 
 

40 Off Off Off On Off On 

14 Off On On On Off Off 
 

41 On Off Off On Off On 

15 On On On On Off Off 
 

42 Off On Off On Off On 

16 Off Off Off Off On Off 
 

43 On On Off On Off On 

17 On Off Off Off On Off 
 

44 Off Off On On Off On 

18 Off On Off Off On Off 
 

45 On Off On On Off On 

19 On On Off Off On Off 
 

46 Off On On On Off On 

20 Off Off On Off On Off 
 

47 On On On On Off On 

21 On Off On Off On Off 
 

48 Off Off Off Off On On 

22 Off On On Off On Off 
 

49 On Off Off Off On On 

23 On On On Off On Off 
 

50 Off On Off Off On On 

24 Off Off Off On On Off 
 

51 On On Off Off On On 

25 On Off Off On On Off 
 

52 Off Off On Off On On 

26 Off On Off On On Off 
 

53 On Off On Off On On 
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 SW1 SW2 SW3 SW4 SW5 SW6 כתובת
 

 SW1 SW2 SW3 SW4 SW5 SW6 כתובת

27 On On Off On On Off 
 

54 Off On On Off On On 
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Phone: +39 0861 81241 

Fax: +39 0861 887862 
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