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    שים לב   

 זו. חוברתקריאה מלאה של פעולות תחזוקה לפני בו בצע ל וא ו,, להפעילציודלהתקין את ה יןא

 זו. חוברתקריאה מלאה של פעולות תחזוקה לפני בה בצע ל וא ,להתקין את המערכת, להפעילה יןא

 מת לחברת טלפייר גלאי אש וגז בע"כל הזכויות שמורו 2016 – 2017© 
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 מבוא 1

עד  25Wכריזה משולבת ומודולארית בהספקים של  מערכת הנהשל טלפייר  TFVXסדרת המוצרים 
200W דרישות לבהתאם צלילי התרעה תקניים ת חירום בעברית ווהכוללת הודעUL ו-NFPA.   ניתן
 .TFVXעל ידי שרשור יחידות  1,700W-להספקים של עד ללהגיע 

מבוצעת אוטומטית בעת , אשר כללית או כריזה סלקטיבית לפי אזורים המערכת מאפשרת כריזת חירום
 המחוברים אל המערכת. םאזעקת אש עם אפשרת לכריזה ממיקרופוני

נוספות הניתנות  והודעות NFPAכוללת הודעת פינוי מוקלטת בהתאם לדרישות  TFVX-מערכת ה
להשמעה על פי תרחישים שונים.  עם קבלת אזעקה ממערכת גילוי האש תושמע הודעת הפינוי באופן 

או באמצעות אוטומטי.  עם הגעת הכבאים ניתן לכרוז באופן ידני באמצעות המיקרופון האינטגרלי 
 עדיפות להודעה מהמיקרופון. מיקרופון מרוחק, תוך מתן

אשר יאוכסנו בזיכרון היחידה ויושמעו על ידי בהתאמה אישית הודעות  מאפשרת TFVX-מערכת ה
 .או הפעלה ממגע של מערכת אחרת, כגון התראת "צבע אדום"; רעידת אדמה; וכו' מפסקים ייעודיים

או באמצעות לרכזת בחיבור ישיר וניתנת להפעלה  ומכון התקנים הישראלי ULמאושרת על ידי המערכת 
או  Class A-חווט קו הרמקולים יכול להתבצע ב.  ADR-823Aאו  ADR-723ם כתובתיימכלולי מוצא 

Class Bכל קווי המבוא והמוצא מבוקרים.  תקלות ומצבי עבודה מוצגים על ידי הרכזת ובאמצעות , ו
כוללת ספק כח ומטען מצברים המותקנים יחד במארז אשר .  היחידה נוריות אינדיקציה על גבי היחידה

 תאם להספק הכולל של המערכת.גודלו נקבע בה

מוש בשני אופנים: באופן רגיל בשיטה הקונבנציונאלית באמצעות ים לאזורים ניתנת למיחלוקת הרמקול
אמצעות בכתובתי, באופן וחיווט של כל אזור מבוצע עד למגבר / רכזת, הכאשר  TFVX-ZM מכלולי
 ADR-742-בוצע בשטח באמצעות הכאשר השטח מוזן בקו רמקולים ראשי והמיתוג מ ADR-742מכלולי 

 .)חסכוני בחיווט וגמיש בהפעלה(

 קיימת במספר דגמים: TFVXסדרת 

 TFVX-25 

 TFVX-50 

 TFVX-100 

 TFVX-150 

 TFVX-200 

 תאימות 2

 יםלרמקו 2.1

 המערכת מאושרת לעבודה עם הרמקולים הבאים:

 TLS-E50 –  מאושר  "4רמקול / נצנץUL להתקנה על הקיר 

 TLS-E60 – מאושר  "4ץ רמקול / נצנUL לתקרה 

 TLS-030 –  שופרABS 30W 

 TLS-108 – " 2למוסיקה  8רמקול-Way ,10-20W 

 TLS-118 – רמקול ירח על הקיר 

 TLS-125 – " בקופסת עץ לבנה על הטיח 5רמקול 

 TLS-126 – " גריל מתכת תקרתי 5רמקול 

 TLS-153 – " לתקרה 6רמקול 

 TLS-310 –  10שופרW 

 TLS-312 –  20שופרW 

 TLS-188 –  רמקול / נצנץ מאושרUL להתקנה על הקיר 

 TLS-189 –  רמקול / נצנץ מאושרUL לתקרה 
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 רכזות 2.2

בחיבור ישיר ברכזת  ADR-3000הרכזות הכתובתית מסדרת תואמת לכל דגמי  TFVXסדרת המוצרים 
 ADR-823A-(, וNAC Bאו  NAC A)מוצא  ADR-723בלבד(, או דרך מכלולי מוצא  HORN)מוצא 
 בלבד(. NAC A)מוצא 

 התקנה 3

שבתוקף ובהתאם  והוראות מכ"ר 1220 ת.י. ןתכנון כמויות ומיקום הרמקולים יעשה בהתאם לתק
 לדרישות היועץ המתכנן.

 TFVXלמערכות  רמקולים התאמת 3.1

 )מתח נמוך( 70Vלעומת מערכות )מתח נמוך מאוד(  25Vמערכות  3.1.1

 70V-ניתן להתאימן לרמקולים בכברירת מחדל.   25Vמגיעות מותאמות למערכות  TFVXמערכות 
 (.2 בעמוד 3.1.2 )ראה סעיףומגשר במגבר באמצעות מתג בחירה 

היו פופולריות מאוד ונפוצות יותר בעבר מכיון שאפשרו מהלכי כבל ארוכים יותר.  מערכות  70Vמערכות 
70V נמוך )מחייב שימוש בצנרת העונה לדרישות צנרת ותשתיות למתח  נמוךכמערכות מתח  תוגדרומ

מאפשרות  25Vמערכות   .25V וקבלני גילוי אש רבים עברו למערכות( ובנפרד מתשתיות גילוי האש
 .נפרדת לרמקוליםאינן דורשות צנרת ו שימוש בתשתיות גילוי האש

.  נקבע באמצעות מגשר ברמקולמתח העבודה  –שני המתחים בעבודה תומכים ב ULמאושרי רמקולים 
 .מתחיםדבר זה יאפשר שימוש במוצר אחד לשני ההרמקול כולל סנפים לקביעת עוצמת השמע.  

 וייתנו את מחצית ההספק הנקוב כאשר הם מחוברים לק 100V מגבריםרמקולים המיועדים לקו 
70V 100.  כלומר רמקולV / 3W  1.5ייתן הספק שלW  70כאשר הוא מחובר לקוV0.2-, וW  כאשר

 .25Vהוא מחובר לקו 

 TFVXבחיבור למערכות הרמקול לפי דגמים  הספקי רמקולים 3.1.2

 דגם רמקול

 הספק בוואטים 
 בחיבור לקו רמקולים של

70V 25V 

TLS-030 – 10; שופרW ,15W 30, אוW 100-בחיבור לV 5 ,7.5 2, או 1, 0.7 15, או 

TLS-108 –  2למוסיקה  8"רמקול-Way ;10W ,20W או ,
40W 100-בחיבור לV 

 2.7, או 1.3, 0.7 20, או 10, 5

TLS-118 – 1.5; רמקול ירח על הקירW ,3W 6, אוW  
 100V-בחיבור ל

 0.4, או 0.2, 0.1 3, או 1.5, 0.8

TLS-125 – " בקופסת עץ לבנה על הטיח 5רמקול; 
3W 6, אוW 100-בחיבור לV 

 0.4או  0.2 3או  1.5

TLS-126 – " 1.5; גריל מתכת תקרתי 5רמקולW ,3W או ,
6W 100-בחיבור לV 

 0.4, או 0.2, 0.1 3, או 1.5, 0.8

TLS-153 – " 1; לתקרה 6רמקולW ,2W 4, אוW  
 100V-בחיבור ל

 0.3, או 0.1, 0.07 2, או 1, 0.5

TLS-310 –  ;2.5שופרW ,5W 10, אוW 100-בחיבור לV 1.3 ,2.5 0.7, או 0.3, 0.2 5, או 

TLS-312 – 5 שופרW ,10W 20, אוW 100-בחיבור לV 2.5 ,5 1.3, או 0.7, 0.3 10, או 
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 דגם רמקול

 הספק בוואטים 
 בחיבור לקו רמקולים של

70V 25V 

TLS-E50 –  רמקול / נצנץWheelock 4 מאושר "UL 
 להתקנה על הקיר

 4, או 2, 1, ½, ¼, 8/1 4, או 2, 1, ½, ¼, 8/1

TLS-E60 –  / נצנץ רמקולWheelock 4"  מאושרUL 
 לתקרה

 4, או 2, 1, ½, ¼, 8/1 4, או 2, 1 ,½, ¼, 8/1

TLS-188 – רמקול / נצנץ Gentex  מאושרUL  להתקנה
 על הקיר

 4, או 2, 1, ½, ¼, 8/1 4, או 2, 1, ½, ¼, 8/1

TLS-189 –  רמקול / נצנץGentex  מאושרUL 4, או 2, 1, ½, ¼, 8/1 4, או 2, 1, ½, ¼, 8/1 לתקרה 

 הגדרת מתח פעולת הרמקולים במגבר 3.1.3

 70V-כברירת מחדל.  ניתן להתאימן לרמקולים ב 25Vמגיעות מותאמות למערכות  TFVXערכות מ
 .(2שרטוט  ים )ראה אזורומתג בחירה במפצל ה באמצעות מתג בחירה ומגשר במגבר

i 
    שים לב   

מתח פעולה וודא שהמגבר, מפצלי האזורים, וכל הרמקולים המחוברים אליהם מוגדרים ל
 זהה.

 

 לקו הרמקולים במגבר ובמפצל האזורים 25Vבחירת מתח פעולה  1  שרטוט

 

 יםאזורלקו הרמקולים במגבר ובמפצל ה 70Vפעולה בחירת מתח  2  שרטוט
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 בקרת סוף קו לקו הרמקולים במגבר 3.2

 (Class B) בקרת סוף קו 3.2.1

במגבר(  TB1במחבר  6-ו 5העבר את נגד סוף הקו המסופק עם מגבר השמע ממוצא הרמקולים )נקודות 
 לרמקול האחרון.

i 
    שים לב   

 טלפייר ומכון התקנים הישראלי.-יש לחבר אל המערכת רמקולים שאושרו על ידי היצרן

קוטביות, בטור ללא  2µF / 250Vקבל בערך של יש לחבר  ULלרמקולים שאינם מאושרי 
 לראשוני של שנאי הרמקול )ראה שרטוט(.

 

 (Class Bחיבור קבל לרמקולים ) 3  שרטוט

 (Class A) בקרת סוף קו 3.2.2

במגבר(  TB1במחבר  6-ו 5העבר את נגד סוף הקו המסופק עם מגבר השמע ממוצא הרמקולים )נקודות 
 לרמקול האחרון.

i 
    שים לב   

 טלפייר ומכון התקנים הישראלי.-יש לחבר אל המערכת רמקולים שאושרו על ידי היצרן

קוטביות, בטור ללא  2µF / 250Vשל  קבל בערךיש לחבר  ULלרמקולים שאינם מאושרי 
 לראשוני של שנאי הרמקול )ראה שרטוט(.

 

 (Class Aים )חיבור קבל לרמקול 4  שרטוט
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 (Class B) בקרת סוף קו 3.2.3

  TB1/7השאר את נגד סוף הקו מחובר למחבר   .TB1/6-ו TB1/5הורד את נגד סוף הקו ממחבר 
 .TB1/8-ו

i 
    שים לב   

 טלפייר ומכון התקנים הישראלי.-ושרו על ידי היצרןיש לחבר אל המערכת רמקולים שא

קוטביות, בטור ללא  2µF / 250Vקבל בערך של יש לחבר  ULלרמקולים שאינם מאושרי 
 לראשוני של שנאי הרמקול )ראה שרטוט(.

 

 כתובתי וצאחיבור לרכזת או מכלול מ 3.3

 כל מוצא במכלול ברכזת,  Hornיופעלו ממוצא בהיפוך קוטביות )מוצא  TFVXמערכות מסדרת 
ADR-723 או מוצא ,NAC A  במכלולADR-823A.) 

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

i 
    שים לב   

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

מקורות המתח לרכזת )מתח מבוא כל לרכזת יבוצע כאשר  התקניםחיבור או הוספה של 
AC .וסוללות( מנותקים 

 .רכזתל התקניםהודע לאחראי על המערכת שהרכזת תנותק זמנית לפני הוספת 

 

 

 שרטוט חיבורים 5  שרטוט
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 מבנה המארז 6  שרטוט

 

 הפעלה ממכלול כתובתי 7  שרטוט

 

 שרשור מגברים 8  שרטוט
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 ריםאזוחלוקה ל 3.4

 פיצול אזורי הכריזה ניתן למימוש בשני אופנים:

 ניתנים לשרשור למספר האזורים הנדרשהלארבעה אזורי כריזה  TFVX-ZM באמצעות מכלולי א.

רמקולים בודדים או קבוצות המאפשרים מיתוג  ADR-742באמצעות המכלולים הכתובתיים  ב.
 רמקולים.

 TFVX-ZMאזורים באמצעות מכלולי חלוקה ל 3.4.1

פיצול מוצא המגבר אפשר את הוא מ. TFVXמגברי מיועד לשימוש עם  TFX-ZM יםאזורל פיצול המכלו
י כריזה רבים.  המכלולים מפצלים את מוצא השמע של המגבר באמצעות ממסרים וניתנים לשרשור אזורל

ם ים.  המכלולים כוללים בקרת קצר ונתק על קווי המוצא שלהם וכולליאזורעל מנת להגדיל את מספר ה
 מחבר התקשורת.דרך למגבר מצב תקלה מדווח  .הלמצב פעיל או תקל אזורלכל נוריות חיווי 

)ניתן  Class B-י כריזה באזוראו שני  Class A-י כריזה באזורהמכלול יכול לעבוד כמפצל לארבעה 
 .לבחירה באמצעות מתג תצורה(

המכלול מאפשר בחירה ידנית . TFX-SL8ך במכלול רכאשר נדרשת שליטה ידנית על אזורי הכריזה יש צו
  ים כברירת מחדל. אזורתופעל כריזה בכל ה מצב אזעקה.  במתגים 8של אזורי הכריזה באמצעות 

חיווי בשלושה צבעים המציינות כריזה )אדום(, תקלה )צהוב( מתגים ושמונה נוריות  8כולל  TFX-SL8-ה
 וירוק )כריזת אזעקה(.

 (Class Bנגדי סוף קו ) –בקרת הקו  3.4.2

 .9שרטוט  ראה  – אזורהעבר את נגד סוף הקו לרמקול האחרון בכל 

 (Class Aנגדי סוף קו ) –בקרת הקו  3.4.3

 שארה(.  2 אזורל TB1-6-ו TB1-5; 1 אזורל TB1-2-ו TB1-1) יאתיצהורד את נגד סוף הקו ממחברי 
שרטוט  ראה  – 2 אזורל TB1-8-ו TB1-7; 1 אזורל TB1-4-ו TB1-3חזרה )מחברי הבאת נגד סוף הקו 

10. 

 

 .Class B-ים אחד באזורדוגמת חיבור מפצל  9  שרטוט
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 .Class A-ים באזורדוגמת שרשור שני מפצלי  10  שרטוט

 ADR-742אזורים באמצעות מכלולי חלוקה ל 3.4.4

ללא צורך בהזנת מתח ( בלבד, SLCמוזן ומופעל מקו התקשורת להתקנים כתובתיים ) ADR-742מכלול 
24Vdc  ומאפשר בקרת והפעלת רמקולים לכריזה כאשר הפעלת הרמקולים מבוצעת על ידי מטריצה

( של כל הרמקולים all callהמיושמת ברכזת גילוי האש הכתובתית.  פתרון זה מאפשר הפעלה כוללת )
 או הפעלה פרטנית בודדת או בקבוצות.

.  במצב מופעל מתבצעת ADR-742-פעולה רגילה על ידי הל standbyמוצא הרמקולים מבוקר במצב 
 הבקרה על ידי מגבר מערכת הכריזה.

 

 : מיתוג קו רמקולים למערכת כריזהADR-742יישום טיפוסי למכלול  11  שרטוט

 להסבר מפורט על אופן עבודתו. ADR-742-ראה הוראות טכניות של מכלול ה
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 בהתאמה אישית הודעות שונות 3.5

רשות על פי תקן ניתן להוסיף הודעות שונות אשר יופעלו על ידי מפסקי יחידת בנוסף להודעות החרום הנד
TFVX-SL8  אוTFVX-IL8.כאשר כל מפסק מפעיל הודעה ספציפית , 

 

i 
    שים לב   

הקלטת ההודעות המיוחדות תיעשה במפעל טלפייר.  יש להזמין מראש עם הזמנת 
 המערכת.

 

 TVFX-RMחיבור מיקרופון מרוחק  3.6

 TB3-ו TB2-ל TFVX-SCבמכלול  TB2במארז הכריזה הראשי.  חבר את  TFVX-SCמכלול  התקן את
  .TFVX-RMבמכלול המיקרופון המרוחק  TB1-ל TFVX-SCבמכלול  TB1 TB2חבר את   .במגבר

 הקפד על שימוש בשלושה זוגות מסוככים.

 ראה את השרטוט והטבלה שלהלן לאופן החיבור.

 

 TVFX-RMחיבור מיקרופון מרוחק  12  שרטוט

 אל חבר את

TB2/11 גברבמ TB2/1  במכלולTFVX-SC 

TB2/10 במגבר TB2/2  במכלולTFVX-SC 

TB2/6 במגבר TB2/3  במכלולTFVX-SC 

TB2/2 במגבר TB2/4  במכלולTFVX-SC 

TB2/1 במגבר TB2/5  במכלולTFVX-SC 

TB3/8 במגבר TB2/6  במכלולTFVX-SC 

 TFVX-SCבמכלול  TB2/7 הארקה

 .12שרטוט  לפי  TFVX-SCאל כרטיס  TFVX-RMדת המיקרופון המרוחק חבר יחי
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 מתגים 3.7

 

 מתגים 13  שרטוט

SN1 )משמעות )ברירת מחדל מודגשת 

 )מצב תחתון( 1 )מצב עליון( 0 מתג

SN1/1  25מתח מוצאV  70מתח מוצאV 

SN1/2 לא לשימוש השאר במצב זה 

SN1/3 מושלא לשי השאר במצב זה 

SN1/4 כאשר מעבירים את  מצב פעולה רגילSN1/4  למצבON 
היחידה תציג באופן אוטומטי את קוד התקלה 
האחרון.  אפס את קוד התקלה על ידי לחיצה 

במצב  SN1/4.  השארת מתג Resetעל מקש 
ON  לאחר איפוס קוד התקלה תשמיע את קוד

Walk Test .כאשר היחידה מופעלת 

SN1/5 לא לשימוש השאר במצב זה 

SN1/6 שעות 3השהיית תקלת מתח רשת למשך  ללא השהיית תקלת מתח רשת 

SN1/7 סוללות מחוברות עבודה ללא סוללות 

SN1/8 מיקרופון מחובר ללא מיקרופון 

 

SN2 )משמעות )ברירת מחדל מודגשת 

 )מצב תחתון( 1 )מצב עליון( 0 מתג

SN2/1 

SN2/2 

לילים המושמעים לפני ההודעה ובין השמעות חוזרות של צרוף מתגים זה קובע את מספר הצ
 ההודעה:

 צליל: ללא 0במצב  SN2/2 ומתג 0במצב  SN2/1מתג 

 (שניות 4.5השהייה של צליל יחיד ): 0במצב  SN2/2 ומתג 1במצב  SN2/1מתג 

 (שניות 9.0השהייה של שני צלילים ): 1במצב  SN2/2 ומתג 0במצב  SN2/1מתג 

 (שניות 13.5השהייה של שלושה צלילים ): 1במצב  SN2/2 ומתג 1במצב  SN2/1מתג 

SN2/3 הודעה משנית סטנדרטית ת פינויהודע 

SN2/4 צליל ( סטנדרטיTemporal Whoop) ( 520צליל אלטרנטיבי LoFreq) 

SN2/5 לא לשימוש השאר במצב זה 

SN2/6 השמעת הודעה ללא השמעת הודעה 
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SN2 )משמעות )ברירת מחדל מודגשת 

 )מצב תחתון( 1 )מצב עליון( 0 מתג

SN2/7 

SN2/8 

 : ההודעה מושמעת פעם אחת0במצב  SN2/8 מתגו 0במצב  SN2/7מתג 

 : ההודעה מושמעת פעמיים0במצב  SN2/8 ומתג 1במצב  SN2/7מתג 

 : ההודעה מושמעת שלוש פעמים1במצב  SN2/8 ומתג 0במצב  SN2/7מתג 

 : ההודעה מושמעת עד ליציאה ממצב אזעקה1במצב  SN2/8 ומתג 1במצב  SN2/7מתג 

 

 הודעות תקלה 3.8

הצהובה תשאר דלוקה עד לתיקון התקלה.  הנורית הירוקה תהבהב קוד  Troubleת בעת תקלה נורי
תקלה לציין את מהות התקלה ותחזור על הקוד לאחר השהייה קלה.  במקרה של שתי תקלות בו זמנית 

זמנית -הנורית תהבהב את סיכום התקלות.  לדוגמא שילוב של תקלת מתח ונתק במוצא רמקולים בו
 .3תהבהב קוד 

 משמעותו )מס' הבהובים( תקלה קוד

 תקלת מתח 1

 נתק במוצא רמקולים 2

 קצר במוצא רמקולים 4

 / זליגה להארקה( TFX-RM)לדוגמה ביחידת תקלה חיצונית  6

 מציין תקלת זליגה להארקה. 6דולקת, הבהוב  4באם נורית 

 תקלת מגבר 8

 תקלת מיקרופון 16

 תקלת סוללה 32

 נתונים טכניים 4

4.1 TFVX-25 

 240Vac / 50 Hz .......................................................... (AC) מתח רשת

 0.4A ......................................... צריכת זרם רשת מקסימאלית

 )מגבר בלבד( צריכת זרם סוללות מקסימאלית
 0.18A ........................................................... במצב רוגע

 1.1A .............................................................. באזעקה

 )מגבר + מיקרופונים מרוחקים ומפצלי אזורים( צריכת זרם סוללות מקסימאלית
 1.1A ........................................................... במצב רוגע

 2.5A .............................................................. באזעקה

 25W ............................................................... מוצא המגבר

 Hz 2,800 – 800 ................................................................ היענות תדר

 25 / 70Vrms ................... (SN1/1)ניתן לבחירה על ידי מתג  מתח מוצא

 800mA ........................................................ זרם טעינת סוללה

 ותקיבולת סולל
 7AH / 24V ............................................................... מינימום

 18AH / 24V ............................................................. מקסימום
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4.2 TFVX-50 

 240Vac / 50 Hz .......................................................... (AC) מתח רשת

 0.27A ......................................... צריכת זרם רשת מקסימאלית

 )מגבר בלבד( צריכת זרם סוללות מקסימאלית
 0.15A ........................................................... במצב רוגע

 1.0A .............................................................. קהבאזע

 )מגבר + מיקרופונים מרוחקים ומפצלי אזורים( צריכת זרם סוללות מקסימאלית
 0.8A ........................................................... במצב רוגע

 1.1A .............................................................. באזעקה

 50W ............................................................... מוצא המגבר

 Hz 4,000 – 400 ................................................................ היענות תדר

 25 / 70Vrms ................... (SN1/1מתח מוצא )ניתן לבחירה על ידי מתג 

 800mA ........................................................ זרם טעינת סוללה

 קיבולת סוללות
 7AH / 24V ............................................................... מינימום
 18AH / 24V ............................................................. וםמקסימ

4.3 TFVX-100 

 240Vac / 50 Hz .......................................................... (AC) מתח רשת

 0.53A ......................................... צריכת זרם רשת מקסימאלית

 )מגבר בלבד( צריכת זרם סוללות מקסימאלית
 0.16A ........................................................... במצב רוגע

 1.1A .............................................................. באזעקה

 )מגבר + מיקרופונים מרוחקים ומפצלי אזורים( צריכת זרם סוללות מקסימאלית
 0.6A ........................................................... במצב רוגע

 2.0A .............................................................. באזעקה

 100W ............................................................... מוצא המגבר

 Hz 4,000 – 400 ................................................................ היענות תדר

 25 / 70Vrms ................... (SN1/1מתח מוצא )ניתן לבחירה על ידי מתג 

 800mA ........................................................ זרם טעינת סוללה

 קיבולת סוללות
 7AH / 24V ............................................................... מינימום

 24AH / 24V ............................................................. מקסימום

 מיקרופון עזר 4.4

 TFVX-SCיחידת  – 24Vdcצריכת זרם 
 0.33mA ........................................................... במצב רוגע

 0.44mA ........................................... עת שימוש במיקרופוןב

 TFVX-RMיחידת  – 24Vdcצריכת זרם 
 0.33mA ........................................................... במצב רוגע

 0.44mA ........................................... עת שימוש במיקרופוןב

 כל הנתונים נומינאליים ועשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת
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 תקינה 5

 הציוד עונה לתקינה הבאה:

  2חלק  1220תקן ישראלי מאושר על פי 

  תקן נושא אישורUL 864 

 


