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  .זו  חוברתקריאה מלאה של פעולות תחזוקה לפני בו בצע ל וא ,ולהפעיל, ציודלהתקין את ה יןא
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  – 3-מ 1עמוד  – 

  מבוא 1

  :לחצן הניפוץ קיים בשני דגמים

• TPB-800ASR –  אדום אנלוגי אשלחצן 

• TPB-800ASY – צהוב לחצן כיבוי אנלוגי 

המעגל האלקטרוני כולל יחידת אזעקה וממשק כתובתי .  משמש כנקודת אזעקה ידנית TPB-800ASR-ה
 .תגרום למצב אזעקה הפעלת הלחצן.  קן בתוך הלחצןהמות

ודולקת קבוע בעת , לחצןיה אל הימהבהבת בפנהנורית .  המותקנת בחזית LEDהלחצן כולל נורית 
 .אזעקה

  .ככל התקן אנלוגי אחר SLCהלחצן מתחבר למעגל 

  .הינו לחצן כיבוי אנלוגי TPB-800ASY-ה

בהיר מתריע את - אך צבעו הצהוב TPB-800ASRניפוץ הלחצן זהה מבחינה חשמלית ומכאנית ללחצן ה
  .המשתמש שלחיצה על כפתור הפעלה זה מיועדת להפעלת כיבוי

אבל בדרך כלל , מפסק לחצן- מוגדרים ברכזת כ TPB-800ASY -והTPB-800ASR -ה, שני הלחצנים
  צן האשוהפעלת לח, תפעיל את מערכות הכיבוי TPB-800ASYהם מוגדרים כך שהפעלת לחצן הכיבוי 

TPB-800ASR תגרום לאזעקה.  

במקומות ציבוריים בהם יש חשש להפעלה בשוגג של הלחצן ניתן להרכיב מכסה שקוף נפתח למניעת 
  .הפעלה בשוגג

  התקנה 2

  תכנון לקראת התקנה 2.1

  )Capacity Planning(תכנון קיבולת  2.1.1

שטח האזור או , יוודא שסך התקני המבוא אינו עולה על מגבלות התקן למספר ההתקנים לאזור גילו
וודא שקיימת ברכזת כתובת פנויה לכל לחצן שנוסף .  1220  .י.מגבלות אחרות כפי שצוינו בתקן ת

  .למערכת

  תכנון חיווט 2.1.2

 0.8חתך של ( AWG 12-ל 18בין ) twisted pair(מחובר באמצעות זוג גידים שזור  TPB-800ASx-ה
  ).SLC(לקו תקשורת ההתקנים של הרכזת ) 2מ"מ 3.3עד 

  תקנהה 2.2

  אנא עיין בהוראות טכניות של .  PROG-4000 תכנות הכתובת מבוצע באמצעות מכלול התכנות
  .על תכנות התקנים לפרטים נוספים PROG-4000-ה

i 
      שים לב    

תקשורת להתקנים הודע לאחראי על המערכת שהרכזת תנותק זמנית לפני הוספת התקנים לקווי 
 .אנלוגיים

  הגדרות התקן ברכזת 2.2.1

אנא עיין בהוראות טכניות של .  ועדכן את תאור ההתקן מפסק לחצן-כתובת המכלול כברכזת את  הגדר
  .על תכנות התקנים והגדרות מטריצות הפעלה לפרטים נוספים ADR-3000-ה

  מיקום 2.2.2

למניעת מצבים של לחות ולמזג האוויר למנוע חשיפה לתנאי חוץ  יש.  מקום סגורהלחצן יש להתקין את 
 .י אבק וזיהום אוויר ממקורות חיצונייםגבוהה או תנא

 1220  .י.תקן ישראלי ת.  בגובה נוח ובהתאם לתקן הנוכחיעל קיר יציב כך התקן את הלחצן בהברגה 
  .'מ 1.8על ' מ 1.3קובע שגובה התקנת הלחצן יהיה בתחום של  2008מהדורת ינואר  3חלק 
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  קשורת להתקנים אנלוגייםחיבור הת 2.2.3

  .מהרכזת) SLC( תקשורת להתקנים אנלוגייםחבר למכלול את קו ה

i 
      שים לב    

  .שאין קצר בחיווט אבדוק את החיווט לפני החיבור על מנת לווד

) וסוללות ACמתח מבוא (חיבור או הוספה של התקנים לרכזת יבוצע כאשר מקורות המתח לרכזת 
 .מנותקים

  
  שרטוט חיבורים ללחצן ניפוץ אנלוגי 1  שרטוט

  בדיקות לאחר התקנה 2.3

  .דא שהלחצן עובד כיאות ונכלל במטריצות הדרושותו

!  
      אזהרה    

  .השתמש בעומס דמה.  נתק את התקני הכיבוי לפני בדיקת הפעלת כיבוי

 .חבר את התקני הכיבוי בתום הבדיקה

  תעוד 2.4

  ..ועדכן את רשומות המערכת על גבי המדבקה החיצונית לחצןאת כתובת ה ציין

 חיווי ואיתור תקלות 3

 נורית 3.1

עם קבלת .  לחצןכולל נורית אינדיקציה אדומה אשר מהבהבת בכל פניה אל ה TPB-800ASx-הן לחצ
  .תידלק הנורית באופן קבוע, הלחצןאות אזעקה מ

בנוסף לאינדיקציה של הנורית תוצג הודעה אלפא נומרית בלוח הבקרה ובלוחות המשנה עם פרוט מלא 
  .של אירוע האזעקה או התקלה



   TPB-800ASR / TPB-800ASY  

 2013פברואר    1.03מהדורה      מ"בעכל הזכויות שמורות לחברת טלפייר גלאי אש וגז  1999 – 2013 © 

  – 3-מ 3עמוד  – 

 נתונים טכניים 4

  מ"מ 70/  100/  100  ...........................................  )עומק/ גובה / רוחב ( מידות

  גרם 240  ........................................................................  משקל

 10°C – +60°C-  ..............................................  טווח טמפרטורות לפעולה

  ללא עיבוי 93% – 10%  ................................................................  לחות יחסית

 מאופנן V20  .....  ) מסופק על ידי הרכזת על גבי קו ההתקנים(מתח פעולה 

  )מצב רוגע( µA 120  ............................  קו ההתקנים –צריכת זרם מקסימאלית 
2.0 mA )באזעקה(  

  יה מקומיתאינדיקצ
 .ודולקת באופן קבוע באזעקה, המהבהבת עם כל פניה מהרכזתנורית אדומה 

  כל הנתונים נומינאליים ועשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת

  תקינה 5

  :הציוד עונה לתקינה הבאה

 1220מאושר לתקן ישראלי  •

 EN 54מאושר לתקן אירופי  •

 GOST 60065מאושר לתקן רוסי  •

  ULמתאים לתקן  •

  

 


