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 דרישות קדם

 חוברת זו מתאימה לציוד בעל המאפיינים הבאים:

  פלסטישאסי רכזות ב

 גרסת תוכנה
 ומעלה TSA-200XT .... 112- ו TSA-200XTרכזות 
 ומעלה TSA-240XT ......... 112- ו TSA-240רכזות 

  

i 
      שים לב    

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

  מבע" וגז אש גלאי טלפייר לחברת שמורות הזכויות כל 2009 – 2017 ©
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  1220 ת.י.-ו UL  864תאימות לתקן 

, ולכן עונות לדרישות EN 54ותקן אירופאי  1220 ת.י.-ו UL 864רכזות טלפייר עונות לדרישות התקני 
במקרים בהם הרכזת מאפשרת הגדרת המותרות באחד או יותר מהתקנים ואסורות בתקנים אחרים.  

  קיימת אזהרה בסעיף המתאים. 1220 פרמטרים מחוץ לגבולות המותרים בתקן ת.י.

 1220 טווח מותר ע"פ ת.י. טווח אפשרי מותר? נתון לתכנות

אימות אזעקה על ידי 
 השהיית הגילוי

  שניות 0-60 שניות 30או  0 כן

 ידי על אזעקה אימות לשלב אין

 על אזעקה ואימות הגילוי השהיית

 אזורים הצלבת ידי

אימות אזעקה על ידי 
  הצלבת אזורים

  הצלבת גלאים או ללא הצלבה  בהצלבה או ללא הצלבה  כן

 ידי על אזעקה אימות לשלב אין

 על אזעקה ואימות הגילוי השהיית

  אזורים הצלבת ידי
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  למערכת מבוא 1

הינה רכזת (להלן טלפייר) מ "בע גלאי אש וגזמתוצרת חברת טלפייר  TSA-200מדגם  הרכזת
, 1220  שתוכננה ופועלת בהתאם לתקן הישראלי ת.י. כיבוי אוטומטיו לגילוי אש, גילוי גזקונבנציונאלית 

  .EN 54-4-ו EN 54-2אירופאים התקנים , וה9מהדורה  UL 864התקן האמריקאי 

  :תצורות ארבעקיימת ב תהרכז

• TSA-200 – רכזת גילוי לשני אזורים 

• TSA-200XT –  לשני אזוריםרכזת גילוי וכיבוי 

• TSA-240 – רכזת גילוי לארבעה אזורי גילוי  

• TSA-240XT – רכזת גילוי וכיבוי לארבעה אזורי גילוי  

אזורי גילוי, מוצא צופרים, מוצאי חייגן אש וחייגן תקלה, ממסר אזעקה, ממסר  יםהרכזת כוללכל דגמי 
כוללות  TSA-240XT-ו TSA-200XTרכזות מדגמים   .2-ו 1 ומוצאי פיקוד פרטיים לאזוריםתקלה, 

  בנוסף מוצא כיבוי, מוצא פינוי, ומבוא הפעלת כיבוי ידני.

, אזעקה צופריקו  קווי מוצא המשמשים להפעלתו גידית-ת מבקרת קווי גילוי הפועלים בשיטה הדורכזה
מוצאים נפרדים להפעלת צופר  פינוי או התקני מוצא אחרים.  בנוסף קיימים יהתקני כיבוי אוטומטי, צופר

  לחיווי מצבי אזעקה ותקלה של המערכת.” יבשים“אזעקה ראשי, חייגן אוטומטי ומגעים 

קווי המוצא מבוקרים בצורה מתמדת ומנותקים אוטומטית כאשר ערך הזרם מבוקרים.  כל קווי המערכת 
  חיווי ברכזת יתריע על התקלה.  עולה על המותר.

   – ACMמבוצעת ללא נתיכים באמצעות מערך ניהול זרם מתקדם ( צאקווי המבוא והמוהגנות 
Advanced Current Management וחזרה ) המאפשר שרידות גבוהה של המערכת גם בזמן תקלה

  .אוטומטית לפעולה תקינה לאחר סילוקה

אי גז המערכת מאפשרת חיבור לחצנים, גלאי עשן מסוגים שונים, גלאי חום, גלאי קרן, גלאי יניקה, גל
 .)39" בעמוד תאימות(ראה " וגלאים אחרים

ולפונקציות  פרטיות למבואות LEDמפורטת ומבוססת על נוריות , ברורהידידותית, תצוגת הרכזת הינה 
  .הבקרה

ת נוח ומהיר למשתמש, או תקלה במערכת מוצגים בפרוט מלא ומאפשרים איתור תקלו עאירוכל 
  לאנשי שרות בכל הרמות.ם ולטכנאי

עבודה הרכזת בהיותה ממוחשבת מאפשרת   ניתן לבצע את כל פעולות התכנות דרך מקשי המערכת.
באופנים שונים הניתנים לתכנות ולשינוי בכל עת בשטח ללא כלי תכנות מיוחדים, אולם עם הגנת גישה 

 לאנשים מורשים בלבד.

פונקצית התרעה לניקוי גלאים (מותנה בשימוש בגלאים מתוצרת טלפייר), תכונה המערכת כוללת 
  הקיימת על פי רוב רק ברכזות אנלוגיות.

 ותנעשית תוך בקרה מלאה על מתח הטעינה, זרם הטעינה ומדידת יכולת הסולל ותטעינת הסולל
  לאספקת זרם בעומס.

באמצעות  בדיקת גלאיםהמאפשר ) Field Test(אופן עבודה מיוחד נתנת לביצוע בבדיקת גלאים בשטח 
  בדיקה ואזעקת אמת. הפעלה לצרכיטכנאי אחד בלבד תוך הבחנה בין 

  .) להגדלת אמינות האזעקהAlarm Verificationאוטומטי (” אימות אזעקה“ת כוללת רכזה

  

  טיפוסית TSA-200XTמערכת  1   שרטוט
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  TSA-200רכזת  2

  התצוגה, ומכלול הכיבוי האופציונאלי. מארז הרכזת מכיל את הספק, הכרטיס הראשי, כרטיס

פתחי החיווט תוכננו לאפשר כניסת מתח רשת תחתונה או עליונה וכניסת חיווט מתח נמוך עליונה, 
  תחתונה, או אחורית, בהתאם לנוחיות המתקין.

  

  רכזתהי כלולמיקום מ 2   שרטוט

  ספק הכח 2.1

מתבצע על  ןרת טעינתובק הסוללות מערכת.  חיבור ממותג המשמש לאספקת מתח ספק הכח הוא ספק
  גבי הכרטיס הראשי.

  לוח ראשי 2.2

הלוח הראשי תוכנן לנוחיות התקנה ואחזקה.  המחברים ממוקמים בקבוצות לפי סוגים: אספקת מתח 
ומחברים  ;; חיבורים ללוח המקשים והתצוגהחיבור סוללות; מחברי מתח נמוך לחיבורי שטחמהספק; 

  למכלול הכיבוי.

  מחברי מתח נמוך 2.2.1

  כמפורט להלן:סטנדרטיים  מחבריםללת המערכת כו

  .מבוקרים אזורים שני  אזורים מחברי

הפועלים בהתאמה לאזורים.  (בלתי מבוקרים)  Open Collectorזוג מוצאי   OPEN COLLECTOR מחברי
  ) לחיווי.LEDsנועד להפעלת ממסרים או נוריות (

, מוצא )Out 2( מבוקרזעקה א, מוצא חייגן )Out 1מבוקר ( מוצא צופרים  כלליים מוצאים מחברי
אספקת מתח פעולה ל 24Vdcח מת ימוצאו) מבוקר, FWREחייגן תקלה (

  .נפרדת 24Vdcהזקוקים לאספקת להתקנים קבוע ומופסק בפעולת השב 

  ).RL2) וממסר תקלה (RL1ממסר אזעקה (  ממסרים מחברי

  מחבר לסוללות.  סוללות מחבר
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  הרחבהמכלול  2.3

  סיף לרכזת כניסות ומוצאים נוספים לשימוש בכיבוי.מכלול הכיבוי האופציונאלי מו

  מחברי מכלול הכיבוי 2.3.1

  למכלול הכיבוי יש שני מוצאים ושלושה מבואות:

יופעל בהצלבת אזורים או בהפעלה של אזור בודד באופן מיידי או מושהה  –) Out 3מוצא כיבוי ( •
  );In 4ת (כן יופעל על ידי מבוא לחצן הפעלת כיבוי חשמלי- כמו  בהתאם לתכנות.

ת תהליך הכיבוי בהתאם ללוגיקת ההפעלה של מוצא ילידית עם תחימופעל מ –) Out 4מוצא פינוי ( •
  ;הכיבוי

  );In 3מבוא למפסק לחץ (פרסוסטאט) ( •

  );TPB-10Y )In 4חצן הפעלת כיבוי חשמלית צהוב מדגם מבוא ל •

רגעית של הלחצן גורמת הפעלה מונע הפעלת כיבוי.  ).  מבוא זה In 5(כיבוי  מבוא לחצן מניעת •
כיבוי המניעת  "לנעילה" ויציאה ממצב זה מתאפשרת על ידי ביצוע פעולת "השב" בלבד.  מנגנון

 וכו'. ,קהוזתחמאפשר את מניעת הפעלת כיבוי בשעת פעולות 

  תצוגה ולוח מקשים 2.4

ונים על התצוגה ולוח המקשים מכילים נוריות תצוגה, ומקשי תכנות ותפעול.  התצוגה ולוח המקשים ע
  .9מהדורה  UL 864-ו EN 54, 1220  דרישות תקני ת.י.

  אזורים עיקריים: ששהלתצוגה ולוח המקשים 

 אזור תצוגה כללי •

 קלותאזור פרוט ת •

 אזור חיווי נוסף •

 לוח מקשים •

 נוריות אזוריות •

  )מכלול הרחבהאזור תצוגת כיבוי (פעיל רק ברכזות בהן מותקן  •

  .5ראה הסברים מפורטים יותר בעמוד 

  

  לוח מקשים ותצוגה 3   שרטוט
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  הרשאות גישה 2.5

הרכזת מאפשרת הגנה בפני גישת אנשים בלתי מורשים באמצעות הגנת פונקציות מסוימות על ידי רמות 
  גישה שונות.

  הרכזת כוללת מנגנון נעילה אלקטרוני ומאפשרת עבודה בארבע רמות גישה:

 יסמהמוגבלת על ידי ס אינה – 1רמת גישה  •

מוגנת באמצעות סיסמה ומאפשרת גישה לכל הפעולות  – )Operator – (מפעיל 2רמת גישה  •
 ובנוסף מאפשרת פעולות המבוצעות באופן שוטף על ידי מפעיל המערכת 1הכלולות ברמת הרשאה 

מוגנת באמצעות סיסמה ומאפשרת גישה לכל הפעולות  – )Programmer – (מתכנת 3רמת גישה  •
ובנוסף מאפשרת גישה לפונקציות נוספות כגון קביעת תצורת  2הרשאה הכלולות ברמת 

 (קונפיגורצית) הרכזת ותכנות מוצאים

  מוגנת באמצעות כלי יעודי – (יצרן) 4רמת גישה  •
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  תצוגה ולוח המקשים 3

  תצוגה כללית 3.1

אזור התצוגה הכללי מראה את מצב הרכזת באופן מרוכז.  מצבי אזעקה והפעלת מוצאים מצויינים 
, ומבואות בבדיקה מצויינים בצהוב.  אירועים חדשים מהבהבים עד לאישורם ניטרולמצבי תקלה, וום; באד

  .אשרעל ידי לחיצה על מקש 

  

  אזור תצוגה כללי 4   שרטוט

  צבעה ומשמעותה בפעולה רגילה נורית

  נורית אדומה.  מתריעה על אזעקת אש. אש

  כבויה במצב תקין •

תפסיק את הבהוב  אשרמהבהבת בעת אזעקה חדשה.  לחיצה על מקש  •
 הנורית.  הנורית תשאר דלוקה באופן קבוע עד לביצוע השב ברכזת

  נורית צהובה.  מסמנת מוצא צופרים מושתק.  מושתק צופר

  כבויה במצב תקין ובמצב אזעקה לפני השתקה •

  מהבהבת במצב אזעקה לאחר השתקת צופרים •

  נורית צהובה.  מסמנת התקן מנוטרל.  מנוטרל התקן

  מצב תקיןכבויה ב •

דולקת כאשר אחד או יותר מההתקנים (חייגן אזעקה; חייגן תקלה; מוצא  •
צופרים; אזור; מבוא או מוצא בכרטיס הכיבוי) מנוטרל.  הנורית תשאר דלוקה 

  באופן קבוע עד לאיפשור כל ההתקנים ברכזת

  נורית אדומה.  בפעולה חייגן

  כבויה במצב תקין •

  דולקת באדום בזמן החיוג •

  נורית אדומה.  עולהבפ צופרים

  כבויה במצב תקין או לאחר השתקה •

  דולקת בזמן הפעלת צופרים •
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  צבעה ומשמעותה בפעולה רגילה נורית

  נורית צהובה.  בדיקה

 כבויה במצב רגיל •

  )Field Testדולקת במצב בדיקה ( •

  נורית ירוקה.  משמשת לחיווי נוכחות מתח פעולה (רשת או מצברים).  מתח

  מהבהבת הבהוב איטי במצב תקין •

  רשת מהבהבת במהירות בהעדר מתח •

  אזור תצוגת תקלות 3.2

  

  אזור תצוגת תקלות 5   שרטוט

 צבעה ומשמעותה בפעולה רגילה נורית

ראה  –תקלה במערכת או בהתקנים המחוברים אליה  מתריעה עלנורית צהובה.   כללית תקלה
  נוריות צהובות נוספות לפירוט יתר.

  כבויה במצב תקין •

רית.  תפסיק את הבהוב הנו אשרמהבהבת בעת תקלה.  לחיצה על מקש  •
 הנורית תשאר דלוקה באופן קבוע עד לתיקון התקלה

  נורית צהובה.  מתריעה על תקלת מערכת (כגון מיקרופרוססור או זכרון תקולים).  מערכת תקלת

  כבויה במצב תקין •

 דולקת בעת תקלת מערכת •

  :תקלת ספק מתריעה עלנורית צהובה.    ספק תקלת

  כבוייה במצב רגיל •

).  לחיצה על ACבדן מתח רשת (ואאו בספק מהבהבת כאשר קיימת תקלה  •
תפסיק את הבהוב הנורית.  הנורית תשאר דלוקה באופן קבוע עד  אשרמקש 

 לתיקון התקלה
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 צבעה ומשמעותה בפעולה רגילה נורית

  נורית צהובה.  אש חייגן תקלת

  כבויה במצב תקין •

מהבהבת כאשר קיימת תקלה בחייגן, קצר, או נתק בחיבור.  לחיצה על מקש  •
ית תשאר דלוקה באופן קבוע עד לתיקון תפסיק את הבהוב הנורית.  הנור אשר

  התקלה

 איפשורדולקת כאשר החייגן מנוטרל.  הנורית תשאר דלוקה באופן קבוע עד ל •
 החייגן

נורית צהובה.  מתריעה על מצב בו הצופרים מושבתים כתוצאה מתקלה בקו   צופרים תקלת
  ).Out 1צופרים (מוצא 

  כבויה במצב תקין •

הצופרים (קצר או נתק בחיבור).  לחיצה על מהבהבת כאשר קיימת תקלה בקו  •
תפסיק את הבהוב הנורית.  הנורית תשאר דלוקה באופן קבוע עד  אשרמקש 

  לתיקון התקלה

דולקת כאשר מוצא הצופר מנוטרל.  הנורית תשאר דלוקה באופן קבוע עד  •
 מוצא הצופר איפשורל

נגדות חשמלית בין חווט נורית צהובה.  מתריעה על זליגה לאדמה (קצר או הת  זליגה תקלת
  המערכת להארקה).

  כבויה במצב תקין •

תפסיק את  אשרמהבהבת כאשר קיימת תקלת זליגה.  לחיצה על מקש  •
 הבהוב הנורית.  הנורית תשאר דלוקה באופן קבוע עד לתיקון התקלה

  נורית צהובה. 24V מוצא תקלת

  כבויה במצב תקין •

(קבוע או מתנתק).   24Vdc מהבהבת כאשר קיימת תקלה במוצאי העזר •
תפסיק את הבהוב הנורית.  הנורית תשאר דלוקה באופן  אשרלחיצה על מקש 

 קבוע עד לתיקון התקלה

  נורית צהובה.  סוללה תקלת

  כבויה במצב תקין •

מהבהבת כאשר קיימת תקלת סוללה (נתק, זרם חלש או מתח נמוך).  לחיצה  •
דלוקה באופן קבוע תפסיק את הבהוב הנורית.  הנורית תשאר  אשרעל מקש 

 עד לתיקון התקלה או החלפת הסוללות

  נורית צהובה.  FWRE תקלת

  כבויה במצב תקין •

).  לחיצה על FWREמהבהבת כאשר קיימת תקלה במוצא חייגן התקלה ( •
תפסיק את הבהוב הנורית.  הנורית תשאר דלוקה באופן קבוע עד  אשרמקש 

 לתיקון התקלה
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  אזור תצוגת כיבוי 3.3

  

  ת כיבויאזור תצוג 6   שרטוט

 צבעה ומשמעותה בפעולה רגילה נורית

  נורית צהובה. בלבד ידני כיבוי

  כבויה במצב תקין •

דולקת כאשר הרכזת במצב כיבוי ידני.  במצב זה לא יופעל כיבוי מאזורי הגילוי  •
 )In 4( האוטומטי אלא אך ורק ממבוא הפעלת הכיבוי הידני

  נורית צהובה.  עצירה / מניעה

  כבויה במצב תקין •

  )In 5( כיבוי מניעתהבהבת כאשר מופעל מבוא מ •

 ביצוע פעולת השבעד ל –דולקת קבוע באם בוצע אישור  •

  נורית אדומה.  הופעל ידני כיבוי

  כבויה במצב תקין •

  )In 4( מהבהבת כאשר הופעל מבוא כיבוי ידני •

 דולקת קבוע באם בוצע אישור •

  נורית אדומה.  הופעל

  כבויה במצב תקין •

  ה לאחור של תהליך הכיבוי במידה והופעלה השהייהמהבהבת בזמן הספיר •

 השבעד ללחיצה על מקש דולקת קבוע כאשר הופעל כיבוי  •

  נורית צהובה.  תקלה

  כבויה במצב תקין •

מהבהבת כאשר קיימת תקלה באחד ממבואות או מוצאי מכלול הכיבוי עד  •
לאישורה, ודולקת קבוע לאחר מכן עד לפתרון התקלה.  בנוסף דולקת נורית 

 פרטית ליד הדקי החיבור במכלול הכיבוי

כיבוי ומתריעה על כך שיש צורך במילוי או החלפת  תהפעל לאחרדולקת קבוע  •
 התקן הכיבוי
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  אזור חיווי נוסף 3.4

  

  אזור החיווי הנוסף 7   שרטוט

 צבעה ומשמעותה בפעולה רגילה נורית

  נורית צהובה. אימות / השהייה

  כבוייה במצב רגיל •

בהשהייה כתוצאה מאימות אזעקה או בזמן מהבהבת כאשר אחד האזורים  •
 הספירה לאחור של הפעלת הכיבוי

  נורית צהובה. סיסמה

  כבוייה במצב רגיל •

  מהבהבת כאשר יש צורך בהקשת סיסמה •

  דולקת קבוע לאחר הקשת הסיסמה •

  נוריות אזוריות 3.5

  לכל אזור יש שתי נוריות בתצוגה האזורית המציינות מצב אזעקה או תקלה באזור.

  

  

 TSA-200XT-ו TSA-200 – ריות אזוריותנו 8   שרטוט
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  TSA-240XT-ו TSA-240 –נוריות אזוריות  9   שרטוט

 צבעה ומשמעותה בפעולה רגילה נורית

  שהאזור נמצא במצב אזעקה.מתריעה על כך נורית אדומה.   אזעקה

  כבויה במצב תקין •

.  לחיצה על מקש אשרמהבהבת כאשר האזור באזעקה עד ללחיצה על מקש  •
בהוב הנורית.  הנורית תישאר דולקת באופן קבוע עד תפסיק את ה אשר

 לביצוע השב ברכזת

 / תקלה / מנוטרל
 תקלת / בדיקה

  תחזוקה

נמצא במצב תקלה, במצב בדיקה או מנוטרל, שהאזור  מתריעהנורית צהובה.  
  בתקלת תחזוקה.

  כבויה במצב תקין •

יצה .  לחאשרמהבהבת בקצב איטי כאשר האזור בתקלה עד ללחיצה על מקש  •
תפסיק את הבהוב הנורית.  הנורית תשאר דלוקה באופן קבוע  אשרעל מקש 

  עד לתיקון התקלה

  דולקת קבוע כאשר האזור נמצא במצב בדיקה או מנוטרל •

  מהבהבת במהירות לסמן על תקלת תחזוקה באזור •

  לוח מקשים 3.6

ילה של לוח המקשים מכיל שמונה מקשים.  הטבלה שלמטה מציינת את תפקידם בעת פעילות רג
  הרכזת.

  

  לוח המקשים 10  שרטוט

 פעולתו במצב שאינו מצב תכנות מקש

התקן (יציאה ממצב התקן מנוטרל) או לניטרול זמני של אזורי  איפשורמשמש ל נטרל / אפשר
 .גילוי, צופרים, חייגן אש, חייגן תקלה, או כיבוי

  משמש לשנות את האפשרויות הקיימות בשדה הנבחר.  בחר

  מצב תכנות.משמש לכניסה ל  תפריט
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 פעולתו במצב שאינו מצב תכנות מקש

  משמש לבדיקת נוריות •  שמור / בדיקה

מצב בזיכרון הקבוע לאחר קביעת בחירת משמש לשמירת רשומת התקן  •
הפרמטרים השונים כגון איפשור או ניטרול התקנים, קביעת  ועבודה א

  השהייה, וכו'.

ר תצוגת באזו בלבד ידנימשמש לבחירת אופן הפעלת כיבוי.  במצב ידני (נורית   בלבד ידני כיבוי
דולקת) יופעל מוצא הכיבוי אך ורק על ידי הפעלה ידנית (לחצן המחובר הכיבוי 

).  כיבוי לא יופעל בעקבות אזעקת אש מלחצן או גלאי In 4למבוא ההפעלה 
  המחוברים לאזורי הגילוי.

   / אשר
  זמזם השתק

  משמש להשתקת זמזם האזעקה והתקלה הפנימי ברכזת •

צה על מקש זה תפסיק את הבהוב הנורית אישור אירועים חדשים.  לחי •
  (המתריע על אירועים חדשים) ותדליק את הנורה באופן קבוע

 חדש / השתק

  צופר
  משמש להשתקת צופרי אזעקה.  התקנים המחוברים למוצא הצופר יושתקו •

  תחדש את פעילות הצופרים מקשלחיצה ארוכה נוספת על ה •

עולה רגילה לאחר אזעקה.  כל משמש לביטול אזעקות ולהחזרת המערכת לפ •  השב
המוצאים והמבואות ברכזת חוזרים לפעולה רגילה.  כל הנוריות האדומות 

  כבות.  המערכת תחזור למצב אזעקה או תקלה בעת אירועים נוספים

  משמש ליציאה מהתפריט •
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 מצבי עבודה 4

אופן ברור בזמנית של מספר מצבי עבודה אשר מוצגים -מאפשרת עבודה ותצוגה בו TSA-200- רכזת ה
  בהתאם. ,בדיקהות מצבי אזעקה, תקלה, התקן מופסק, מסמנוהעל ידי נוריות ייעודיות 

  מצב עבודה רגיל 4.1

 אינםמצב עבודה רגיל הוא מצב בו לא קיימות אזעקות או תקלות וכל האזורים והמוצאים אינם מנוטרלים ו
  באופן איטי. מתחמהבהבת הנורית הירוקה נמצאים בבדיקה.  במצב זה 

  צב אזעקהמ 4.2

  אימות אזעקה 4.2.1

מאפשרת לרכזת להתעלם מאירועי אזעקת שווא ניתנת לבחירה לכל אזור בנפרד ו ת אימות אזעקהתכונ
  למטרד.צפויים הגורמים ורגעיים 

) resetשניות, מבצעת פעולת השב ( 30כאשר אזור מתוכנת לאימות אזעקה הרכזת ממתינה במשך 
תכנס בפרק זמן זה הרכזת זור נמצא עדיין באזעקה.  לאזור שבאזעקה, ובודקת מחדש האם אותו א

  השהייה לאימות אזעקה.כגם אם הוא מכוון  האזור השנילאזעקה מיידית בקבלת אות אזעקה נוסף מ

הרכזת תיכנס מיד למצב אזעקה במידה ואירוע אזעקה נוסף  ההמתנה לאחר פעולת ההשבמשך זמן ב
במידה ורק אזעקה אחת הפעילה   לאימות אזעקה. מכוון גם אם הוא האזור השניממאותו אזור או יתקבל 

לא התקבלה אזעקה נוספת יתאפס השעון והרכזת  שניות 120 עד ובמשךאת השעון של אימות אזעקה 
  .תעבור למצב גילוי רגיל

  פעולות המבוצעות בעת אזעקה 4.2.2

פעולות בשעת קבלת אזעקה באחד מאזורי הגילוי מגלאי עשן או התקן אחר, הרכזת מבצעת את ה
  הבאות:

  ונורית האזעקה הפרטית של האזור שבאזעקה כלליתבאזור התצוגה ההדלקת נורית אזעקה  •

  אם לא נוטרל) Out 1מוצא צופר (הפעלת  •

  אם לא נוטרל )Out 2מוצא חייגן (הפעלת  •

  הפעלת הזמזם הפנימי ברכזת •

 אזעקה ממסרהפעלת  •

 המתאים לאזור Open Collector הפעלת מוצא •

 פינוי וכיבוי במכלול הכיבוי באם הותקן ובאם תוכנת להפעלה רק מאזור זההפעלת מוצאי  •

  "זמזם/אשר "השתק מקשלחיצה על פעולות המבוצעות בעת  4.2.3

  הרכזת מבצעת את הפעולות הבאות: זמזם/אשר השתקלחיצה על מקש בעת 

 הפסקת פעולת הזמזם הפנימי ברכזת •

נוריות הפרטיות באזורים.  ההכללי והפסקת הבהוב הנוריות (אישור האירוע) באזור התצוגה  •
 לביצוע פעולת השב ברכזת באופן קבוע עד ותדלוק נהת תשארוהנורי

  "/חדש צופר"השתק מקשלחיצה על פעולות המבוצעות בעת  4.2.4

  מפעיל או מתכנת לביצוע פעולה זו. סמתינדרשת ס

  בצע את הפעולות הבאות:ת צופר /חדשהשתק מקשלחיצה על 

 הפסקת פעולת מוצא צופר •

 הפסקת פעולת הזמזם הפנימי ברכזת •

 צופר מושתקהפעלת נורית  •

  צופריםכיבוי נורית  •

  .תחדש את פעילות הצופרים(נדרשת סיסמה)  מקשלחיצה נוספת על ה
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  פעולות המבוצעות בעת אזעקה נוספת (שני אזורים באזעקה באותו הזמן) 4.2.5

  מבצעת את הפעולות הבאות: בהתקבל אזעקה נוספת (כלומר שני אזורים באזעקה באותו הזמן) הרכזת

 צופרמוצא פעולת חידוש  •

 המתאים Open Collector הפעלת מוצא •

 הפעלת מוצאי פינוי וכיבוי במכלול הכיבוי באם הותקן •

 Reset) –ביטול האזעקה (השב  4.2.6

  .והקשת הסיסמה השב מקשביטול האזעקה ברכזת יבוצע ידנית על ידי לחיצה על 

  מצב תקלה 4.3

 .צהובה מהבהבת תקלהי נורית תקלה במערכת תוצג על יד

  פעולות המבוצעות בעת תקלה 4.3.1

  קבלת תקלה במערכת הרכזת מבצעת את הפעולות הבאות: םע

  שבתקלה ההתקןונורית התקלה הפרטית של  כלליתבאזור התצוגה ה תקלההדלקת נורית  •

  בזמזום מקוטע הפעלת הזמזם הפנימי ברכזת •

 תקלה ממסרהפעלת  •

 )FWREתקלה ( הפסקת אספקת מתח למוצא חייגן •

  "זמזם/אשר "השתק מקשלחיצה על פעולות המבוצעות בעת  4.3.2

 הפסקת פעולת הזמזם הפנימי ברכזת •

הפסקת הבהוב הנוריות באזור התצוגה הכללי, ונוריות הפרטיות באזורים.  הנוריות ידלקו קבוע עד  •
 לתיקון התקלה.

  )Disablement( ניטרולמצב  4.4

) של אזור או מוצא באופן זמני.  הרכזת ניטרול – Disableלעיתים יש צורך בהפסקת פעולה זמנית (
תתעלם מאזעקות מאזורים מנוטרלים ולא תפעיל מוצאים מנוטרלים.  הפעלת גלאי באזור מנוטרל תגרום 

  לנורית הגלאי להדלק, אולם לא תהיה אזעקה ברכזת.

של ההתקן דולקת קבוע והנורית הפרטית  מנוטרל התקןכאשר אחד האזורים או המוצאים מנוטרל, נורית 
  על מנת לסמן מצב זה.

  )Testמצב בדיקה ( 4.5

.  מצב ימצב בדיקה מאפשר לבדוק את הגלאים באזורי הרכזת ללא הפעלת מוצאים וביצוע השב אוטומט
  אזורית. בדיקהבאזור התצוגה הכללית, ונורית  תקלה-ו בדיקהזה מצוין על ידי נוריות 

  לפרוט נוסף על מצב בדיקה. 35בעמוד  8.3ראה סעיף 
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 התקנה 5

 תכנון לקראת ההתקנה 5.1

 1220  תכנון כמויות ומיקום הגלאים, לחצנים, התקני התרעה והתקן הכיבוי יעשה בהתאם לתקן ת.י.
  שבתוקף ובהתאם לדרישות היועץ המתכנן. 3  חלק

  ותנאי ההפעלה שלו. תכנון זה יכלול גם את גודל התקן הכיבוי

  )Capacity Planningתכנון קיבולת ( 5.1.1

וודא שסך התקני המבוא אינו עולה על מגבלות התקן למספר התקנים לאזור, שטח האזור או מגבלות 
  .1220 אחרות כפי שצוינו בתקן ת.י.

i 
      שים לב    

ים אינם מבוקרים ולכן אין לחבר להם התקנ TSA-200ברכזת  Open Collectorמוצאי 
מוצא מבוקר אחר כנדרש על פי התקן או  'הדורשים בקרת קו כגון מכלולי כיבוי, צופרים, וכו

 התקן.

 ניתן לחבר כל התקן ובלבד שאושר על ידי חברת טלפייר ומכון התקנים.

  חישוב צריכת זרם וקיבולת סוללות 5.1.2

, , חייגן אוטומטיכלי כיבוינצנצים, מי, יםכגון: צופרעבור כל רכזת חשב את צריכת הזרם של כל ההתקנים 
  .באזעקה 1.0A או ברוגע 180MA על עולה אינו ברכזת הזרם צריכת שסך ודא.  'וכו

 12V(שתי סוללות  24V שלכולל מסוג עופרת אטומה במתח סוללות נטענות המערכת יהיו  סוללות
תקן ה רישותקיבול הסוללות יחושב על פי עומסי המערכת וד.  5AHעד  ובקיבול שלבחיבור טורי) 

 שעות 25רשת  מתח חוסרדורש עבודה ב 2008מהדורת  3  חלק 1220 ת.י.לעבודה בשעת חרום (תקן 
  ).שעות באם מותקן מחולל מתח חרום 12.5ללא מחולל מתח לשעת חרום, או 

  אזורים) – IDCקו הגילוי ( – תכנון חיווט 5.1.3

מ"מ).  התנגדות  3.3עד  0.8של  (חתך AWG 12-ל 18גידי תקני בעובי חוט של בין -השתמש בפתיל דו
  רכי הקו המקסימאליים בהתאם לחתך הכבל.והטבלה הבאה מציינת את א.  50Ωלולאה מקסימאלית 

 אורך מקסימאלי של קו הגילוי לחתך נתון )2חתך (מ"מ סוג כבל

18 AWG 0.8 מ' 1,200 2מ"מ 

16 AWG 1.3 מ' 1,900 2מ"מ  

14 AWG 2.1 מ' 3,000 2מ"מ  

12 AWG 3.3 מ' 4,800 2מ"מ  

  בחירת כבלי לולאת הגילוי 1  טבלה

  24Vdcמוצאי הפעלה ומוצא מתח  – תכנון חיווט 5.1.4

מותנה בזרם המתוכנן ובשטח חתך הכבל.  ודא שמפל  24Vdcאורך קווי מוצאי ההפעלה ומוצא המתח 
את מתח האחרון להתקן המותיר , או מתח 2Vהמתח המרבי בקצה הקו בעומס מלא אינו עולה על 

  .ביניהםמ מחמירה – בהתאם לנתוני היצרן יהמינימאלההפעלה 

 סיכוך –תכנון חיווט  5.1.5

מומלץ להימנע מחיווט מחוץ לבניינים בגלל הסיכוי לפגיעות ברק.  במקרה הצורך חובה להשתמש 
  בכבלים מסוככים.  הסיכוך צריך להיות מחובר להארקה באמצעות נקודות ההארקה ברכזת.

  כיבויהתקן התכנון  5.1.6

יחושב על ידי מי שהוסמך לכך ובהתחשב בדרישות היועץ המתכנן והתקן ומיקומו הכיבוי התקן גודל 
  הרלבנטי.
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  חיווט 5.2

מיים.  ימחווטת בין כל הכרטיסים הפנו מורכבת, כאשר היא מסופקת במצב עבודה TSA-200-מערכת ה
צאים אזורים, מולחיבור קווי ה, הוראות החיווט מיועדות רק לצורכי חיבור המערכת למתח רשת

  .וכו'ומוצאים כלליים כגון צופרים חייגנים מתוכנתים, 

  שבתוקף. 3  חלק 1220  ת.י. דרישותהחיווט יעשו על פי ביצוע סוגי הכבלים ובחירת 

התקנת יחידת הפעלה חשמלית לכיבוי  / חיבורי המערכת יבוצעו כאשר מקורות המתח מנותקים.  החלפת
  תקינים). ,'וכו גלאים ,ניםתעשה לאחר בדיקה שהמערכת במצב רוגע (לחצ

  הטבלה הבאה מתמצתת את השפעת מאפייני כבלים על ביצועי המערכת:

 השפעה על המוצאים השפעה על המבואות מאפיין

 גבוהה מאוד מינימאלית התנגדות חשמלית

  אין השפעה  אין השפעה  קיבוליות

  מינימאלית  מינימאלית  השראות

  גבוהה  גבוהה  חוזק מכאני

  יני כבלים על ביצועי המערכתהשפעת מאפי 2  טבלה

! 
      אזהרה    

 יש לנתק את כל מקורות המתח (רשת וסוללות) לפני חיבור או ניתוק כבלים לרכזת

  אספקת מתח רשת 5.2.1

 3 חלק 1220  על פי הנחיות ת.י. ויעש לרבות מפסק הניתוק החשמל בור לרשתהחיוהחיווט החשמלי 
  ידי מי שהוסמך לכך כחוק.ויבוצע על וכנדרש בחוק החשמל הישראלי שבתוקף 

מפסק חצי אוטומטי במעגל פרטי בלוח החשמל מהזנת מתח הרשת אל הרכזת תיעשה בחיבור ישיר 
אם ישנו מחולל מתח לשעת חרום, המערכת תחובר באופן שתובטח באמצעות צנרת וכבל חשמלי תיקני.  

  גם הזנתה במקרה של הפסקת מתח ברשת החשמל.

ניסה נפרדת לרכזת או בתעלה מופרדת.  יש להקפיד על מעבר הצנרת כניסת כבל החשמל תיעשה בכ
או לחילופין הגנת המעבר על ידי גומיית מעבר (גרומת) או מעבר הכולל נעילה דרך פתח בגוף הרכזת 

.  חיבור ההארקה יעשה ישירות אל בורג או שווה ערך 98012מספר  Legrand מכאנית כדוגמת
  .המסומן ברכזת) Ground( ההארקה

) יש להוסיף בסמוך לרכזת סימון לגבי המיקום הפיזי של המפסק 2008( 3  חלק 1220 על פי ת.י.
האוטומטי למחצה המזין את הרכזת ואת מספר המעגל שממנו ניזון המפסק.  המפסק הראשי המשמש 

לזינת המערכת מרשת החשמל יסומן אף הוא בסימון ברור ובר קיימא המציין כי מעגל זה מחובר 
  .כת גילוי אשלמער

  מכלול הרחבהומבואות  חיווט לולאות אזורים 5.2.2

 3 חלק 1220  ות ת.י.דרישיעשה באמצעות זוג חוטים על פי  חיווט קווי מבוא כגון גלאים ולחצנים
 .שבתוקף

 .ויחוברו לאיזורים נפרדים גידי- 4גלאים מיוחדים כגון גלאי קרן וגלאי גז יוזנו על ידי חיווט 

i 
      שים לב    

 גדיר אזורים שמותקנים בהם גלאי קרן כאזור מאומת.יש לה

במתקני חשמל ומכונות אשר יוצרים שדות חשמליים בעוצמות גבוהות יש להעדיף שימוש בכבלים 
  מסוככים.

כל חיווט הגלאים יהיה בתעלה נפרדת מחיווט החשמל.  כניסת חיווט הלולאות ומוצאי המערכת לרכזת 
  .11   שרטוטראה  –) ACיהיו בנפרד מכניסת מתח הרשת (
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  ניתוב כבלי מתח נמוך ומתח גבוה במארז הרכזת 11  שרטוט

 24Vdc- חיווט התקנים המוזנים מ 5.2.3

יש להתאים את  24Vdcשל התקנים הצורכים זרם גבוה ממקור המתח פעולה תקינה על מנת להבטיח 
 חתך החיווט בהתאם ליחידות המותקנות ולאורכי הכבלים.

כך שמפל המתח המרבי בקצה תחושב זן ממנו מוהתקן הל 24Vdcדות קו הפעלה בין מקור המתח התנג
 יהמינימאלאת מתח ההפעלה האחרון להתקן המותיר , או מתח 2Vהקו בעומס מלא אינו עולה על 

  .ביניהםמ מחמירה – בהתאם לנתוני היצרן

  חיווט התקני התרעה 5.2.4

, , וכו', נצנציםהתקני כיבויצופרים,  מוצא כגון:תקני ההל 24Vdcהתנגדות קו הפעלה בין מקור המתח 
להתקן המותיר , או מתח 2Vכך שמפל המתח המרבי בקצה הקו בעומס מלא אינו עולה על תחושב 
  .ביניהםמ מחמירה – בהתאם לנתוני היצרן יהמינימאלאת מתח ההפעלה האחרון 

!  
      אזהרה    

פני הוספה או שינוי בחיווט או נתק את מקורות המתח (רשת וסוללות) מהרכזת ל
  התקנים המחוברים לרכזת.

וודא שהמערכת פועלת באופן תקין ואין התקני מבוא באזעקה לפני התקנת או החלפת 
 כיבוי. התקני

  )EOLנגדי סוף קו ( 5.2.5

  ) להתקן האחרון בקו הגילוי או קו המוצא.EOLהעבר את נגדי סוף הקו (

  דות אחרותהתקנת גלאים, מכלולי מבוא ומוצא ויחי 5.3

  הצבת הרכזת 5.3.1

למנוע חשיפה לתנאי חוץ למניעת מצבים של לחות גבוהה  ישת במקום סגור.  רכזיש להתקין את מארז ה
 או תנאי אבק וזיהום אוויר ממקורות חיצוניים.
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הכבלים מאזורי הגילוי וכבלי על קיר יציב כך שתהיה גישה נוחה להתקנת  TSA-200-יש להציב את ה
ובמקום בו ניתן יהיה לפקח ולראות בצורה נוחה את נוריות  תחזוקה להפעלה שוטפתולאנשי ה המוצאים

  החיווי.

בגב המארז בחלקו העליון נמצאים שני חריצי החלקה להתקנת המארז לקיר.  בחלקו התחתון נמצא 
  ר לבורג לשם קיבוע המארז.ריח

  

  חורי הרכבה בגב מארז המערכת 12  שרטוט

  צאי הרכזתומו 24Vחיבור לולאות אזורים, מוצאי  5.3.2

i 
      שים לב    

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

יבוצע כאשר מקורות המתח לרכזת  'חיבור או הוספה של לולאות, התקנים, מוצאים וכו
 וללא סוללות מחוברות). ACמנותקים (ללא מתח מבוא 

ן, קו צופרים כללי, מוצאי וממסרי אזעקה ומוצאי הרכזת (חייג 24Vחבר את לולאות ההתקנים, מוצאי 
  ותקלה) לרכזת.

! 
      אזהרה    

 אל תחבר את מגעי מעגלי הכיבוי בשלב זה.  השתמש בעומס דמה
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  TSA-200XT-ו TSA-200 –חיבורי שטח  13  שרטוט

 

  TSA-240XT-ו TSA-240 –חיבורי שטח  14  שרטוט
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  לקו גילוי TPB-10Rמדגם  חיבור זוג גלאים ולחצן שבירה 15  שרטוט

  בוא והפעלת הרכזתחיבור מתח מ 5.3.3

(שתי סוללות בחיבור  24V שלכולל עופרת אטומה במתח חבר את מתח המבוא לספק והתקן זוג סוללות 
תקן לעבודה ה יחושב על פי העומסים של המערכת ודרישות סוללהקיבול ה.  5AHעד  ובקיבול שלטורי) 

ללא  שעות 25רשת  מתח חוסרדורש עבודה ב 2008מהדורת  3חלק  1220 ת.י.בשעת חרום (תקן 
  ).שעות באם מותקן מחולל מתח חרום 12.5מחולל מתח לשעת חרום או 

  ).מהבהבת בקצב איטי מתחהפעל את הרכזת ובדוק שהיא תקינה (נורית 

  תכנות הרכזת 5.3.4

מכיל את פירוט תהליך  30בעמוד  6.15תכנת את תצורת הרכזת ואת תנאי ההפעלה של המוצאים.  פרק 
  התכנות.

  לאחר ההתקנה 5.4

  בדיקת גלאים בשטח 5.4.1

יחיד לבצע בדיקה לכל התקני  לאדם בדיקה זו מאפשרת –) Field Testבצע בדיקת גלאים בשטח (
לפרוט נוסף על מצב  31 בעמוד 7 (ראה סעיף לרבות גלאים, לחצנים והתקני מבוא אחרים שטחה

  .בדיקה)

תהליך הבדיקה הינו אוטומטי למעט הפעלת ההתקן אשר נעשית באופן ידני באמצעות קירוב מגנט אל 
 הבדיקה (מסופק עם הלחצן). כלינקודת הבדיקה של הגלאים או הפעלת לחצני האזעקה באמצעות 

! 
      אזהרה    

  ם בארונות חשמל תבוצע רק בעזרת תרסיס (ספריי) עשן!בדיקת גלאים המותקני

אין לבדוק את לחצן הכיבוי בעת ביצוע בדיקת גלאים  מכלול הרחבהברכזות הכוללות 
 לחיצה על לחצן הפעלת הכיבוי תגרום לפריקת התקן הכיבוי!בשטח.  
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  בדוק הפעלות 5.4.2

עלה כפי שצוינו על ידי היועץ בדוק את מוצאי המערכת על מנת לוודא שהם מופעלים בהתאם לתנאי הפ
  המתכנן ומומשו בתכנות המערכת.

  כיבויהחימוש מערכת  5.4.3

כאשר וודא שכל התקני המבוא במצב רגיל ואף מבוא אינו נמצא במצב אזעקה.  חמש את התקן הכיבוי 
  וללא סוללות מחוברות). ACמקורות המתח לרכזת מנותקים (ללא מתח מבוא 

  החלף סיסמה 5.4.4

. בעמוד 8.4ראה סעיף  –יסמת המתכנת בסיום תהליך ההתקנה ובדיקת המערכת מומלץ להחליף את ס
  להסבר מפורט על אופן שינוי הסיסמה. 36

! 
      אזהרה    

סיסמה שנשכחה מחייבת אתחול המערכת אצל היצרן: אם תשכח או תאבד את 
הסיסמה תאלץ להביא את הרכזת למפעל לאתחול המערכת.  אין אפשרות לתפעל את 

  המערכת ברמה הדורשת סיסמה ללא ידיעת סיסמת המערכת.

 לאחר שינוי הסיסמה רשום אותה ושמור את הרישום במקום בטוח.

  תיעוד המערכת 5.4.5

יש לסמן על גבי הלוח או בשרטוט נלווה את רשימת האזורים  3 חלק 1220 י תקן ישראלי ת.י.על פ
ים על ידי הרכזת, ציון הוראות ופעולות לבצוע מיידי ברמת המפעיל וציון שם החברה המתקינה וגנהמ

  " בעמוד האחרון של חוברת זו).הוראות הפעלה לביצוע מיידי(ראה " ומספרי טלפון לשרות
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  TSA-200לרכזת  TDM-500Iחייגן חכם חיבור  5.5

  לביצוע בחייגן – הגדרת תצורת חייגן 5.5.1

  ומעלה (ראה מדבקה על גב כרטיס החייגן). 2.05.01וודא שגרסת תוכנת החייגן היא מהדורה 

  .P).  התצוגה תראה 9241הקש את הסיסמה (ברירת מחדל  ._התצוגה תראה  – PROG לחץ על מקש

  .d.  התצוגה תראה 1הקש 

 מחדל טווח תכנות תצוגה לחץ

  :B-ו Aבחירת קוטביות הפעלת מבואות  – 6

10 – A  ,חיוביB שלילי 

00 – 11 01 

).  ראה הוראות 10ת (שליליברמת מתח  Bברמת מתח חיובית ומבוא  Aהגדר את החייגן כהפעלה מבוא 
  גן.ואילך) להסבר נוסף על הגדרת תצורת החיי 1.09(מהדורה  TDM-500Iטכניות לחייגן 

  חיבור החייגן 5.5.2

  

  לרכזת TDM-500Iחיבור חייגן  16  שרטוט

i 
      שים לב    

בשרטוט למעלה דרושים רק לחיבור החייגן להודעות  םהחיבורים המצוינים בקווים מקווקווי
  תקלה.

 ).5.5.1הנכונות (ראה סעיף מתח הת והפעלה ברמלהקפד להגדיר את החייגן 
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  כיבוי אוטומטי 6

  לול הרחבהמכ 6.1

  

i 
      שים לב    

פועל בשיטת היפוך קוטביות ומבצע מיתוג  Out 3מוצא  TSA-200EM1.1מדגם  בכרטיס
 על שני הקטבים, החיובי והשלילי.

לרשימת מתאמים  27בעמוד  6.11סדרת מתאמי הכיבוי הנוכחית של טלפייר (ראה סעיף 
מלאה) מותאמת לעבודה הן ברמת מתח והן בהיפוך קוטביות, ולפיכך השימוש בשטח הינו 

  ללא שינוי.

 .TSA-200EM1.1 מדגם הרחבה במכלול גם תומכות ומעלה 112 תכנה מגרסת רכזות

  

 TSA-200XT TSA-240 TSA-240XT 

 TSA-200EM1 TSA-200EM1.1 TSA-200EM1.1 

Out 3 .מוצא ברמת מתח  

 צא כיבוי.משמש כמו

  מוצא בהיפוך קוטביות.

 משמש כמוצא כיבוי.

  מוצא בהיפוך קוטביות. לא פעיל

 משמש כמוצא כיבוי.

Out 4 .מוצא ברמת מתח  

 משמש כמוצא פינוי.

  מוצא ברמת מתח. לא פעיל

 משמש כמוצא פינוי.

In 3 .3אזור גילוי  מבוא מפסק לחץ. 

In 4 .4אזור גילוי  מבוא הפעלת כיבוי. 

In 5 .מבוא מתוכנת. לא פעיל מבוא עצירת כיבוי  

ניתן לתכנות כמבוא 
מפסק לחץ; מבוא 

הפעלת כיבוי; או מבוא 
  עצירת כיבוי.

 היא המחדל ברירת

 .כיבוי הפעלת מבוא

 השוואה בין מכלולי ההרחבה בדגמים השונים. 3  טבלה

אופן אין צורך בהגדרת מכלול ההרחבה.  הרכזת חשה בקיומו ומפעילה אותו בברירת המחדל ב
  .7.6.3 לרכזת גילוי בלבד ראה סעיף TSA-200XTאוטומאטי.  להוצאת מכלול הכיבוי והפיכת רכזת 

  ).33בעמוד  7.6ניתן לשנות את אופן פעולת מכלול הכיבוי באמצעות תכנות (ראה סעיף 

מהאזור ו/או האזורים המוצלבים המשויכים לכיבוי האוטומטי מתחיל תהליך אש הלאחר קבלת אזעקת 
בגמר הזמן הקצוב מופעל מוצא הכיבוי הכיבוי.  במידה והוגדרה השהייה תופעל מערכת ההשהיה.  

  שניות. 18- כ למשך

  מיועד למפסק מד לחץ הגז במיכל הכיבוי. מבוא למפסק לחץ (פרסוסטאט)

  .TPB-10Yצהוב מדגם  ת כיבויללחצן הפעל מבוא לחצן הפעלת כיבוי מיועד

מונע הפעלת כיבוי.  הפעלה רגעית של הלחצן גורמת "לנעילה" ויציאה ממצב זה  מניעת כיבוימבוא 
מתאפשרת על ידי ביצוע פעולת "השב" בלבד.  מנגנון מניעת הכיבוי מאפשר את מניעת הפעלת כיבוי 

  קה, וכו'.בשעת פעולות תחזו
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  מניעת כיבוי 6.2

  .מניעת כיבוי ןהרכזת תומכת בלחצ

i 
      שים לב    

מבוא לחצן מניעת כיבוי מונע הפעלת כיבוי.  הפעלה רגעית של הלחצן גורמת "לנעילה" 
ויציאה ממצב זה מתאפשרת על ידי ביצוע פעולת "השב" בלבד.  מנגנון מניעת הכיבוי 

 ות תחזוקה, וכו'.מאפשר את מניעת הפעלת כיבוי בשעת פעול

כיבוי בזמן פעולה רגילה או בזמן הספירה לאחור תמנע הפעלת מוצא הכיבוי.   מניעתלחיצה על לחצן 
  מוצא הכיבוי יהיה מנוטרל עד לאחר ביצוע פעולת השב ברכזת.

 מכלול הכיבוי. רט על תכנותופהסבר מל 33 בעמוד 7.6ראה סעיף 

  הפעלת כיבויהתרעה שלאחר  6.3

  .באזור תצוגת הכיבוי הופעלעל ידי הדלקת נורית הפעלת כיבוי שבוצעה הרכזת תראה 

  הפעלת כיבויפעולות לביצוע לאחר  6.4

בתום פעולת הכיבוי תדלק נורית תקלת   .באזור תצוגת הכיבוי הופעלתדלק נורית הפעלת כיבוי  במהלך
  יו מחדש.ואו מיל תקן הכיבויהחלפת הב כיבוי להתריע על הצורך

  יו מחדש.ואו מיל תקן הכיבוילא תבטל תצוגה זו על מנת להבטיח את החלפת ה השבלחיצה על מקש 

i 
      שים לב    

יש לאחר החלפת או מילוי מחדש של התקן הכיבוי כדי להחזיר את הרכזת לפעילות רגילה 
 השבה רגיל על ידי לחיצה על מקש להכנס למצב תכנות ולהחזיר את הרכזת למצב פעול

  לאחר מספר שניות.

 לכך. שהוסמך מי ידי על רק תבוצע זו פעולה

  דולקת). מתחית רוודא שהרכזת חזרה למצב פעולה רגיל (נו

!  
      אזהרה    

  ניתן לחבר רק אמצעי כיבוי המאושרים על ידי טלפייר ומכון התקנים.

 23וי המחובר לרכזת (ראה עמודים מי כיבוי בהתאם לסוג התקן הכיבהשתמש במתא
 להסבר מפורט על מתאמי כיבוי). 26עד 

  בהפעלה סולנואידית SAFEמיכל  –כיבוי באמצעות גז  6.5

באמצעות מתאם בהפעלה סולנואידית  SAFEמתוצרת יכולה להפעיל מיכל כיבוי בגז  TSA-200XT-ה
  .TLA-110כיבוי 

  

  SAFEמתוצרת  סולנואיד באמצעותהמופעל  בגז אוטומטי לכיבוי מיכל חיבור 17  שרטוט

  לפרטים נוספים. "טלפייר לרכזות חשמלי חיבור – SAFE מתוצרת מיכלים "אנא ראה חוברת 
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  בהפעלה סולנואידית FIRERASERמיכל  –כיבוי באמצעות גז  6.6

באמצעות בהפעלה סולנואידית  FIRERASER-המסדרת יכולה להפעיל מיכל כיבוי בגז  TSA-200XT-ה
  .TLA-130מתאם כיבוי 

  

  לכיבוי אוטומטי בגז (הפעלה באמצעות סולנואיד) FIRERASERחיבור מיכל מסוג  18  שרטוט

  .Fikeמתוצרת  FIRERASERלפרטים נוספים ראה הוראות טכניות 

  GCAבהפעלת  Fikeמתוצרת  מיכל –כיבוי באמצעות גז  6.7

  .TLA-22באמצעות מתאם כיבוי  Fikeכל כיבוי בגז מתוצרת יכולה להפעיל מי TSA-200XT-ה

  

  GCA-המופעל ב Fikeחיבור מיכל מתוצרת  19  שרטוט
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 Fikeמתוצרת  Impulse מיכל –כיבוי באמצעות גז  6.8

באמצעות מתאם כיבוי  Fikeמתוצרת  Impulseיכולה להפעיל מיכל כיבוי בגז מסדרת  TSA-200XT-ה
TLA-23.  

  

  Fikeוצרת מת Impulseחיבור מיכל מסדרת  20  שרטוט
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  FireProמתוצרת חברת  כיבוי באמצעות אירוסול 6.9

באמצעות  FireProחברת  מתוצרתכיבוי באמצעות אירוסול יכולה להפעיל התקני  TSA-200XT-ה
באמצעות  לרכזת FireProמתוצרת חברת התקני אירוסול  4ניתן לחבר עד .  TLA-44מתאם כיבוי 
  .TLA-44/4מתאם כיבוי 

  

  TLA-44באמצעות מתאם  FireProאירוסול מתוצרת אוטומטי ב לכיבוי התקןחיבור  21  שרטוט

 לרכזות חשמלי חיבור – FIREPRO מתוצרת למחוללים באירוסול כיבוי מתאםאנא ראה חוברת "

  לפרטים נוספים. "טלפייר

  5210 מפסק אופציונאלי לנטרול התקן כיבוי באירוסול על פי ת.י. 6.9.1

  

  FireProאירוסול מתוצרת בלכיבוי אוטומטי אופציונאלי להתקן  ניטרול 22  שרטוט
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  GreenEXמתוצרת חברת  כיבוי באמצעות אירוסול 6.10

באמצעות  GreenEXחברת  מתוצרתכיבוי באמצעות אירוסול יכולה להפעיל התקן  TSA-200XT-ה
  .TLA-33מתאם כיבוי 

  

  TLA-33באמצעות מתאם  GreenEXאירוסול מתוצרת לכיבוי אוטומטי ב התקןחיבור  23  שרטוט

  לפרטים נוספים. חשמלי לרכזות טלפיירחיבור  – GreenEXי כיבוי באירוסול מכלולאנא ראה חוברת 

  כמויות התקני כיבוי 6.11

 מספר מקסימאלי של מתאמי כיבוי שניתן לחבר התקן כיבוי

 .אחד המחובר למוצא הכיבוי TLA-110מתאם כיבוי  SAFEמיכלי כיבוי בגז מתוצרת 

מיכלי כיבוי בגז מסדרת 
FIRERASER  מתוצרתFike  

 .אחד המחובר למוצא הכיבוי TLA-130מתאם כיבוי 

 Fikeמיכלי כיבוי בגז מתוצרת 
  GCAהמופעלים באמצעות 

 .אחד המחובר למוצא הכיבוי TLA-22מתאם כיבוי 

מיכל כיבוי בגז מסדרת 
Impulse  שלFike  

  אחד המחובר למוצא הכיבוי. TLA-23מתאם כיבוי 

מכלולי כיבוי באירוסול מתוצרת 
FirePro  

 אחד המחובר למוצא הכיבוי. TLA-44מתאם כיבוי 

מכלולי כיבוי באירוסול מתוצרת 
GreenEX  

 .אחד המחובר למוצא הכיבוי TLA-33מתאם כיבוי 
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i 
      שים לב    

יש לחבר מתאם כיבוי אחד בלבד למוצא הכיבוי.  מתאם זה יזין התקן כיבוי אחד בלבד, 
  .FireProכיבוי באירוסול מתוצרת  התקני 4-היכול להזין עד ל TLA-44/4למעט 

  נא להתייעץ עם היצרן עבור פתרונות להפעלות מעבר לכמות המצוינת לעיל.

  

  דוגמא ליישום כיבוי והפעלות 6.12

לשני אזורי גילוי; הפעלת כיבוי מלחצן שבירה צהוב, מד  TSA-200XTבדוגמא שלהלן משורטט חיבור 
  לחץ (פרסוסטאט); וצופר פינוי.

  להסבר מפורט על תהליך התכנות. 30בעמוד  6.15ראה פרק 

  

  כיבוי נפח עם הצלבת גלאים ופינוי –דוגמת יישום  24  שרטוט
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  – 43-מ 29עמוד  – 

  חיבור ממסר לניתוק בהצלבת אזורים ברכזת כיבוי 6.13

  ).25   שרטוט(ראה  TRM-1ניתן לבצע ניתוקים בהצלבה באמצעות מכלול ממסר 

  

 חיבור ממסר לניתוק בהצלבת אזורים 25  שרטוט

  

 חיבור שלושה ממסרים לניתוק בהצלבה 26  שרטוט
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  2או אזור  1הפעלת ממסרים פרטיים לאזור  6.14

(ראה  TRM-1ל ידי שימוש במכלול ממסר ע 2או אזור  1ניתן להפעיל ממסרים פרטיים לאזור 
  ).27   שרטוט

  

 ים פרטייםהפעלת ממסר 27  שרטוט

  חיבור לרכזת מפקחתה 6.15

במקרים מסויימים יש צורך בחיבור רכזת גילוי או רכזת גילוי וכיבוי לרכזת מפקחת.  ניתן לחבר מכלול 
או מבוא  ;ולמבוא אזור ברכזת אזורית TSA-200-למגעי ממסר התקלה והאזעקה של ה TRA-1מסוג 

  .ADR-3000 לחיבור לרכזת אנלוגית מסדרת ADR-818או  ADR-812מכלול 

  

 לרכזת מפקחת TSA-200חיבור רכזת  28  שרטוט
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  תכנות הרכזת 7

ניתנים לתכנות ולשינוי בשטח על מנת להתאימם לדרישות הספציפיות  TSA-200תנאי העבודה ברכזת 
  של כל אתר ואתר.

  (תכניתן). 3תכנות הרכזת מתבצע ברמת גישה 

וי, ותנאי הפעלת מוצא הכיבוי כיבהלאחר הכניסה למצב תכנות ניתן לתכנת השהיות אזורים ומוצא 
  בלבד; או בהצלבה). 2בלבד; אזור  1 (אזור

 

i 
      שים לב    

, ולכן EN 54ותקן אירופאי  1220 ת.י.-ו UL 864רכזות טלפייר עונות לדרישות התקני 
  עונות לדרישות המותרות באחד או יותר מהתקנים ואסורות בתקנים אחרים.

  אזורים. הצלבת ידי על אזעקה ואימות הגילוי ייתהשה ידי על אזעקה אימות לשלב אין

 תעלה לא הכיבוי) למוצא הפעלה והשהיית הגילוי (השהיית כיבוי להפעלת השהייהה סך

 שניות. 60 על

  

  תהליך התכנות 7.1

  תפריטהכנס למצב תכנות על ידי לחיצה על מקש  •

  )2222הקלד סיסמה (ברירת מחדל  •

  למעבר בין התפריטים תפריטהשתמש במקש  •

 בחרבור בין השדות על ידי שימוש במקש ע •

 אפשר/נטרלבחר את האפשרות הרצויה על ידי לחיצה על מקש  •

  לשמירת הנתונים בזכרון באופן קבוע. שמורלחץ על מקש  •

 (מתכנת) 3מבנה התפריט ברמת גישה  7.2

 TSA-200XT-ו TSA-200רכזות  7.2.1

 

i 
      שים לב    

  ) קיימת רק ברכזות מדגם 29   וטשרטאפשרות תכנות כיבוי (מסומן באפור בהיר ב
TSA-200XT.  
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 TSA-200XT-ו TSA-200רכזות  – מבנה התפריט 29  שרטוט

  TSA-240XT-ו TSA-240רכזות  7.2.2

 

i 
      שים לב    

  ) קיימת רק ברכזות מדגם 29   שרטוטאפשרות תכנות כיבוי (מסומן באפור בהיר ב
TSA-240XT.  

  

  

 TSA-240XT-ו TSA-240רכזות  –מבנה התפריט  30  שרטוט
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 כניסה למצב תכנות 7.3

  הקש את הסיסמה. – תהבהב.  נורית סיסמה תפריטכניסה למצב תכנות על ידי לחיצה על מקש 

  תפקידי המקשים במצב תכנות 7.4

  במצב תכנות המקשים מתפקדים באופן שונה מתפקודם בעת פעולה רגילה.

 במצב תכנותתפקיד המקש  מקש

; השהייה; תנאי אפשר / נטרלמעביר את "הסמן" בין תפריטי התכנות (בדיקה;   תפריט
  הפעלת הכיבוי; וביטול מכלול הכיבוי)

; צופרים; חייגן אש; חייגן 2; אזור 1מעביר את "הסמן" בין שדות התכנות (אזור   בחר
  תקלה; וכיבוי)

  :מבצע את הפעולות הבאות בהתאם לתהליך התכנות  נטרל / אפשר

  ;מכניס או מוציא אזור מבדיקה •

  ;מנטרל או מאפשר אזור, מוצא צופרים, חייגן אש, חייגן תקלה, או מוצא כיבוי •

  ;קובע או מבטל השהיית אזור, או מוצא כיבוי •

  ;, או בהצלבה)2, אזור 1קובע את תנאי הפעלת הכיבוי (אזור  •

  בלבד) TSA-200XTמכלול הרחבה (מבטל  •

  התצוגה במצב תכנות 7.5

 .מהבהבת מציינת את שדה התכנותנורית 

  ההרחבהמכלול תכנות  7.6

  ניתן לשנות את אופן פעולת מכלול הכיבוי באמצעות תכנות.

  )Out 3תכנות השהיית הפעלת מוצא כיבוי ( 7.6.1

  ).2222על מנת להכנס לתפריט התכנות והקש את הסיסמה (ברירת מחדל  תפריט לחץ על מקש

  פריט ההשהיה.פעמיים על מנת להגיע לת תפריט לחץ על מקש

  באזור תצוגת הכיבוי תהבהב. תקלהעד שנורית ה בחר לחץ על מקש

תבטל  אפשר/נטרלשניות.  לחיצה נוספת על מקש  30- להשהות את הכיבוי ל אפשר/נטרללחץ על מקש 
  את השהיית הכיבוי.

  )Out 3תכנות תנאי הפעלת מוצא כיבוי ( 7.6.2

  ).2222ש את הסיסמה (ברירת מחדל על מנת להכנס לתפריט התכנות והק תפריט לחץ על מקש

  שלוש פעמים על מנת להגיע לתפריט תנאי הפעלת הכיבוי. תפריט לחץ על מקש

  תהבהב. 1עד שנורית האזעקה הפרטית של אזור  בחר לחץ על מקש

מתנאי ההפעלה של מוצא הכיבוי.  לחיצה נוספת  1על מנת להוציא את אזור  אפשר/נטרללחץ על מקש 
  בתנאי ההפעלה של מוצא הכיבוי. 1תכליל את אזור  לאפשר/נטרעל מקש 

  תהבהב. 2עד שנורית האזעקה הפרטית של אזור  בחר לחץ על מקש

מתנאי ההפעלה של מוצא הכיבוי.  לחיצה נוספת  2על מנת להוציא את אזור  אפשר/נטרללחץ על מקש 
  בתנאי ההפעלה של מוצא הכיבוי. 2תכליל את אזור  אפשר/נטרלעל מקש 

שני האזורים כלולים בתנאי ההפעלה של מוצא הכיבוי הוא יופעל בהצלבת שני האזורים.  באם כלול באם 
  רק אזור יחיד יופעל הכיבוי כמוצא כיבוי פרטי של אותו אזור.
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  TSA-200XTרק ברכזות מדגם  –כלא קיים  הרחבהמכלול הגדרת  7.6.3

 תפריטעל ידי הקשה על מקש  על מנת להגדיר את מכלול הכיבוי כלא קיים יש להכנס למצב תכנות
ארבע פעמים עד להגעה לתפריט ביטול  תפריט) והקשה על מקש 2222והקשת הסיסמה (ברירת מחדל 
 תבטל את הגדרת מכלול הכיבוי. אפשר/נטרלמכלול הכיבוי.  הקשה על מקש 

  שמירת הנתונים בזכרון ויציאה ממצב תכנות 7.7

 ה ממצב תכנות.לשמירת הנתונים בזכרון ויציא שמורלחץ על מקש 
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  פעולות שוטפות ותחזוקה 8

  (מפעיל) 2ברמת גישה  מבנה התפריט 8.1

 TSA-200XT-ו TSA-200רכזות  8.1.1

  

  TSA-200XT- ו TSA-200רכזות –מבנה התפריט  31  שרטוט

 TSA-240XT-ו TSA-240רכזות  8.1.2

  

 TSA-240XT-ו TSA-240רכזות  –מבנה התפריט  32  שרטוט

  )Enable/Disable( או מוצא מבוא ניטרול/איפשור 8.2

  על מנת להכנס לתפריט התכנות והקש את הסיסמה. תפריט שלחץ על מק

  פעמיים על מנת להגיע לתפריט ניטרול / איפשור תפריט לחץ על מקש

  עד שהנורית הצהובה באזור או המוצא המתאים תהבהב. בחר לחץ על מקש

  לנטרל או לאפשר את האזור או המוצא. אפשר/נטרללחץ על מקש 

  ים בזכרון באופן קבוע.לשמירת הנתונ שמורלחץ על מקש 

  )Field Testבדיקת גלאים בשטח ( 8.3

  על מנת להכנס לתפריט התכנות והקש את הסיסמה. תפריט לחץ על מקש

  על מנת להגיע לתפריט בדיקה תפריט לחץ על מקש

  עד שהנורית הצהובה באזור המתאים תהבהב. בחר לחץ על מקש

  בדיקה. על מנת להכניס את האזור למצב אפשר/נטרללחץ על מקש 

  חזור על התהליך על מנת להוציא את האזור או האזורים ממצב בדיקה.
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  לשמירת הנתונים בזכרון באופן קבוע. שמורלחץ על מקש 

i 
      שים לב    

  אין לבדוק את לחצן הכיבוי בעת ביצוע בדיקת גלאים בשטח. הרחבהמכלול ברכזות הכוללות 

 הכיבוי! קןהת לפריקת תגרום הכיבוי הפעלת לחצן על לחיצה

  שינוי סיסמה 8.4

  .מחשבשינוי סיסמה ניתן לביצוע באמצעות 

! 
      אזהרה    

סיסמה שנשכחה מחייבת אתחול המערכת אצל היצרן: אם תשכח או תאבד את 
הסיסמה תאלץ להביא את הרכזת למפעל לאתחול המערכת.  אין אפשרות לתפעל את 

  המערכת ברמה הדורשת סיסמה ללא ידיעת סיסמת המערכת.

 לאחר שינוי הסיסמה רשום אותה ושמור את הרישום במקום בטוח.

  בדיקת נוריות 8.5

לצורכי בדיקה והפעלת זמזם אזעקה/תקלה למשך  רכזתב LED-בדיקת נוריות מדליקה את כל נוריות ה
  כשתי שניות.

 לבדוק את הנוריות. שמורבדיקה/לחץ על מקש 

 מחדל ברירת הגדרות 8.6

  כרטיס ראשי 8.6.1

  , ללא השהייהמאומת  .............................  אזורי הגילוי

  , בלתי מושההניתן להשתקהמוצא אזעקה כללי,   ...................  (צופר) Out 1מוצא 

  , בלתי מושההניתן להשתקהמוצא אזעקה כללי, לא   ...................  (חייגן) Out 2מוצא 

  מופעלים מהאזור המתאים, לא ניתנים להשתקה, בלתי מושהים  .............  Open Collectorמוצאי 

  ייהממסר אזעקה כללי, לא ניתן להשתקה, ללא השה  ..................................  1ממסר 

  ממסר תקלה כללי, לא ניתן להשתקה, ללא השהייה  ..................................  2ממסר 

  TSA-200XTדגם  – מכלול הרחבה 8.6.2

  מבוא למפסק לחץ (פרסוסטאט)  ...............................  In 3מבוא 

  TPB-10Yמבוא ללחצן הפעלה צהוב מדגם   ...............................  In 4מבוא 

  מבוא מניעת כיבוי  ...............................  In 5מבוא 

  מוצא כיבוי, מוצלב, מיידי ............................. Out 3מוצא 

  מיידי, לא ניתן להשתקהמוצא פינוי, מוצלב,  ............................. Out 4מוצא 

  TSA-240XT-ו TSA-240דגם  – מכלול הרחבה 8.6.3

  3אזור   ...............................  In 3מבוא 

  4אזור   ...............................  In 4מבוא 

  מבוא הפעלת כיבוי  ...............................  In 5מבוא 

  מוצא כיבוי, מוצלב, מיידי ............................. Out 3מוצא 

  מוצא פינוי, מוצלב, מיידי, לא ניתן להשתקה ............................. Out 4מוצא 
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 תקלות ואיתורן 9

  תקלת תחזוקה 9.1

מתוצרת טלפייר ניחנים בתכונות פיזיקאליות ייחודיות והמשולבים ים גלאי העשן הפוטואלקטרי
  המאפשרות זמן עבודה ארוך מאוד בתנאי עבודה רגילים.

צרות משקעי אבק במבוך ו) באופן אוטומטי עם היוDrift compensationהגלאי מבצע תיקוני היסט (
הגלאי יתריע על הצורך בניקוי על ידי  הגלאי עד לנקודה בה הגלאי אינו יכול לבצע תיקונים.  בנקודה זו

  הגברת קצב ההבהוב של הנורית מפעם בארבע וחצי שניות לפעמיים בשנייה.

תציין את האזור בו נמצא הגלאי בתקלת תחזוקה על ידי הבהוב מהיר של נורת  TSA-200- רכזת ה
  התקלה הפרטית של האזור.
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  בדיקות תקופתיות 10

  שבתוקף. 11חלק  1220ישות ת.י. יש לבדוק מערכות גילוי אש על פי דר

) יש לבצע בדיקה פונקציונאלית של המערכת מדי ששה 2007( 11חלק  1220על פי תקן ישראלי 
  חודשים.  הבדיקה תעשה על ידי חברה או טכנאי אשר הוסמך לכך מטעם היצרן.

  תבוצע על ידי הממונה על הבטיחות במתקן –בדיקה שבועית  10.1

  ן לבדוק את הרכזת פעם בשבוע ולוודא שכל התנאים הבאים מתקיימים:על הממונה על הבטיחות במתק

 בקצב איטי הנורית הירוקה מהבהבת •

 כל הנוריות הצהובות והאדומות כבויות ואינן מהבהבות •

 זמזם התקלה ברכזת אינו מזמזם •

  הצורך. הקרא לחברת השרות במקר

  בדיקת סוללות 10.2

מחשב - בדיקת סוללות המנוהלת על ידי מיקרוכל המטענים של חברת טלפייר כוללים מערכת בקרה ו
הרכזת, לרבות ניתוק; זרמי טעינה; מתח הסוללות; ויכולת הסוללה לספק זרם בעומס.  כשל באחד 

  הפרמטרים יוצג כתקלת סוללה עם פרוט.

  בעת הופעת תקלת אי יכולת אספקת זרם יש להחליף את הסוללה בערכים המתאימים ועל פי הנחיות.

  סוללות נקיים וקיימים חיבורים תקינים של מהדקי הסוללה.  חזק באם יש צורך.וודא שהדקי ה

  ומגבלותאזהרות  11

 

i  
      שים לב    

, לוחות משנה, גלאי עשן, רכזתמערכת גילוי האש / עשן מורכבת מרכיבים שונים וביניהם 
התרעה המיועדים לשמש לאזהרה התקני ו כיבויהפעלת התקני  ,גלאי חום, לחצני קריאה

  בפני מצב של אש / עשן.

אולם פעולת ו/או מניעתם, השימוש במערכת אינו מבטיח הגנה בפני נזקי אש ו/או עשן 
  המערכת עשויה לצמצם ולהקטין את נזקי האש והעשן.

 וראותה פי על התקנתהו תשתיותיה כולל ,רכיביה כל על המערכת תצורת של נכון תכנון

 של והיעיל הנכון לתפקודה ומתלה יסודי נאית הינו הרלבנטיים התקנים פי ועל היצרן

  המערכת.

על המתכנן והמתקין להיות בעלי כישורים ומיומנות מתאימים לביצוע כאמור וכל אובדן או 
  נזק שייגרם עקב תכנון לקוי ו/או התקנה לקויה יחול על המתכנן ו/או המתקין בלבד.

 על תוצאותיה יחולו – זקנ או אובדן נגרם ושבגינה תקינה ושאינה שבוצעה פעולה כל

  כנ"ל. הפעולה מבצע הגורם

אין על היצרן אחריות כלשהי לאש ו/או בגין פרוץ אש במקומות בהם מותקנות מערכות גילוי 
אש ו/או לתוצאות האש ו/או לכל נזק ישיר ו/או עקיף שיגרם לכל אדם ו/או רכוש או לצדדים 

 עולתו.שלישיים כתוצאה מהשימוש במוצר ו/או כתוצאה מאי פ

  המערכת, שמות המערכת, ושמות ההתקנים מהווים סימן רשום של טלפייר גלאי אש וגז בע"מ.

i 
      שים לב    

קריאה מלאה של פעולות תחזוקה לפני בה בצע ללהתקין את המערכת, להפעילה ו יןא
 חוברת הוראות זו.
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  תאימות 12

  מאושרת לעבודה עם ההתקנים הבאים: הרכזת

  התקני מבוא 12.1

  לרבות: התקנים המאושרים על ידי חברת טלפייר ומכון התקנים הרכזתבר למבואות ניתן לח

• TPH-482 ו -TPH-442 – גלאי משולב פוטואלקטרי / חום 

• TFO-480 ו -TFO-440 – גלאי עשן פוטואלקטרי 

• TF-119-2L – גלאי עשן פוטואלקטרי 

• TFH-280F ו -TFH-220F – גלאי חום 

• TFH-283F ו -TFH-283R – גלאי חום 

• TPB-10R ו-TPB-10Y – ניפוץ נילחצ 

• DTH-400 ו-DTH-800 – גלאי עשן לתעלות מיזוג אוויר 

• TBD-50ו ,-TBD-100 – מטר 100-ו 50- גלאי קרן ל 

• TBD-40 – קרן ממונע סרבו לכיוון אוטומטי ופיצוי לתזוזות גלאי 

• LASD 1 ו-LASD 2 – עשן מסוג יניקה ודגימה גלאי 

 Sensitronמתוצרת  Smart 3גלאי גז מסדרת  •

• TXB-435 – מבודד מאובטח באופן מהותי לחיבור גלאים מוגני התפוצצות לרכזות מתוצרת טלפייר 

• OSID –  גלאי מצלמה מתוצרתXTRALIS  

  התקני מוצא 12.2

  לרבות: התקנים המאושרים על ידי חברת טלפייר ומכון התקנים הרכזתניתן לחבר למוצאי 

• TIP-224 ו-TFS-114 – יםאזעקה פנימי יצופר 

• TFS-214S )צופר נצנץ בעל פיקודים נפרדים(  /TFS-214 )צופר נצנץ משולב( 

• TFS-4406 – נצנץ חיצוני מוגן מים  

• TFS-4460 – צופר חיצוני מוגן מים  

• TFS-4484 – נצנץ חיצוני מוגן מים- צופר  

• TES-553 – (ללא צופר) שלט כיבוי הופעל  

• TES-553B – (עם צופר) שלט כיבוי הופעל  

• TDH-315 ו -TDH-369 – לדלת יםאוחז יםמגנט 

  כיבוי התקני 12.3

  לרבות: המאושרים על ידי חברת טלפייר ומכון התקנים כיבוי התקני רכזת-ניתן לחבר ל

 TLA-110באמצעות מתאם כיבוי  Safeמיכל כיבוי מתוצרת  •

 TLA-130באמצעות מתאם כיבוי  Fikeמתוצרת  FIRERASERמיכל כיבוי  •

 TLA-23אמצעות מתאם כיבוי ב Fikeמתוצרת  Impulseמיכל כיבוי  •

 TLA-22באמצעות מתאם כיבוי  GCAהמופעלים באמצעות  Fikeמיכל כיבוי מתוצרת  •

 TLA-44באמצעות מתאם כיבוי  FireProמתוצרת  לבאירוסו מכלול כיבוי •

 TLA-33באמצעות מתאם כיבוי  GreenEXמתוצרת  לבאירוסו מכלול כיבוי •
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  נתונים טכניים 13

 TSA-200  /TSA-200XTתצורת  13.1

 רכזת בסיסית 13.1.1

  מ"מ 115/  270/  350  ...........................................  מידות (רוחב / גובה / עומק)

  משקל (ללא סוללות)
  גרם  1,700  .....................................................  תצורה בסיסית

  גרם 1,730  .........................................................  תצורת כיבוי

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

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

  AC(  ..........................................................  110 – 230Vac;   50 / 60 Hz( מתח רשת

  (מצב רוגע) mA 60  .......................................  יתצריכת זרם עצמית מקסימאל
mA 110 (שני האזורים באזעקה)   
mA 160 (בעת הפעלת כיבוי)  

  באזעקה 1.0Aזמני של -המסוגל לספק זרם בו 35Wהרכזת מכילה ספק 

 mA 300  .........................................  מקסימאלי סוללותטעינת זרם 

  לןקיבוסוללות ו
 12Vוללות שתי ס( 24V סוללות נטענות מסוג עופרת אטומה במתח כולל שלהספק מסוגל לטעון זוג 

 15מסוגלות להכיל סוללות בגודל של עד  TSA-200.  רכזות 5AHבחיבור טורי) ובקיבול של עד 
  (גובה) ס"מ כל אחת. 12(עומק) על  8.5(רוחב) על 

  ברוגע 180MA עד כולל זרם הצורכים לרכזת עומסים חיבור מאפשר 5AH של בסוללות ששימו

 25KΩ  ............................................  התנגדות סף לתקלת זליגה

  המופסק בעת פעולת "השב" 24VRעזר מוצא קבוע ו 24Vעזר מוצא 
   מכל מוצא בנפרד או משני המוצאים ביחד: זרם מקסימאלי

   24Vdc 120mA  .................................................................  ברוגע
   24Vdc 0.8 A  ..............................................................  באזעקה

 1.1A-, מנותק באלקטרונית  ............................................................  הגנת זרם
  שניות 24VR  ...............  10עזר מוצא ) בresetמשך פולס השב (

  .המבוא לקווי המחוברים יםהתקנ ידי על הנצרך הזרם את זה מזרם להוריד יש

  גידי תקניים- אזורים דו 2  ......................................................................  מבואות
  NFPA  .........................................................  NFPA Style 4 Class Bסיווג 

  23.9Vdc  .........................  מתח טיפוסי המסופק ללולאת הגילוי
  )3  חלק 1220  (לפי ת.י. 25  ...............................  מספר גלאים מקסימאלי ללולאה

  טלפייר חברת ידי על המאושרים גלאים רק לחבר יש
  אוהם 650 – 70  ............................  תחום ההתנגדות להפעלת אזעקה

  )EOL-3900(מק"ט  K 3.9  ...........................................................  נגד סוף קו

  )Reversed Polarityהיפוך קוטביות (  ................................................................  Out 1מוצא 
  NFPA 72לפי  Yמוצא מסוג   .........................................................  NFPAסיווג 

  1.1A-, מנותק באלקטרונית  ............................................................  הגנת זרם
  כללי, מושתק  ..............................................  תנאי הפעלת המוצא

  24Vdc 0.5 A  .....................................................  זרם מקסימאלי
  )EOL-3900(מק"ט  K 3.9  ...........................................................  נגד סוף קו

  )Level Activationת מתח (רמ  ................................................................  Out 2מוצא 
  NFPA 72לפי  Yמוצא מסוג   .........................................................  NFPAסיווג 

  1.1A-, מנותק באלקטרונית  ............................................................  הגנת זרם
  כללי, בלתי מושתק  ..............................................  תנאי הפעלת המוצא

  24Vdc 0.5 A  .....................................................  זרם מקסימאלי
  )EOL-3900(מק"ט  K 3.9  ...........................................................  נגד סוף קו
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  FWREמוצא 
  מספק מתח במצב רגיל, מפסיק בתקלה  ..............................................  תנאי הפעלת המוצא

  24Vdc 0.05 A  .....................................................  זרם מקסימאלי
  )EOL-3900(מק"ט  K 3.9  ...........................................................  נגד סוף קו

  מוצאים לא מבוקרים OC )Open Collector(  .......................................  2מוצאי 
  (אספקת מינוס בהפעלה) open collector  .............................................................  סוג מוצא

  השייך לו מהאזורכל מוצא מופעל באזעקה   ...........................................  תנאי הפעלת המוצאים
  24Vdc 40mA  .....................................................  זרם מקסימאלי

  2  .................................................  הפעלותל יםיבש יםמגע
  אזעקה  ........................................RL1תנאי הפעלת ממסר 
  תקלה  ........................................RL2תנאי הפעלת ממסר 

  48Vdc 1.5 A  ...............................................  יםמקסימאלי כיםער

  TSA-200EM1.1או  TSA-200EM1הרחבה מכלול  13.1.2

  גידי תקניים- דו מבואות 3  ......................................................................  מבואות
  NFPA  .........................................................  NFPA Style 4 Class Bסיווג 

  23.9Vdc  ..............................  מתח טיפוסי המסופק לקו המבוא
  טלפייר חברת ידי על המאושרים התקנים רק לחבר יש

  אוהם 650 – 70  ............................  נגדות להפעלת אזעקהתחום ההת
  )EOL-3900(מק"ט  K 3.9  ...........................................................  נגד סוף קו

  Out 3מוצא 
  )Level Activationרמת מתח (  ..............................  )TSA-200EM1מכלול הרחבה (
  )Reversed Polarityהיפוך קוטביות (  ...........................  )TSA-200EM1.1מכלול הרחבה (

  NFPA 72לפי  Yמוצא מסוג   .........................................................  NFPAסיווג 
  אלקטרונית  ............................................................  הגנת זרם

  24Vdc 1.0 A  .....................................................  זרם מקסימאלי
  שניות  18  ....................................................  משך פולס כיבוי

  )EOL-3900(מק"ט  K 3.9  ...........................................................  נגד סוף קו

   )Level Activationרמת מתח (  ................................................................  Out 4מוצא 
  NFPA 72לפי  Yמוצא מסוג   .........................................................  NFPAסיווג 

  אלקטרונית  ............................................................  הגנת זרם
  אלקטרונית  ............................................................  הגנת זרם

  24Vdc 0.8 A  .....................................................  זרם מקסימאלי
  )EOL-3900(מק"ט  K 3.9  ...........................................................  נגד סוף קו

  TSA-240XT-ו TSA-240תצורת  13.2

 רכזת בסיסית 13.2.1

  מ"מ 115/  270/  350  ...........................................  מידות (רוחב / גובה / עומק)

  גרם 1,730  .....................................................  משקל (ללא סוללות)

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

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

  AC(  ..........................................................  110 – 230Vac;   50 / 60 Hz( מתח רשת

  (מצב רוגע) mA 60  .......................................  צריכת זרם עצמית מקסימאלית
mA 110 )(שני אזורים באזעקה   
mA 160 (בעת הפעלת כיבוי)  

  באזעקה 1.0Aזמני של -המסוגל לספק זרם בו 35Wהרכזת מכילה ספק 

 mA 300  .........................................  מקסימאלי סוללותטעינת זרם 
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  לןקיבוסוללות ו
 12Vשתי סוללות ( 24V סוללות נטענות מסוג עופרת אטומה במתח כולל שלהספק מסוגל לטעון זוג 

 15מסוגלות להכיל סוללות בגודל של עד  TSA-240.  רכזות 5AHל של עד בחיבור טורי) ובקיבו
  (גובה) ס"מ כל אחת. 12(עומק) על  8.5(רוחב) על 

  ברוגע 180MA עד כולל זרם הצורכים לרכזת עומסים חיבור מאפשר 5AH של בסוללות שימוש

 25KΩ  ............................................  התנגדות סף לתקלת זליגה

  בעת פעולת "השב"המופסק  24VRעזר מוצא קבוע ו 24Vעזר מוצא 
   או משני המוצאים ביחד: מכל מוצא בנפרד זרם מקסימאלי

   24Vdc 120mA  .................................................................  ברוגע
   24Vdc 0.8 A  ..............................................................  באזעקה

 1.1A-, מנותק באלקטרונית  ............................................................  הגנת זרם
  שניות 24VR  ...............  10עזר מוצא ) בresetמשך פולס השב (

  .המבוא לקווי המחוברים התקנים ידי על הנצרך הזרם את זה מזרם להוריד יש

  גידי תקניים- אזורים דו 4  ......................................................................  ותמבוא
  NFPA  .........................................................  NFPA Style 4 Class Bסיווג 

  23.9Vdc  .........................  מתח טיפוסי המסופק ללולאת הגילוי
  )3  חלק 1220  (לפי ת.י. 25  ...............................  מספר גלאים מקסימאלי ללולאה

  טלפייר חברת ידי על המאושרים גלאים רק לחבר יש
  אוהם 650 – 70  ............................  תחום ההתנגדות להפעלת אזעקה

  )EOL-3900ק"ט (מ K 3.9  ...........................................................  נגד סוף קו

  )Reversed Polarityהיפוך קוטביות (  ................................................................  Out 1מוצא 
  NFPA 72לפי  Yמוצא מסוג   .........................................................  NFPAסיווג 

  1.1A-, מנותק באלקטרונית  ............................................................  הגנת זרם
  כללי, מושתק  ..............................................  תנאי הפעלת המוצא

  24Vdc 0.5 A  .....................................................  זרם מקסימאלי
  )EOL-3900(מק"ט  K 3.9  ...........................................................  נגד סוף קו

  )Level Activationרמת מתח (  ................................................................  Out 2מוצא 
  NFPA 72לפי  Yמוצא מסוג   .........................................................  NFPAג סיוו

  1.1A-, מנותק באלקטרונית  ............................................................  הגנת זרם
  כללי, בלתי מושתק  ..............................................  תנאי הפעלת המוצא

  24Vdc 0.5 A  .....................................................  זרם מקסימאלי
  )EOL-3900(מק"ט  K 3.9  ...........................................................  נגד סוף קו

  FWREמוצא 
  מספק מתח במצב רגיל, מפסיק בתקלה  ..............................................  תנאי הפעלת המוצא

  24Vdc 0.05 A  .....................................................  זרם מקסימאלי
  )EOL-3900(מק"ט  K 3.9  ...........................................................  נגד סוף קו

  מוצאים לא מבוקרים OC )Open Collector(  .......................................  2מוצאי 
  (אספקת מינוס בהפעלה) open collector  .............................................................  סוג מוצא

  השייך לו מהאזורכל מוצא מופעל באזעקה   ...........................................  תנאי הפעלת המוצאים
  24Vdc 40mA  .....................................................  זרם מקסימאלי

  2  .................................................  הפעלותל יםיבש יםמגע
  אזעקה  ........................................RL1תנאי הפעלת ממסר 
  תקלה  ........................................RL2תנאי הפעלת ממסר 

  48Vdc 1.5 A  ...............................................  יםמקסימאלי כיםער
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  – 43-מ 43עמוד  – 

  TSA-200EM1.1מכלול הרחבה  13.2.2

  1גידי תקניים- דו מבואות 3  ......................................................................  מבואות
  NFPA  .........................................................  NFPA Style 4 Class Bסיווג 

  23.9Vdc  ..............................  מתח טיפוסי המסופק לקו המבוא
  טלפייר חברת ידי על המאושרים התקנים רק לחבר יש

  אוהם 650 – 70  ............................  תחום ההתנגדות להפעלת אזעקה
  )EOL-3900(מק"ט  K 3.9  ...........................................................  ונגד סוף ק

  Reversed Polarity(2היפוך קוטביות (  ................................................................  Out 3מוצא 
  NFPA 72לפי  Yמוצא מסוג   .........................................................  NFPAסיווג 

  אלקטרונית  ............................................................  הגנת זרם
  24Vdc 1.0 A  .....................................................  זרם מקסימאלי

  שניות  18  ....................................................  משך פולס כיבוי
  )EOL-3900(מק"ט  K 3.9  ...........................................................  נגד סוף קו

  Level Activation(2רמת מתח (  ................................................................  Out 4מוצא 
  NFPA 72לפי  Yמוצא מסוג   .........................................................  NFPAסיווג 

  אלקטרונית  ............................................................  הגנת זרם
  24Vdc 0.8 A  .....................................................  זרם מקסימאלי

  )EOL-3900(מק"ט  K 3.9  ...........................................................  נגד סוף קו

  התקנים ומכון טלפייר חברת ידי על המאושרים התקנים רק לחבר יש

  תבטיחו משיקולי הממסרים ילמגע גבוה מתח לחבר אין – הרהאז

 24Vdc ± 20%המוצאים מיועדים לחיבור התקנים הפועלים במתח נקוב של 

  כל הנתונים נומינאליים ועשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת

  המערכת, שמות המערכת ושמות ההתקנים מהווים סימן רשום של טלפייר גלאי אש וגז בע"מ.

  תקינה 14

  לתקינה הבאה: ותעונ TSA-200 סדרתמ לגילוי אש וכיבוי אוטומטי אזוריתת הוהרכז

 1220לתקן ישראלי  ותמתאימ •

 9מהדורה  UL 864לתקן  ותמתאימ •

 EN 54-4-ו EN 54-2 םיאירופאלתקנים  ותמתאימ •

                                                

 TSA-240לא פעיל ברכזות מדגם  In 5מבוא  1
 TSA-240לא פעילים בדגם  4-ו 3מוצאים  2
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  TSA-200/240-הוראות הפעלה לביצוע מיידי ב

  .מתח הירוקה במצב רגיל דולקת הנורית  תקין פעולה במצב

סיסמה לפי הצורך  הקלד – תקהשים על ידי לחיצה על מקש צופר השתק  אזעקה בשעת
לאזור המופיע בתצוגה במצב אזעקה וטפל  גש (נורית סיסמה מהבהבת). 

  באירוע בהתאם להוראות ממונה הבטיחות.

 רגילה לפעולה חזרה

  אזעקה לאחר
לאחר גמר הטיפול באירוע לפי הוראות ממונה הבטיחות ניתן להחזיר את 

  .השבמקש המערכת למצב עבודה רגיל על ידי לחיצה על 

  פעולה זו תבוצע על ידי אנשים מורשים בלבד.

  מבוצע אוטומטית ללא התערבות אדם.  אוטומטי כיבוי

.  באזור הכיבוי בתצוגה הופעל כיבויתדלוק הנורית לאחר הפעלת כיבוי 
  במקרה זה יש לקרוא לחברת השרות להחזרת הרכזת למצב עבודה רגיל.

אבחן את התקלה   .אשרי לחיצה על מקש השתק את זמזם התקלה על יד  תקלה בשעת
.  במידת בהתאם להוראות ממונה הבטיחותו ופעל לתיקונה באופן עצמאי

.  תיקון התקלה משיב את המערכת למצב השרות לחברתהצורך קרא 
  עבודה רגיל באופן אוטומטי.

  

  תיאור  אזור

1    

2    

3   

4   

      המצורפות לכל מערכת TSA-0/24200ת הטכניות ולפירוט יתר קרא את ההורא    

   ________________________________________________   טלפון לשרות:

   ________________________________________________   חברת השרות:

 


