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 .מבוא9

מיועדת לאפשר גישה נוחה ואינטראקטיבית, למשתמשי מחשב לכל אחת TCS-7030תוכנת 

של  ADR-7000 7000 ו  Gruard-7, ADR-3000,Saverמהפונקציות הרבות של פנלים מהסוגים, 

 חברת טלפייר.

רכזות המחוברות ביניהן ברשת  23התוכנה יכולה לעבוד עם חיבור פיזי לרכזת או לצבר של עד 

LON  ( או מול קובץ 0333והן ממשפחת  2333צבר רכזות יכול להכיל רכזות הן ממשפחת )כאשר

 המכיל את כל נתוני הרכזות

 או בשני האופנים בעת ובעונה אחת עם אפשרות לבצע סנכרון בין הרכזות לקובץ לשני הכיוונים.

קריאה, כל אחת מהרכזות לסוגיהן השונים )כמו גם הקובץ שלהן( מכיל את המידע הבא הניתן ל

 עריכה ושמירה:

אוסף של שדות הקובעים את הפעולות הכלליות של הרכזת,  –נתוני התצורה  1.1

 נתונים אלו יהיו שונים בהתאם לסוג הרכזת.

נתוני ההתקנים המחוברים לכל אחת מהלולאות של הרכזת על פי הטבלה  1.3

 הבאה:

 

 מספר התקנים ללולאה מספר לולאות מקסימלי סוג הרכזת

ADR-3000 4 130 

ADR-3000- Saver 1 130 

ADR-7000 8 130 

ADR-7000-Saver1 1 130 

ADR-7000-Saver2 3 130 

Guard7 1 03 

 

ישנם  מספר סוגי התקנים שמחולקים להתקני מבוא )גלאים, מפסקים וכ"ו(, התקני 

מוצא )צופרים, מנורות, כיבויים אוטומטיים וכ"ו( והתקנים נוספים )ספקי כוח, מבודדים 

 וכ"ו(

תווים ונתונים  43לכל התקן שדה המתאר אם ההתקן מתוכנת, תיאור באורך של עד 

 ספציפיים על פי סוג ההתקן.

ניתן להגדיר מבנה קבוצתי הכולל בתוכו מספר משתנה של התקנים  –אזורים  1.2

ביצוע ניטור אזעקות אש לא רק מהתקן בודד אלא מאזור פיסי שיש בו שנועד ל

 מספר התקנים.

 0333אזורים שכאלו ובמשפחת  444ניתן להגדיר עד  2333ברכזות ממשפחת 

111. 



ניתן לצרף לכל אזור מספר לא מוגבל של התקנים מכל הלולאות של הרכזת או 

 LONשל מספר רכזות המחוברות ביניהן ברשת 

מבנה לוגי שנועד להפעיל מוצאים )צופר, מנורה, כיבוי, בקר כיבוי(  – מטריצות 1.4

על פי הקשרים לוגיים בין כניסות המטריצה כאשר אלו יכולות להיות משני 

 הסוגים הבאים:

 -מטריצת התקנים  -

 
 -מטריצת אזורים-

 
לוח זמנים שבועי לקביעת רגישות משתנה של כל התקני  –טבלת יום לילה  1.1

 הכניסה של המערכת בהתאם למצב יום או מצב לילה.

מבנה לוגי דומה לאזורים הכולל בתוכו מספר משתנה של התקנים  –קבוצות  1.0

 שההבדל העיקרי הוא שקבוצות נועדו לצורך ביצוע פעולות

 .0333על כל חברי הקבוצה במקביל. קיים רק ברכזות ממשפחת 

 

 מלבד האפשרות לעריכת נתונים מאפשרת התוכנה מספר פונקציות נוספות:

 ית האירועים )תקלות ואזעקות( מהרכזותקריאה והצגה של היסטורי -

 אפשור של התקני הרכזות \נטרול  -

 פנל תפעול מרחוק של הרכזות. -

 עדכון תוכנה לפנלים.  -

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 .התקנה2

 

נייד  USBהתוכנה נמצאת בענן של חברת טלפייר וניתנת לטעינה בפעם הראשונה בעזרת התקן 

 שיופץ על ידי חברת טלפייר למשתמשים מורשים.

 ההתקן הנייד משמש גם כהתקן רישוי של התוכנה כדי לוודא שימוש חוקי ומורשה.

 

 במחשב ולהפעיל את התוכנה הבאה:  USBיש להכניס את ההתקן לחריץ ה 

Double Click to install TCS-7030 –   וסימונו 

 

 כאשר לחיצה כפולה על הקובץ תציג את המסך הבא :

 

 

 

 יש לוודא שהמחשב מחובר לאינטרנט וללחוץ על כפתור התחל ואז יפתח המסך הבא:

 



 

 

 בסיום תהליך הטעינה יפתח המסך הבא:

 

 

 יש ללחוץ על כפתור >הבא< עד לגמר ההתקנה.

 

בחירה זו תקבע את ברירת המחדל  –יש לשים לב  –יש לבחור את השפה בה תתבצע ההתקנה 

 לשפה בה תפעל התוכנה.

 

 

 התהליך )ובכל הרצה של התוכנה( יופיע המסך הבא:בגמר 

 

 

 



 

 

 

 מציין את מספר הימים שנותרו עד לפקיעת תוקף רישיון התוכנה  3.1

 12.4להארכת תוקף הרישיון ראה סעיף       

 הסיסמה שתבחר עבור כניסה לתוכנה.  יופיע המסך הבא: ובו שם המשתמש ו

 

. 

 

 תווים 1אורך השם לפחות  –יש להכניס את שם המשתמש להפעלת התוכנה 

 תווים 4גודל הסיסמה לפחות  –יש להכניס את הסיסמה שתשמש להפעלת התוכנה 

אבל תוכל לפעול אך ורק במחשב אליו מחובר  –יות מותקנת ביותר במחשב אחד *התוכנה יכולה לה

 ההתקן הנייד.

 

 

  רישיון התוכנה מוגבל למשך זמן שיקבע על ידי טלפייר ניתן להציג את תאריך הפקיעה

 של הרישיון מתוך התוכנה

 

 

  הפעלה נוספת –ההתקן הנייד חייב להיות מחובר בהפעלה הראשונה של יום העבודה 

 באותו היום לא מחייבת חיבור ההתקן.

           

 



 . הרצת התוכנה0

 מלוח העבודה יש לבחור את האייקון הבא בלחיצה כפולה:

 

 תתבצע טעינה של שפת הממשק.

 במידה והתוכנה לא עומדת בתנאי הרישיון תוצג הודעה מתאימה והתוכנה לא תפעל.

 

 

 

 

 

 

 

 .הכנסת סיסמא0

 פיע מסך הכנסת הסיסמה ושם המשתמש :בפעם הראשונה שהתוכנה עולה יו

 

 יש להכניס את שם המשתמש והסיסמה שתוכנתה בתהליך ההתקנה.

 מספרבמידה ושכחת את הסיסמה ניתן ללחוץ על "שכחתי סיסמה" ואז תתבקש להכניס את 

  .הלקוח שלך

אה שהתוכנה תופעל לא יהיה צורך להכניס את שם המשתמש והסיסמה אם נעשתה בפעם הב

 בקשה לזכירת הסיסמה בסגירת התוכנה.

 

 אם פג תוקפו של רישיון התוכנה תופיע ההודעה הבאה:

 

 



 

 

 לחיצה על כן תפתח תהליך של הארכת תוקף הרישיון

 12.4ראה סעיף 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . פרויקטים9

 הבא: לאחר הכנסת שם משתמש וסיסמה חוקיים יופיע המסך

 

 

 ברצונך לטפל ברכזת אחת בלבד אם עבודה בממשק פשוט בחר ב-

 בחר בממשק מתקדם לטיפול במספר רכזות המחוברות ברשת ביניהן.-

 לחיצה על התחל תפתח את

 

 של ממשק פשוט :במקרה – הראשי של התוכנההמסך   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 יוצג המסך הבא: -תפריט המערכת לחיצה עליו להפעלת 

 

 

 

בפעם הראשונה שמפעילים את התוכנה הפעולה הראשונה שיש לעשות היא להגדיר פרויקט ראשוני 

  הרכזות מבלי להיות מחוברים אליהן.על נתוני המערכת על מנת שיהיה אפשר לעבוד של 

להיות שם, המערכת יכולה להכיל  רכזות. לכל פרויקט חייב 23פרויקט הינו קובץ המכיל נתונים של 

 מספר כלשהו של פרויקטים בכל מחיצה נבחרת



 שתהיה ריקה מפרויקטים בממשק פשוט תפתח מחיצה ושמה "מחיצת ברירת המחדל" 

 לחיצה על החץ הקטן ליד רשימת הפרויקטים תפתח את המסך הבא: .1.1

 

 בחירה בחדש ומילוי תיבת השם תיצור מחיצה חדשה תחת השם הנבחר

 או שנבחר מחיצה מהרשימה.

 

 

 

 בחירת המחיצה תהיה ישירות ממערכת הקבצים של המחשב: *במקרה של ממשק מתקדם

 

ניתן לבחור  My Documents/ADR-7000Data/Projectsברירת המחדל הינה המחיצה כאשר 

 החץ הקטן שליד מחיצה כלשהי במחשב או ברשת על ידי לחיצה על 

תעלה מסך לבחירת המחיצה בה יאוכסנו על החץ הקטן ליד רשימת הפרויקטים לחיצה על   

 הפרויקטים :

 

 

 

 

 

מכיל את כל הפרויקטים שלכל אחד מהם מוצגים :שם  –רשימת פרויקטים במחיצה הנבחרת  1.3

הפרויקט, תאריך יצירת הפרויקט, שם המשתמש שיצר את הפרויקט )נלקח ממסך הכניסה(,סוג 

( ומספר הגרסאות שנשמרו 23, מספר הפנלים הפעילים בפרויקט )עד הפנלים ממנו מורכב הפרויקט

 עבור כל פרויקט )קובץ עבור כל גרסה(

 

 שם המשתמש מפעיל התוכנה ושעון המערכת 1.2

 פרטי הרכזת המחוברת 1.4



 בהמשךראה  –מסך הבא מעבר לכפתור  1.1

 

 כל כפתור מואר מייצג פעולה. –שורת כפתורי התפעול של הפרויקטים  1.0

 

 

 

 לחיצה על הכפתור תציג את המסך הבא: –ליצירת פרויקט חדש  –צור  1.0.1

 

תווים. ואז יפתח  2יש להכניס שם פרויקט שעדיין לא נמצא במערכת שאורך השם המינימלי הוא 

 המסך הבא:

 

ניתן  ADR-7000רכזות מסוג  23החדש יכיל נתוני ברירת מחדל עבור כל ההתקנים של הפרויקט 

( על ידי הסימון בתיבה הבחירה. הקשה 1לבחור לפרויקט מספר קטן יותר של רכזות )לכל הפחות 

 : ADR-3000ל  ADR-7000על המספר המייצג את סוג הרכזת יאפשר לבחור בין 



 

הרכזות ובעזרת הכפתור >נקה הכל< לבצע את  23בעזרת הכפתור >בחר הכל< ניתן לסמן את כל 

 הפעולה ההפוכה.

 תקבע קובץ שמכיל רק רכזת אחד מסוג זה.Saver1/2 או  Guard7000    לחיצה על הכפתורים 

 בחירת הרכזות ולחיצה על כפתור אשר, ייווצר פרויקט חדש.לאחר 

 ויוצג עכשיו ברשימה כדלקמן:

 

במחיצה החדשה שתקרא בשם הפרויקט תשמר הגרסה הראשונית של המערכת לפי קביעת ברירת 

 source.nanlהמחדל. קובץ זה יקרא תמיד 

 בעזרת העכבר לסמן פרויקט ואז לחיצה על כפתור זה תסיר אותו מהמערכת. –מחק  1.0.3

תופיע תיבת הכנסת שם והעתק  –יש לבחור פרויקט מהרשימה ואז ללחוץ על הכפתור  -העתק 1.0.2

 מדויק של הפרויקט הנבחר יתווסף לרשימה.

  –יצוא  1.0.4

 אפשרויות: 2יפתח מסך ובו                  

 לקובץ:יצוא  – 1.0.4.1  

 

בחירה בפרויקט מהרשימה  nanlינוע. קובץ זה יהיה מסוג ניתן להעתיק כל פרויקט לקובץ בר ש

 ולחיצה על הכפתור תפתח מסך כדלקמן:



 

 יש לבחור את יעד שמירת הקובץ ללחוץ על כפתור השמירה ואז יפתח המסך הבא:

 

 לבחירת הגרסה אותה רוצים לייצא.

 

 ט דרך הרשת לטלפייר במצב כזה המחשב צריך להיות מחובר לאינטרנטהפרויק יצוא 1.0.4.3

 התקנים 13סעיף יצוא של שמות האזורים ראה   1.0.4.2

 

 

 

 אפשרויות: 2יפתח מסך ובו יבוא  1.0.1

   

 יבוא מקובץ 1.0.1.1 

 ניתן להוסיף לרשימת הפרויקטים של המערכת קובץ שמיובא ממקום כלשהו. –

 לחיצה על כפתור זה תציג את המסך הבא:

 

 יש לבחור את הקובץ הרצוי ואז לחיצה על כפתור פתח תוסיף את הקובץ לרשימת הפרויקטים.

 

 



 

 במצב כזה המחשב צריך להיות מחובר לאינטרנטמטלפייר דרך הרשת  פרויקט יבוא  1.0.1.3

 

 התקנים 13סעיף של שמות האזורים ראה  יבוא 1.0.1.2

 

 

 ואז ניתן לבחור איזה חלקים מהפרויקט המיובא –ניתן לסמן את התיבה יבוא חלקי  3ו 1בסעיפים 

 יחליפו פרויקט קיים  

 

 

 

( anlישנים )מסוג  ADR-3000יש להשתמש בכפתור זה על מנת להמיר קבצי  – 2333יבוא מ  1.0.0

 ממשק מתקדם בלבד() לחיצה על כפתור זה תפתח את המסך הבא: nanlלקובץ חדש מסוג 

  

 ואז יפתח המסך הבא:



 

 2333או  0333 –הפנלים בקובץ החדש ניתן לקבוע אם הפנל פעיל או לא ואת סוגו  23אחד מ לכל 

לעריכת מספר הפנלים או סוגם בפרויקט קיים יש להקיש על כפתור זה ואז יפתח  –פנלים  – 1.0.0

 1.1.1מסך עריכה כמו בסעיף 

 

 לשינוי שם פרויקט נבחר – 1.0.8

 

 14חוקיות של פרויקט ראה סעיף לבדיקת  –בדיקה  – 1.0.4

 

 לרכזת המחוברת למחשב )ממשק פשוט בלבד(יתחבר  –התחברות לרכזת  - 1.0.13

 

 ורכזת נבחרים. מפרויקט נבחר –התנתקות  – 1.0.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (Offline)מצב מנותק  7

באופן רגיל לפני שמתבצע חיבור לרכזת או קבוצת רכזות, התוכנה במצב מנותק ולכן הפעולות 

 שנבחר. הפרויקטבמשימות של תצורה, התקנים, קבוצות והיסטוריה יהיו אך ורק מול 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .הגדרות התקשורת6

ות ביניהן ברשת( יש לכוון את על מנת שנוכל להתחבר לרכזת או לקבוצת רכזות )המחובר

יפתח -הפרמטרים של התקשורת. יש להיכנס למסך התפריט ואחר כך ללחוץ על "תקשורת כיוונים" 

 המסך הבא:

 

 אחד משלושת הסוגים:בשלב הראשון יש לבחור את סוג התקשורת לרכזת אליה יש חיבור פיזי מ

0.1 USB –  את המספרים המוצגים כאן של קוד יצרן וקוד מוצר עד להודעה חדשה מיצרן אין לשנות

 התוכנה.

0.3 RS232- :בחירה זו תציג את המסך הבא 

 

 111333ערוץ התקשורת נעשה באופן אוטומטי על ידי התוכנה יש לבחור בקצב תקשורת זיהוי 

 ADR 7000עבור פנלים מסוג 

 ADR 3000עבור פנלים מסוג  28433או  14333או  4033

0.2 TCP-IP :בחירה זו תציג את המסך הבא 



 

של כרטיס תקשורת הרשת המותקן  IPבדרך כלל( ואת כתובת ה  4יש להכניס את מספר הערוץ )

 .IPשם שישמר במערכת על מנת שנוכל להשתמש בו במקום ה  IPבפנל ניתן להצמיד לכל כתובת 

לרכזת או לקבוצת  onlineכיווני התקשורת וכעת נוכל להתחבר  לחיצה על >אשר< תשמור את

 רכזות. 

 

 ללחוץ על כפתור >התחברות< מספיקפשוט בעבודה בממשק 

 על כפתור >רשת פנלים < בראש המסך:יש ללחוץ בממשק מתקדם 

 

 ואז יפתח מסך התחברות לפנלים כדלקמן:  

 

 .התחברות למקומי1

במידה ונתוני התקשורת מכוונים נכון ויש חיבור פיזי לפנל לחיצה על כפתור זה תחבר אותנו אך ורק 

אל הפנל שיש אליו את החיבור גם אם אותו פנל שייך לקבוצת פנלים המחוברים ברשת פנימית 

LON החיבור יתאפשר אך ורק אם רישיון התוכנה המותקנת במחשב תואם את הבעלות לפנל. )ניתן.

מהו קוד הבעלות של רישיון התוכנה( במידה ואין התאמה  – 12.4סעיף  –לראות במסך הרישיון 

 תופיע ההודעה:

 "אינך הבעלים החוקיים של פנל זה" ולא ניתן יהיה להתחבר אליו. 

תופיע ההודעה הבאה: "פנל זה עדיין לא עבר תהליך  –ומר ללא בעלים רשום כל –והיה והפנל ריק 

 האם לרשום אותו לפי תנאי הרישיון שלך" –שיוך בעלות 

קוד הבעלות של התוכנה ייצרב אל הפנל ורק מי שיש לו תוכנה תואמת  –במידה והתשובה היא כן 

 יוכל לתקשר עמו.

 במקרה כזה המסך יראה כדלקמן לאחר החיבור:



 

כאשר ניתן לראות בשורה שלו את הסטטוס )מחובר(, את סוג הפנל,  8במקרה הזה התחברנו לפנל 

 את שם הבעלות של הפנל ואת גרסת התוכנה שמותקנת על הפנל המחובר.

 .חיפוש פנלים5

לפנל אליו  LONהפנלים שיכולים להיות מחוברים ברשת  23לכל אחד מ ניתן לבצע חיפוש והתחברות

מחוברת התוכנה על מנת למצוא פנל רצוי יש לסמן את התיבה לימינו כאשר לחיצה על >סמן הכול < 

 הפנלים. 23תבצע סימון על כל 

 כעת יש ללחוץ על >חיפוש פנלים<

 

 . התנתקות93

 offlineהפעלת משימה זו תנתק את התקשורת ותחזור למצב 

יש ללחוץ על כפתור  –לאחר שנבחר פרויקט או נעשתה התחברות לפנל אחד לפחות או גם וגם 

 >קדימה< )הכפתור הכחול בצד שמאל למטה( ונקבל את המסך הבא:

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תצורה 99

 תצוגת ההתקנים\בורר בין תצוגת התצורה  – 11.1

קובץ, בורר בין תצוגת נתוני התצורה של קובץ או פנלים מחוברים. במצב לא מחובר יופיע רק  – 11.3

במצב בו קיים חיבור לפנל ואין פרויקט נבחר יופיעו רק פנלים. במצב בו יש חיבור לפנל ופרויקט נבחר 

 יופיעו שניהם.

רשימה של הפנלים המחוברים )במקרה שאין חיבור תופיע כאן הרשימה של הפנלים  – 11.2

כחול( כאשר ניתן הפעילים בתוך הקובץ( הנתונים המוצגים הם תמיד של הפנל הנבחר )מודגש ב

 לדפדף בין הפנלים שברשימה.

מוצגים על גבי המסך וניתנים לעריכה ישירות על גביו כאשר  –נתוני התצורה של הפנל הנבחר:  11.4

 לשדות הבאים ישנם מסכי הרחבה כדלקמן:

 -שותפים

 

 נה:לוחות מש



 

 

 

 

 

 

 לולאות:

 

 אפשרויות:

 



 

 לחיצה על מקש ההרחבה של הסיסמאות לא תראה את סיסמאות המערכת מטעמי –סיסמאות 

 ורר במצב פנלים(שמירת סודיות .לחיצה על הסימון תציג את ההודעה הבאה:)בתנאי שהב 

 

 

 

 לפני שלוחצים כן צריך לקבל אישור מטלפייר לביצוע התהליך. בקשת האישור תעשה טלפונית

 ..אם קיבלת טלפונית את האישור יש לוודא שהמחשב מחובר לאינטרנט 32-4033444במספר 

 ישוי הנייד מחובר ואז יתבצע תהליך שיחזיר את סיסמאות הרכזת המחוברת למצבוהחסן הר

 ברירת המחדל שלהן.

 

 

 

 טבלת השדות האפשריים וערכיהם :  

 הערות ערכים מותרים שם השדה

ניתן לשנות מספר פנל רק אם  1-23מספרים  מספר פנל

 יש חיבור לכל הפנלים 

 ADR-3000לא קיים עבור  תווים כלשהם ובכל שפה 33עד  תיאור הפנל

 סיסמאות מפעיל

1-2 

 ADR-3000עבור  3-4ספרות מ  4

 ADR-7000עבור  3-4ספרות מ 6

יש סיסמת  – ADR-3000עבור 

 מפעיל אחת בלבד

 שדות אלו לא ניתנים לעריכה

ולתצוגה אך ורק בהרשאה 

 מיוחדת

 סיסמאות תכנות

1-2 

 ADR-3000עבור  3-4ספרות מ  4

 ADR-7000עבור  3-4ספרות מ 6

יש סיסמת  – ADR-3000עבור 

 תכנות אחת בלבד

 שדות אלו לא ניתנים לעריכה

ולתצוגה אך ורק בהרשאה 

 מיוחדת

 שפת מערכת

(0333) 

  שפה אחרת\אנגלית

 שפת לוח משנה

(2333) 

  עברית\אנגלית

סנכרון פרוטוקול 

 נצנצים

wheelock/gentex-avsm  עבורADR-3000 

 ADR723קיים רק בכרטיס 



פרוטוקול סנכרון 

 3ו  1נצנצים 

 ADR-3000עבור  לא\כן

 ADR723קיים רק בכרטיס 

 צופרים

1-3 

מוצא צופר אחד  2333עבור   לא מושתק\מושתק

 בלבד

 לא\כן 1-23שותף 

 לא[\כן –]פינוי 

 לא[\כן -]השב

 לא[\כן –]השתק 

 ADR-3000עבור 

 כן או לא בלבד –שותף 

 לא פעיל 1-8לולאות 

class A 

class B 

לולאות  ADR-3000 4עבור 

 בלבד

 ערוצי תקשורת

Com1 

Com2 

Com5 

PC,NET-2333  לא קיים עבורADR-3000 

 ערוצי תקשורת

Com3 

Com4 

 ADR-3000קיים עבור לא  לא ניתנים לעריכה

 קצב ערוצי תקשורת

Com1 

Com2 

Com5 

לא קיים  111333ברירת מחדל  4033,14333,28433,111333

 ADR-3000עבור 

 קצב ערוצי

Com3 

Com4 

 ADR-3000לא קיים עבור  לא ניתנים לעריכה

 ADR-3000לא קיים עבור  מפוקח, לא מפוקח בקרת ערוצי תקשורת 

 ADR-3000לא קיים עבור  אזעקה. –אזעקה, פיקוח, תקלה, קדם  1-2ממסרים 

 ADR-3000לא קיים עבור  מכל השותפים, מפנל מקומי אזעקה  1חייגן 

 ADR-3000לא קיים עבור  מכל השותפים, מפנל מקומי 3חייגן 

 1השהיית חייגן 

 אזעקה

 3חייגן 

 ADR-3000קיים עבור לא  דקות 4 – 3

 אזעקה למכבי האש -FB אופן עבודה – 3חייגן 

FWRE -חייגן תקלה 

 

 ADR-3000לא קיים עבור 

 ADR-3000לא קיים עבור  לא\כן תקלת זליגה לאדמה



 ADR-3000לא קיים עבור  גבוהה\בינונית\נמוכה רגישות זליגה לאדמה

 ADR-3000לא קיים עבור  תווים כלשהם 34עד  הודעת מסך

 ADR-3000לא קיים עבור  לא\כן אפשור הודעת מסך

מניעת השתקת 

 אזעקה

 ADR-3000לא קיים עבור  שניות 3-343

השהיית תקלה 

 ראשונה

 ADR-3000לא קיים עבור  שניות 3-343

השהיית זמזמם 

 תקלת רשת

 ADR-3000קיים עבור לא  דקות 3-343

כרטיס הרחבת 

 לולאות

 ADR-3000לא קיים עבור  לא\כן

 ADR-3000לא קיים עבור  לא\כן כרטיס רשת

שיטת חיווט לוחות 

 משנה

A,B  לא קיים עבורADR-3000 

 לוחות משנה

1-10 

 לא פעיל\פעיל

 תווים 33תיאור בן 

 ADR-3000עבור 

 פעיל בלבדלא \פעיל

התרעת אי שינוי 

 סיסמת ברירת מחדל

 ADR-3000לא קיים עבור  לא\כן

תקשורת לרכזות 

 2333מסוג 

 ADR-3000לא קיים עבור  לא\כן

Options 1-5 לשימוש עתידי לא\כן 

 

 -כפתורי תפעול תצורה – 11.1

 לחיצה על כפתור זה תטען שוב את נתוני התצורה מהמקור הנבחר )פנל או קובץ( –טעינה  – 11.1.1

במידה ונעשתה עריכה של אחד או יותר משדות התצורה כפתור השמירה יהפוך  –שמירה  – 11.1.3

 הנתונים למקור הנבחר )הפנל הנבחר או הקובץ( לנגיש ולחיצה עליו תשמור את 

 בשמירה לפנל פעולת השמירה הראשונה תדרוש הכנסה של סיסמת הפנל כדלקמן:

 

 שמירה לקובץ תמיד תייצר עותק חדש של הפרויקט )אין  דריסה של פרויקט קיים( .

 הבאה:לאחר הכנסה של הסיסמה תתבצע השמירה למקור הנבחר ותופיע ההודעה 

 



 הדפסה – 11.1.2

 לחיצה על כפתור זה תיצור דוח תצורה שיוצג בדפדפן האינטרנט ויודפס מהדפדפן.

 השוואה – 11.1.4

נל והקובץ על ידי במידה ויש חיבור לפנל ונבחר פרויקט ניתן לבצע השוואה בין נתוני התצורה של הפ

 לחיצה על כפתור זה:

 

 הבדלים )אם קיימים( יודגשו באדום.

 יום לילה – 11.1.1

לילה כאשר הרגישות של הגלאי משתנה על פי המצב \לכל ההתקנים מסוג גלאי ניתן לקבול אופן יום

 יום או לילה. –

תאריכי חגים  40הזמן של היום והלילה ובנוסף ניתן להגדיר עד  לכל יום בשבוע ניתן לקבוע את פרקי

 בהם המערכת כולה

 תפעל באופן לילה.

 לחיצה על כפתור זה תציג את המסך הבא:

 

 ן הנקבע בטבלה הזמניםיכול להיות יום או לילה או תלוי זמ –בורר אופן  – 11.1.1.1

כשהאופן הוא תלוי  –לילה לכל אחד מימי השבוע עבור הרכזת הנבחרת \טבלת זמני יום  – 11.1.1.3

 זמן ניתן בעזרת העכבר לגרור את סמן תחום הזמן:

 

 (ADR-3000ם יופעל אופן לילה בלבד )לא רלוונטי ל טבלת תאריכי חגים בה – 11.1.1.2

 כפתורי פעולה: – 11.1.1.4

 פנל או קובץ. –לילה מהמקור הנבחר \לטעינת נתוני יום -טעינה -



 לחיצה על הכפתור תציג את המסך הבא: –הוספה לטבלת חגים -  

 

 הכנסת תאריך ולחיצת אשר תכניס את התאריך החדש לטבלה.

 לעריכת הערך או למחיקתו יש ללחוץ עכבר ימין על החג שבטבלה ולקבל את התפריט הבא"

 

 

 

 

 

כפתור זה נועד לסנכרון בין קובץ נבחר לבין פנל)ים( מחוברים ניתן לבצע סנכרון  – סנכרון 99.7

או מהפנל לקובץ חדש. במידה ואין פרויקט נבחר  מהקובץ לפנל או מהפנל לקובץ הנבחר

 הסנכרון יכול להתבצע אך ורק מפנל לקובץ חדש.

 יקט נבחר(:לחיצה על כפתור זה תציג את המסך הבא )במקרה של חיבור לפנל ללא פרו

 

 לחיצה על כפתור >סנכרן< תציג דרישה להכנסת שם הפרויקט אליו ישמרו נתוני הפנל:



 

 חיצה על >אשר< תציג את מסך תהליך הסנכרון:הכנסת שם לפרויקט החדש ול

 

 תהליך הסנכרון יתבצע עד תומו ואז יוצג המסך הבא:

 

 שיש פרויקט נבחר וחיבור לפנל מסך הסנכרון יראה כדלקמן:במקרה 

 

 יש לבחור באחת משלושת האפשרויות ואז יתבצע הסנכרון.

 רשת פנלים(\חזרה למסך הקודם )פרויקטים  – 11.0

 

 



 

 תקנים.ה92

 

 התקנים תציג את המסך הבא:\בחירת התקנים בבורר תצורה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תצוגת ההתקנים\בורר בין תצוגת התצורה  – 13.1

בורר בין תצוגת נתוני ההתקנים של קובץ או פנלים מחוברים במצב לא מחובר זה יהיה רק  – 13.3

 קובץ ובמצב של נבחר פרויקט ויש חיבור לפנל יופיע רק פנלים

רשימה של הפנלים המחוברים )במקרה שאין חיבור תופיע כאן הרשימה של הפנלים  – 13.2

ד של הפנל הנבחר )מודגש בכחול( כאשר ניתן הפעילים בתוך הקובץ( הנתונים המוצגים הם תמי

 לדפדף בין הפנלים שברשימה.

שורת סיכום המציגה את מספר ההתקנים המתוכנתים עבור הפנל הנבחר עם פירוט התקני  – 13.4

 מוצא והתקני מבוא.



מוצגים על גבי המסך בתצורת עץ כאשר בראש כל ענף  –נתוני ההתקנים של הפנל הנבחר:  13.1

 לאה ומתחתיה ההתקנים השייכים לה.נמצאת לו

לכל התקן יוצג אייקון המסמל את ההתקן ולידו שורה המתארת את כתובת ההתקן בתוך הלולאה 

 שלו, סוג ההתקן, אזור )במידה וההתקן מוקצה לאזור( ואת תיאור ההתקן.

שמכיל על מנת לערוך את נתוני ההתקן יש להקיש פעמיים על ההתקן הרצוי ואז יופיע המסך הבא 

 את כל הנתונים של ההתקן:

 

כותרת ובה כתובת ההתקן המורכבת ממספר הפנל, מספר הלולאה ומספר ההתקן בתוך  – 13.1.1

 הלולאה

תיות בעברית או מותר להכניס או –תווים של טקסט חופשי  43עד  –תיאור ההתקן  – 13.1.3

 .אנגלית, מספרים וכל תוו אחר שנמצא על המקלדת

 בורר בין מצב מתוכנת או לא מתוכנת של ההתקן – 13.1.2

 בורר סוג ההתקן – 13.1.4

 שדות משתנים לפי סוג ההתקן. –פרמטרים של ההתקנים  – 13.1.1

 שבהמשךאחד מהשדות יהיה רלוונטי או לא בהתאם לבחירה בסוג ההתקן לפי הטבלאות כל 

 להתקן הבא או הקודםלדפדוף  – 13.1.0

 לפרויקט הנבחרישמרו נתוני ההתקן  -ץ במידה והמקור הוא קוב תיבת השמירהסימון  – 13.1.8

 ולא לגרסה חדשה שלו )כלומר דריסה של נתונים קיימים(               

 

 

 

 

 

 



גלאי פוטו  

 אלקטרי

רגישות  רגישות יום

 לילה

 השהייה קדם אזעקה

0.8%-2.0% 0.8%-

2.0% 

 אין

 -או

-0.2% - 

min(8-Night Sen.,8-Day Sen.) 

 

 שניות 50- 0

 

גלאי חום אופן  

 קבוע

 קדם אזעקה רגישות לילה רגישות יום

 מעלות 50-80

*ADR-3000 –  

 מעלות 13-43

 מעלות 50-80

*ADR-3000 –  

 מעלות 13-43

 אין

 -או

-1 - 

min(30-Night Sen.,30-Day Sen.) 

 

גלאי חום אופן 

 קצב עליה

 קדם אזעקה רגישות לילה רגישות יום

 מעלות לדקה 8-12

*ADR-3000 –  

 מעלות לדקה 0-12

 מעלות לדקה 8-12

*ADR-3000 –  

 מעלות לדקה 0-12

 אין

 -או

-7 - 

min(8-Night Sen.,8-Day Sen.) 

 

 



 גלאי גז

 השהייה קדם אזעקה רגישות לילה רגישות יום אופן

 פרופן

 אמוניה

 פחמן חד חמצני

 מימן

1-25 lel. 1-25 lel. 1-13 lel. 0 -50 שניות 

 

 

 מעגל מבוא

 השהייה אופן

 אזעקה 

 שניות 50- 0

 השב 

 2333*לא קיים ב

 

 השתקה

 2333*לא קיים ב

 

 ניתוק כיבוי

 2333*לא קיים ב

 

 פיקוח

 2333*לא קיים ב

 

 השהה כיבוי

 2333*לא קיים ב

 

 הפעלת כיבוי

 2333*לא קיים ב

 שניות 3-31

 אזעקת מטריצה

 2333*לא קיים ב

 שניות 50- 0

 משוב מפוח

 2333*לא קיים ב

 



 רמקול

 

 

 מפסק

 השהייה אופן

 אזעקה 

  

 השב 

 2333*לא קיים ב

 

 השתקה

 2333*לא קיים ב

 

 ניתוק כיבוי

 2333*לא קיים ב

 

 פיקוח

 2333*לא קיים ב

 

 השהה כיבוי

 2333*לא קיים ב

 

 הפעלת כיבוי

 2333*לא קיים ב

 שניות 3-31

 אזעקת מטריצה

 2333*לא קיים ב

 

 משוב מפוח

 2333*לא קיים ב

 

 רמקול

 

 

 ספק כוח

 אין פרמטרים

 

 



 צופר

 תנאי הפעלה השתקה השהייה תרגול אופן בקרת אירועים

 פעולה כללית

 מטריצת התקנים

 מטריצת אזורים

מטריצת אזורים 

 גלובלית

 ללא פרוטוקול

Gentex\Wilock 

 2333קיים ב*לא 

 כן

 לא

*לא 

קיים 

 2333ב

3-13 

 שניות

 לא

חידוש \השתקה

 מכל התקן

חידוש \השתקה

 מהתקן נבחר

 אזעקות 1-0

 (2333ב  1-1)

לא קיים עבור פעולה 

כללית ומטריצת 

 התקנים

 עבור מטריצות אזורים:

 כל האזורים הנבחרים

 אזור נבחר אחד

 אזורים באזעקה

 

 

 מנורה

 תנאי הפעלה השתקה השהייה תרגול בקרת אירועים

 פעולה כללית

 מטריצת התקנים

 מטריצת אזורים

מטריצת אזורים 

 גלובלית

 כן

 לא

*לא 

קיים 

 2333ב

3-13 

 שניות

 לא

 חידוש\השתקה

 מכל התקן

חידוש \השתקה

 מהתקן נבחר

 אזעקות 1-0

 (2333ב  1-1)

לא קיים עבור פעולה כללית ומטריצת 

 התקנים

 עבור מטריצות אזורים:

 כל האזורים הנבחרים

 אזור נבחר אחד

 אזורים באזעקה

 

 

 מוצא כיבוי 

 תנאי הפעלה השהייה אופן בקרת אירועים

 מטריצת התקנים

 מטריצת אזורים

 

 קבוע

 שניות 1-13מתקף 

 1-324מתקף 

 דקות

 2333*לא קיים ב

 אזעקות 1-0 שניות 3-13

 (2333ב  1-1)

 לא קיים עבור מטריצת התקנים

 עבור מטריצת אזורים:

 כל האזורים הנבחרים

 אזור נבחר אחד

 אזורים באזעקה

 



 

 בקר כיבוי 

 תנאי הפעלה השהייה בקרת אירועים

 מטריצת התקנים

 מטריצת אזורים

 

 אזעקות 1-0 שניות 3-13

 (2333ב  1-1)

 לא קיים עבור מטריצת התקנים

 עבור מטריצת אזורים:

 כל האזורים הנבחרים

 אזור נבחר אחד

 אזורים באזעקה

 

 

מוצא 

 אזעקות –הפעלה 

 2333*לא קיים ב

 תנאי הפעלה השתקה השהייה תרגול בקרת אירועים

 פעולה כללית

 מטריצת התקנים

 מטריצת אזורים

מטריצת אזורים 

 גלובלית

 כן

 לא

 

3-13 

 שניות

 לא

חידוש \השתקה

 מכל התקן

חידוש \השתקה

 מהתקן נבחר

 אזעקות 1-0

 לא קיים עבור פעולה כללית ומטריצת התקנים

 עבור מטריצות אזורים:

 כל האזורים הנבחרים

 אזור נבחר אחד

 אזורים באזעקה

 

 

מוצא 

 תקלות –הפעלה 

 2333*לא קיים ב

 תנאי הפעלה בקרת אירועים

 פעולה כללית

 מטריצת התקנים

 

 אזעקות 1-0

 

 

 



מוצא 

מפוח  –הפעלה 

 עשן

 2333*לא קיים ב

 תנאי הפעלה בדיקה אזור בקרת עשן פעיל בקרת אירועים

 פעולה כללית

 מטריצת התקנים

 מטריצת אזורים

מטריצת אזורים 

 גלובלית

 אזעקות 1-0 לא\כן 1-333

 לא קיים עבור פעולה כללית ומטריצת התקנים

 עבור מטריצות אזורים:

 כל האזורים הנבחרים

 אזור נבחר אחד

 אזורים באזעקה

 

 

מוצא 

מדף  –הפעלה 

 עשן

 2333*לא קיים ב

אזור  בדיקה אירועיםבקרת 

בקרת 

 עשן פעיל

התניית אזור 

 בקרת עשן

 תנאי הפעלה

 פעולה כללית

 מטריצת התקנים

 מטריצת אזורים

מטריצת אזורים 

 גלובלית

 כן

 לא

 

 אזעקות 1-0 1-333 1-333

 לא קיים עבור פעולה כללית ומטריצת התקנים

 עבור מטריצות אזורים:

 כל האזורים הנבחרים

 נבחר אחד אזור

 אזורים באזעקה

 

 

מוצא 

 רמקול –הפעלה 

 2333*לא קיים ב

 תנאי הפעלה תרגול בקרת אירועים

 פעולה כללית

 מטריצת התקנים

 מטריצת אזורים

מטריצת אזורים 

 כן

 לא

 

 אזעקות 1-0

 קיים עבור פעולה כללית ומטריצת התקניםלא 

 עבור מטריצות אזורים:

 כל האזורים הנבחרים



 אזור נבחר אחד גלובלית

 אזורים באזעקה

 

 

 מנתק

 אין פרמטרים

 

 

גלאי משולב  

 COחום 

 קדם אזעקה רגישות לילה רגישות יום

 אין 2-10 2-10

 -או

2 - 

min(1-Night Sen.,1-Day Sen.) 

 

 

 

גלאי משולב  

 פוטו חום

רגישות  רגישות יום

 לילה

 השהייה קדם אזעקה



 אין 2-10 2-10

 -או

2 - 

min(1-Night Sen.,1-Day Sen.) 

 

 שניות 50- 0

 

 

 מפסק פיקוח

*לא קיים עבור משפחת 

0333 

 אין פרמטרים

 

 

 מוצא פיקוח

 

 אין פרמטרים

 

 

 שקע טלפון כבאים

*לא קיים עבור משפחת 

2333 

 אין פרמטרים

 

 

 מנורת טלפון כבאים

*לא קיים עבור משפחת 

2333 

 אין פרמטרים

 



 

SCM –  בקרת עשן

 מדף עשן\אופן מפוח

 פנל בקרת עשן

1-4 

 

 

 

SCM –  בקרת עשן

 אופן פיקוד ידני

 פנל בקרת עשן

1-4 

 

בלולאה נוספת מעבר ללולאות  0333התקן מיוחד הנקרא התקן יציאה לוגית קיים רק במשפחת  

התקן זה נועד ליצירת מטריצות הפעלה עם לוגיקה מורכבת שאינה אפשרית  –הפיזיות במערכת 

 במטריצות הפיזיות הרגילות.

 

 מוצא לוגי

 תנאי הפעלה בקרת אירועים

 פעולה כללית

 מטריצת התקנים

 מטריצת אזורים

 

 אזעקות 1-0

 לא קיים עבור פעולה כללית ומטריצת התקנים

 עבור מטריצות אזורים:

 כל האזורים הנבחרים

 אזור נבחר אחד

 אזורים באזעקה

 

  ובתנאי 3התקן יכול להיות מוגדר כיציאת פיקוח בתנאי שיש לו אזור שאינו 

  כניסה או כפתור לחצן שהאופן שלו הוא שבאזור זה יהיה לפחות התקן אחד מסוג קו

 פיקוח.

  ובתנאי  3התקן יכול להיות מוגדר כמנורת טלפון כבאים בתנאי שיש לו אזור שאינו

שבאזור זה יהיה לפחות התקן אחד מסוג קו כניסה או כפתור לחצן שהאופן שלו הוא 

 פיקוח.

 במקרים הבאים יופיע ויואר כפתור >מטריצה<:

 מוצא כיבוי או בקר כיבוי –בחירה בהתקן מסוג -



 צופר, מנורה, מוצא הפעלה שבקרת האירוע איננה פעולה כללית. –בחירה בהתקן מסוג -

 

בסוג המטריצה שנפתחה לחיצה על המקש תפתח מסך עריכת האלמנטים המרכיבים את בתלות 

 המטריצה:

יופיעו לבחירה כל התקני הכניסה הפעילים מתוך הרשימה של ההתקנים  –מטריצת התקנים -

 שהוטענו לפי הטבלה הבאה:

 

 אופן התקן מבוא סוג התקן מבוא סוג מוצא

פוטו אלקטרי, חום, גז, פוטו  צופר, מנורה, מוצא הפעלה

 חום, חד תחמוצת הפחמן

---- 

 קו כניסה צופר, מנורה, מוצא הפעלה

 כפתור לחצן

 אזעקה

 ---- יציאה לוגית צופר, מנורה, יציאת בקרה

פוטו אלקטרי, חום, גז, פוטו  מוצא כיבוי

 חום, חד תחמוצת הפחמן

---- 

 קו כניסה מוצא כיבוי

 

אזעקה, מנותק, השהיית כיבוי, 

 הפעלת כיבוי

מנותק, השהיית כיבוי, הפעלת  כפתור לחצן מוצא כיבוי

 כיבוי

 ---- יציאה לוגית מוצא כיבוי

פוטו אלקטרי, חום, גז, פוטו  בקר כיבוי

 חום, חד תחמוצת הפחמן

---- 

 אזעקה, הפעלת כיבוי  קו כניסה בקר כיבוי

 הפעלת כיבוי כפתור לחצן בקר כיבוי

ובתנאי שכתובת היציאה גבוהה  יציאה לוגית בקר כיבוי

 מכתובת הכניסה.

 

 ובצורה הבאה:



 

 כאשר:

 התקן שמותר לצרף למטריצה –סימול עיגול ריק  -

 התקן שכבר חבר במטריצה –סימול עיגול ירוק  -

התקן שאסור לצרף למטריצה )על פי תנאי  –סימול אין כניסה אדום  -

 הטבלה(

על סימול עיגול ריק תסמן אותו כמשתתף במטריצה ואז יסומן ב סימול עיגול ירוק. לחיצה לחיצה 

 נוספת תוציא את ההתקן מהמטריצה.

 לחיצה על עכבר ימין על כל התקן במטריצה תציג את תפריט כדלקמן:

 

 תציג את תכונות ההתקן הנבחר: בחירה ב>הצג<

 

 בחירה ב >עריכה< תפתח מסך עריכת ההתקן הנבחר

 הקודמת בהתאמה.\לחיצה על החיצים תקדם את הרשימה ללולאה הבאה

 לחיצה על כפתור אשר תשמור את תצורת המטריצה.

יופיעו לבחירה כל האזורים של רכזת אחת כאשר כל ההתקנים המשויכים לאזור  -וריםמטריצת אז-

 מתאימים לתנאים המפרטים בטבלת ההתקנים.

 



 אזור שמותר לצרף למטריצה –סימול עיגול ריק  -

 חבר במטריצה אזור שכבר –סימול עיגול ירוק  -

אזור שאסור לצרף למטריצה )על פי תנאי  –סימול אין כניסה אדום  -

 הטבלה(

 לחיצת עכבר ימין על אזור תציג את רשימת ההתקנים של אותו האזור.

 

 לחיצה על כפתור אשר תשמור את תצורת המטריצה.

כמו מטריצת אזורים רגילה, אלא שיופיעו אזורים מכל הרכזות במערכת  –מטריצת אזורים גלובלית -

 יש לשים לב על מנת לתכנת מטריצה גלובלית –

 .ל ההתקנים האפשריים למערכת ולא ניתן לעבוד בהתחברות לרכזת מקומיתיש לטעון את כ

דרך נוספת לעריכת חלק מנתוני ההתקנים היא לחיצת כפתור עכבר ימני על ההתקן הרצוי לעריכה 

 ואז יפתח התפריט הבא:

 

בחירת אפשרות זאת לשכפל את נתוני ההתקן הנבחר להתקנים אחרים במערכת  –שיכפול 

 תפתח את המסך הבא:



 

 בצד שמאל של המסך ניתן לבחור את התקני היעד לשכפול לפי רכזות, לולאות והתקנים

כונות לשכפול כאשר יש אפשרות לבחור כל תכונה אם היא בצד ימין יש את רשימת הת

תשוכפל. לצורך הנוחות אפשר באמצעות הכפתורים שמתחת לרשימה לבחור את כל 

 התכונות או לנקות את כל הבחירות.

 בעת בחירת התקנים יש אפשרות לבחור תחום כדלקמן:

 

 

 סימון התיבה שליד "מהתקן" יאפשר סימון של טווח ההתקנים הנבחר.

 

לחיצה על כפתור >אשר< תעתיק מההתקן הנבחר את התכונות המסומנות לכל ההתקנים 

 שסומנו.

 ההתקן הנבחר יהיה במצב מתוכנת או לא מתוכנת. –נטרל \הפעל -

ד שיש להם מטריצה ואז ניתן יואר להתקנים מסוג יציאה בלב –עריכת מטריצה -

 לערוך את המטריצה לפי הסוג שלה כמו בסעיף הקודם.

 במידה ונלחץ עכבר ימין על אחת הלולאות ולא על ההתקנים יפתח התפריט הבא:



 

 יבוא תיאורים מגיליון אקסל -

לייבא רשימה המכילה תיאורים של מספר רב של התקנים. הרשימה יכולה להיות בגודל כלשהו ניתן 

 מספר פנל, מספר לולאה, כתובת התקן ותיאורו. –עמודות  4ותהיה מורכבת מלפחות 

 לחיצה על הכפתור תציג את המסך הבא:

 

יש לבחור את קובץ האקסל המבוקש בעזרת כפתור >דפדף< ואז לבחור את מספר הדף ואת 

 העמודות.

לחיצה על >אשר< תייבא את תיאורי ההתקנים על פי כתובתם. במידה ותיבת אישור כל שורה 

 מסומנת יופיע מסך אישור לכל כתובת כדלקמן:

 

 יצוא תיאורים לקובץ אקסל – 

ניתן לייצא את רשימת התיאורים של התקני המערכת לקובץ אקסל. הרשימה יכולה להיות בגודל 

 רו.מספר פנל, מספר לולאה, כתובת התקן ותיאו –עמודות  4כלשהו ותהיה מורכבת מלפחות 



 לחיצה על הכפתור תציג את המסך הבא:

 

 לחיצה על >אשר< תייצא את תיאורי ההתקנים על ואת כתובתם.

 כפתורי תפעול עבור תכנות התקנים – 13.0

 נבחר)קובץ או פנלים(תטען מחדש את נתוני ההתקנים מהמקור ה –טעינה  – 13.0.1

במידה ונעשתה עריכה של אחד או יותר משדות התצורה כפתור השמירה יהפוך  –שמירה  – 13.0.3

לנגיש ולחיצה עליו תשמור את הנתונים למקור הנבחר )הפנל הנבחר או הקובץ( במידה ומדובר 

 בשמירה לפנל פעולת השמירה הראשונה תדרוש הכנסה של סיסמת הפנל כדלקמן:

 

 לאחר הכנסה של הסיסמה תתבצע השמירה למקור הנבחר ותופיע ההודעה הבאה:

 

למציאת התקן ברשימת המערכת על פי אחד המאפיינים שלו לחיצה על כפתור זה  -חיפוש – 13.0.2

 תציג את המסך הבא:

 

יש להכניס את מספר הפנל, מספר הלולאה  –חיפוש לפי כתובת  -

 ניתן לבצע חיפוש הבא(וכתובת ההתקן המבוקש )במקרה כזה לא 

יש לבחור את סוג ההתקן מהרשימה ואת מצב  –חיפוש לפי סוג  -

 התכנות של ההתקן המבוקש )מתוכנת, לא מתוכנת או כל ההתקנים(

 חיפוש לפי מספר אזור -

חיפוש התקנים מוצא שיש להם מטריצה יש להכניס את סוג המטריצה:  -

 התקנים, אזורים או מכל הסוגים

 ההתקן או חלק מהתיאור.חיפוש לפי תיאור  -

 במידה ונמצא ההתקן המתאים לקריטריון החיפוש –לחיצה על אשר תתחיל תהליך חיפוש 



 המבוקש המערכת תסמן את ההתקן המתאים.

 < מלוח המקשים.F3למציאת ההתקן התואם הבא יש להקיש על מקש >

 לחיצה על כפתור זה תציג את המסך הבא: –להדפסה ליצירת רשימה לשליחה  –הדפס  13.0.4

 

 דו"ח מתומצת כולל לכל התקן את כתובתו, סוגו ותאורו בלבד

 דו"ח מפורט יכלול את אלו וכן את כל הנתונים הספציפיים של ההתקן לפי סוגו.

 דו"ח אזורים ופירוט התקנים לכל אזור.

 לאות המטריצות יתווספו לכל אחד משני סוגי הדו"חותניתן לסמן שטב

 לחיצה על כפתור >הדפס< תיצור את הדו"ח שיוצג בדפדפן האינטרנט ויודפס מהדפדפן.

במידה ויש חיבור לפנל ונבחר פרויקט ניתן לבצע השוואה בין נתוני ההתקנים של הפנל  13.0.1

 והקובץ על ידי לחיצה על כפתור זה:

 

רשימת ההבדלים בין הקובץ לפנל מוצגת עבור כל הפנלים והלולאות כשניתן להציג אותם עבור כל 

 לולאה ופנל בנפרד שניתנים לבחירה בתיבות שבראש העמוד.

ל ידי לחיצה כפולה על השורה הוא יוצג בשורה אדומה וע –אם ימצא שוני עבור פרמטר אחד או יותר 

 יוצג פירוט ההבדל כדלקמן:



 

 עורך התיאורים – 13.0.0

עריכה מהירה וידידותית של כל תיאורי ההתקנים \לחיצה על כפתור זה מפעילה תוכנת עזר להכנסה 

 במערכת.

 יופיע המסך הבא:כאשר 

 

מתוך המסך ניתן לגלול בין כל ההתקנים המתוכנתים במערכת באמצעות הכפתורים >הבא< ו 

 >הקודם< ולערוך את התיאורים שלהם בעזרת לוח המקשים.

 המערכת תציג בהתחלת כל מילה חדשהבמידה ותיבת השלמת המילים החכמה מסומנת 

 )אחרי רווח( תיבה ובה המילים השימושיות ביותר במושגי גילוי וכיבוי אש.

 

המערכת תחפש בתוך התיבה את המילה שהאות השנייה שלה מתאימה  –לחיצה על אות נוספת 

 שהוקשה.לאות 

 < מלוח המקשים תכניס את המילהENTERלחיצה כפולה על העכבר או על מקש >

 < תדלגESCתווים לתיאור( לחיצה על כפתור > 43לתוך התיאור )במגבלת הגודל של 

 על הבחירה מתוך התיבה ותשאיר רק את האות הראשונה שהוקשה.

 לחיצה על כפתור >שמור< תשמור את התיאור החדש.

 אוטומטית של התיאור תתבצע במידה והתיבה מסומנת כל פעם שיתבצע מעבר להתקן הבא.שמירה 

 

 

 

 



 אזורים – 13.0.0

לחיצה על כפתור זה תפתח מסך המציג את כל האזורים שהוקצו במערכת ואת ההתקנים המשויכים 

 שלהם.

קומיים וגם במידה והתחברנו ליותר מרכזת אחת יפתח מסך המציג את האזורים גם את האזורים המ

 את הגלובליים :

 .במידה והתחברנו לרכזת אחת בלבד המסך יציג אך ורק אזורים מקומיים

 

 בורר תצוגה אזורים מקומיים ואזורים גלובליים )במידה ומותר( – 13.0.0.1

עבור  444, 0333עבור משפחת  111רשימת כל האזורים האפשריים בפנל הנבחר ) – 13.0.0.3

)במצב גלובלי(  G)במצב מקומי( וב Zאזור שהוקצו לו התקנים יסומן ברשימה ב  –( 2333משפחת 

 בעזרת הסמן יש לבחור את האזור המבוקש ואז:

בור הפנל והלולאה כל התקן והפרטים שלו ע –מוצגת רשימת האזורים שהוקצו  – 13.0.0.2

 הנבחרים

 בחירת הפנל והלולאה – 13.0.0.4

 Vהתקן שלא הוקצה יסומן ב  –רשימת ההתקנים הרלוונטית לאזור הנבחר  – 13.0.0.1

 הקצאת אזור מקומי:

 על מנת להקצות התקן לאזור הנבחר יש לעשות את הפעולות הבאות:

 (1בחירת מצב מקומי ) -

 (4רת הבוררים )בחירת הפנל והלולאה של ההתקן בעז -

 (3בחירת אזור היעד בעזרת הגלילה והסמן ) -

לחיצה עליו תקצה את ההתקן  – V( מסומן ב 1אם ההתקן ברשימה ) -

 לאזור הנבחר ואז:

ברשימת  V( ימחק וההתקן יופיע ולידו סימון 1ברשימה ) Vסימון ה 

 (2ההתקנים )

 הפעולות הבאות: על מנת לבטל את ההקצאה של ההתקן מהאזור המקומי יש לעשות את

 (1בחירת מצב מקומי ) -

 (4בחירת הפנל והלולאה של ההתקן בעזרת הבוררים ) -

 (3בחירת אזור היעד בעזרת הגלילה והסמן ) -

 (2בחירת האזור ברשימת ההתקנים המוקצים ) -



ליד  V( ויסומן 2ההתקן ימחק מהרשימה ) – Vלחיצה על סימן ה  -

 (1ההתקן ברשימה )

 הקצאת אזור גלובלי:

 על מנת להקצות התקן לאזור הנבחר יש לעשות את הפעולות הבאות:

 (1בחירת מצב גלובלי ) -

 (4בחירת הפנל והלולאה של ההתקן בעזרת הבוררים ) -

 (3בחירת אזור היעד בעזרת הגלילה והסמן ) -

לחיצה עליו תקצה את ההתקן  – V( מסומן ב 1אם ההתקן ברשימה ) -

 לאזור הנבחר ואז:

ברשימת  V( ימחק וההתקן יופיע ולידו סימון 1ברשימה ) Vסימון ה 

 (2ההתקנים )

 על מנת לבטל את ההקצאה של ההתקן מהאזור המקומי יש לעשות את הפעולות הבאות:

 (1בחירת מצב גלובלי ) -

 (4בחירת הפנל והלולאה של ההתקן בעזרת הבוררים ) -

 (3בחירת אזור היעד בעזרת הגלילה והסמן ) -

 (2ים המוקצים )בחירת האזור ברשימת ההתקנ -

ליד  V( ויסומן 2ההתקן ימחק מהרשימה ) – Vלחיצה על סימן ה  -

 (1ההתקן ברשימה )

 לחיצה על כפתור >אשר< תשמור את הקצאות האזורים.

 

 השם נשמר במחשב בלבד. –ניתן לצרף לכל אזור שם  -כפתור עריכת שם – 13.0.0.0

 יבוא מהמסך הראשי.\וניתן ליצוא                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 קבוצות 13.0.8

 הינה אוסף של התקנים ברכזת שניתן לבצע מספר פעולות שיופעלו על כל החברים בקבוצה.קבוצה 

 3התקנים )קבוצה ריקה =  130קבוצות כאשר כל קבוצה מכילה עד  33לכל רכזת ניתן להגדיר 

 התקנים(

 לחיצה על כפתור זה תאפשר עריכה והגדרה של הקבוצות במערכת.

 ADR-3000 כפתור זה אינו רלוונטי לרכזות מסוג

 

בורר בין תצוגת קבוצות של קובץ או פנלים מחוברים במצב לא מחובר זה יהיה רק קובץ ובמצב של  9

 נבחר פרויקט ויש חיבור לפנל יופיע רק פנלים

רשימה של הפנלים המחוברים )במקרה שאין חיבור תופיע כאן הרשימה של הפנלים הפעילים  3

בתוך הקובץ( הנתונים המוצגים הם תמיד של הפנל הנבחר )מודגש בכחול( כאשר ניתן לדפדף בין 

 הפנלים שברשימה.

לכל קבוצה יש שם ומתחתיו נפתח העץ של ההתקנים  –עץ התצוגה של הקבוצות במערכת  2

 שויכים )אם יש כאלו( לקבוצה ממוינים לפי הלולאות.המ

 לחיצה כפולה על קבוצה נבחרת תפתח מסך עריכה של הקבוצה הנבחרת:

 

ד שמאל של לחיצה כפולה על לולאה בצד שמאל תציג את כל התקני הלולאה בצ –בורר התקנים  – 1

 הבורר כאשר לכל התקן תופיע תיבת בחירה.

 לחיצה על כפתור זה תסיר את הסימון שמכל ההתקנים שבצד שמאל של הבורר – 3

 לחיצה על כפתור זה תסמן את כל ההתקנים שבצד שמאל של הבורר – 2

 בתיבה זו ניתן לערוך את שם הקבוצה. – 4

 ה.בראש המסך מופיע מספר ההתקנים שנבחרו לקבוצ



 –לחיצה על אשר תעדכן את הנתונים, השורה המעודכנת תואר באדום, כפתור המשירה יואר 

 הנתונים עדיין לא נשמרו.

 רכזת או פרויקט. –לחיצה על כפתור זה תשמור את כל השינויים שנעשו למקור הנבחר  –שמירה  4.

 אפשור התקנים\נטרול 13.0.4

 טעינה של כל ההתקנים המתוכנתים במערכת: לחיצה על כפתור זה תפתח את המסך הבא לאחר

ADR-7000 

 

ADR-3000 

 

 אפשרויות: 2כאשר יש  –כפתור זו בוחר את סוג מיון ההתקנים המנוטרלים  – 13.0.4.1

 0333כל ההתקנים המתוכנתים במערכת מוצגים על פי פנלים ולולאות עבור משפחת  – לפי פנלים

 לאפשר.\יוצגו גם התקני מערכת שניתן לנטרל

קנים השייכים לפנל לאפשר את כל ההת\( ולנטרל3ניתן לבחור את הפנל באמצעות בורר הפנלים )

 באמצעות הפקד ליד בורר הפנלים

לאפשר את כל ההתקנים השייכים \( ולנטרל3ניתן לבחור את הלולאה באמצעות בורר הלולאות )

 ללולאה באמצעות הפקד ליד בורר הלולאות.

 לפי אזורים

 מוצגים כל ההתקנים המתוכנתים במערכת השייכים לאזורים פעילים )אם יש כאלו( -

לאפשר את כל ההתקנים השייכים לפנל \( ולנטרל3בחור את הפנל באמצעות בורר הפנלים )ניתן ל

 באמצעות הפקד ליד בורר הפנלים

לאפשר את כל ההתקנים השייכים לאזור \( ולנטרל3ניתן לבחור את האזור באמצעות בורר האזורים )

 באמצעות הפקד ליד בורר האזורים.



 

 (ADR-3000לפי קבוצות )לא רלוונטי ל 

 מוצגים כל ההתקנים המתוכנתים במערכת השייכים לקבוצות פעילות )אם יש כאלו(

לאפשר את כל ההתקנים השייכים לפנל \( ולנטרל3ניתן לבחור את הפנל באמצעות בורר הפנלים )

( 3באמצעות הפקד ליד בורר הפנלים ניתן לבחור את האזור באמצעות בורר הקבוצות )

 לאפשר את כל ההתקנים השייכים לקבוצה באמצעות הפקד ליד בורר הקבוצות.\ולנטרל

אזור קבוצה מותנה בהרשאת המפעיל כאשר ההרשאות יהיו \פנל\לולאה\נטרול או אפשור של התקן

 כדלקמן :

 מורשה -

 עת אזהרהמורשה עם הוד -

 מורשה עם הכנסת שם משתמש וסיסמה בתוקף. -

 לא מורשה -

 לחיצה על כפתור החל תבצע את הפעולה אל מול הפנלים המחוברים.

 סינון התקנים לתצוגה: 13.0

 לחיצה על כפתור זה תפתח מסך שיאפשר סינון של הצגת רשימת ההתקנים כדלקמן:

 

 אם נבחר לפי סוג ההתקן שיבחר מרשימת סוגי ההתקנים בצד ימין –מסנן התקנים  – 9

 ניתן יהיה להציג רק התקנים מתוכנתים או רק התקנים לא מתוכנתים –אם נבחר  –מסנן אפשור  -3

או יותר, התקן אחד או  ניתן יהיה לבחור פנל אחד או יותר, לולאה אחת –אם נבחר  –מסנן כתובת -2

 וברשימה יוצגו רק ההתקנים המתאימים לבחירה. –יותר 

   . 

אם נבחר תוצג רשימת האזורים המוקצים להתקנים ואפשר יהיה לבחור אזור או  –מסנן אזורים -4

 אזורים שיוצגו רק ההתקנים המוקצים שלהם.

בי כל ההתקנים שהועלו )מרכזות לחיצה על >אשר< תשמור את קומבינציית הסינון ותבצע אותו על ג

 או מקובץ( על מנת לדעת שהרשימה מסוננת יופיע



 שמות המסננים הפעילים בכיתוב כדלקמן:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :. פעולות תפריט נוספות90

 היסטוריה 90.9

 סוגים: 4כל רכזת מכילה מאגר אירועים היסטורי מחולק ל 

 אזעקות-

 תקלות-

 בלבד( ADR 7000)משפחת  מבחן-

 בלבד( ADR 7000כפתורי מפעיל )משפחת -

 אחרי לחיצה על כפתור ההיסטוריה : 

 

  –קבצים \בורר פנלים – 12.1.1

פנלים מסוג  –( רשימת הפנלים המחוברים מהם ניתן להביא היסטוריה 3תופיע ב ) –מצב פנלים  -

 אלו יש להתחבר אליהם בנפרדלהצגת פנלים  –ברשימה  לא יופיעו 2333

 מצב קבצים: -

 

 יוצגו קבצי היסטוריה שנאספו ונשמרו ליד כל קובץ מופיעה תיבת בחירה.

 קבצים. ליד כל פנל או קובץ מופיעה תיבת בחירה. כאשר\רשימת הפנלים  – 12.1.3



יפתח המסך הבא: 0333פתור טעינה עבור משפחת ילחץ כ

 

לכל פנל מחובר מופיעים מספר האירועים שנמצאים במאגר של הפנל ותחום הזמנים של המאגר 

סימון התיבה ולחיצה על  –על פי ארבעת סוגי האירועים. ליד כל שורה יש תיבת בחירה מפורטים 

 >אשר< תטען את האירועים המפורטים בשורה:

 

בחן וכתום להקשות לכל לאזעקות, צהוב לתקלות, ירוק למ –אדום  –כל סוג אירוע יסומן בצבע אחר 

 2333עבור משפחת  אירוע מוצגים תאריך וזמן, מספר רכזת, מספר לולאה וכתובת ותאור האירוע

 האירועים יטענו ישירות ללא בחירה ממסך התיחום.

 לחיצה על כפתור זה תשמור את האירועים לקובץ –שמירה  – 12.1.2

 ים שיוצג בדפדפן האינטרנטלחיצה על כפתור זה תיצור דוח אירוע –הדפסה  12.1.4

 

 

 

 

 



 

 אונליין – 90.2

פעולה זו פותחת לוח בקרה מרוחק של פנל. לחיצה על הכפתור תציג את המסך לפי סוג הפנל 

 הנבחר:

 ADR-7000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ADR300 

 

 בתפריט למעלה ניתן להעביר בין הרכזות המחוברות למערכת.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 יומן פעולות 90.0

 התוכנה רושמת קובץ יומן לכל פעולה שבוצעה בתוכנה להצגת כל הפעולות שהתבצעו עד כה.

 

לבחירת אירועים למחיקה יש לסמן  –ניתן למחוק אירועים מהטבלה בהתאם להרשאות המפעיל 

 מהטבלה SHIFTו  CTRLבאמצעות העכבר ומקשי 

 כמו כן ניתן להדפיס את הרשימה, או לייצא אותה לקובץ אקסל.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 רישיון – 90.0

 להצגת תנאי רישיון התוכנה שבתוקף. לחיצה על הכפתור תציג את המסך הבא:

 

לצורך כך יש להקליד  –ניתן לשנות את סיסמת המפעיל על ידי לחיצה כפולה על השורה הראשונה 

 את שם המשתמש והסיסמה הנוכחית:

 

 ואז להכניס את הסיסמה החדשה:



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 יפתח המסך הבא: –אודות  90.9

 

 

 

 מספר גרסת התוכנה הנוכחי – 12.1.1 

 קישור לאתר של חברת טלפייר – 12.1.3 

 לחיצה על כפתור זה המחייבת חיבור לאינטרנט תפעיל פניה –גרסה חדשה  – 12.1.2 

 דכון גרסה ויופיע המסך הבא:לענן של חברת טלפייר לברור האם קיים ע   

 

 

 אם הגרסה שלך מעודכנת תופיע הודעה מתאימה .במידה ויש גרסה חדשה מזו המותקנת במחשבך

 תופיע ההודעה הבאה:

 

 תתבצע טעינה של הגרסה החדשה מהענן: –בחירה בכן 

 

 (3בגמר הטעינה יפתח מסך התקנה של הגרסה החדשה )ראה סעיף 

 



 

ניתן לטעון לפנלים גרסאות תוכנה חדשות. ראשית יש להתחבר לפנל אותו  –תוכנת פנלים  90.7

 ( אלא אם כן מדוברUSB,RS232,TCP) רוצים לעדכן באמצעות אחת משלושת שיטות התקשורת

 RS232אותה ניתן לעדכן אך ורק באמצעות כבל  Guard7ברכזת מסוג 

 ואז יפתח המסך הבא:

 

 

 

 טעינת התוכנה תתבצע לכל הפנלים שיסומנו מתוך –רשימת הפנלים המחוברים  – 12.0.1 

 הרשימה.   

 

 הבאת קובץ תוכנה ממיקום על גבי המחשב או התקן נייד לחיצה על הכפתור  – 12.0.3 

 לבחירת הקובץ. תפתח מסך דפדוף   

 

 הבאת הגרסה המעודכנת מהענן של חברת טלפייר לחיצה על הכפתור  – 12.0.2 

 תפתח את המסך הבא:   



 

 

 מהענן: בתיבה זו יופיע שם הקובץ לעדכון גם אם הוא נבחר בדפדוף וגם אם הוא נטען – 12.0.4

 

 

 

 

 

 

  ADR7000כעת נוכל לטעון את הקובץ אל הפנל או קבוצת הפנלים שנבחרו במקרה של פנל מסוג 

 יופיע המסך הבא:  Saverאו 

 

 

 



 בדיקת חוקיות .90

 

 לביצוע בדיקת חוקיות של פרויקט בחר את הפרויקט ולחץ על כפתור זה:

 

 

 

 

 

 יש לבחור את הגרסה הרצויה...

 יופיע מסך ריכוז שגיאות: שגיאות תכנותבה במידה ויש 

 

 



 

 

 ניתן להגיע להתקן עם התכנות השגוי באמצעות לחיצה על שורת השגיאה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 . סימולטור99

 

 על ידי כניסות המערכת שולב בתוכנה סימולטור המדמה את  מוצאים לבדיקת לוגיקה של הפעלות 

 וכך אפשר לבדוק האם התכנון שבוצע בקובץ יפעל נכון ברכזת.תוכנת הרכזת 

 לחיצה על כפתור הסימולטור תציג את המסך הבא:

 

 

 

 מסומנת התיבה מצדאם – זת הנבחרת בקובץ הנבחרכל התקני המבוא של הרכרשימת  – 11.1

 ימין למעלה יוצגו ברשימה גם כניסות לוגיות. 

 

 סוג ההפעלה מהתקן המבוא יכול להיות אחד מהסוגים הבאים:בורר  – 11.3

 אזעקה -  

 תקלה  -  

 SCMהפעלת -  

 SCMהפסקת -  

 

–התקני המוצא שיופעלו שכתוצאה מהפעלת התקני המבוא )הפעלה של התקן מבוא ימת רש – 11.2

 התיבה שלידו( ואז יתקבל מסך :סימון 

 



 

 

 

 

 אם נבחר התקן מבוא ונלחץ עליו כפתור עכבר ימין יתקבל התפריט הבא: 11.4

 (13.1עריכת ההתקן ) ראה למסך  –הצג ערוך מבוא  -               

 המציג את כל המטריצות בהם נמצא המבוא הנבחר:למסך  –הצג מטריצות  -    

 

 

 

 ונלחץ עליו כפתור עכבר ימין יתקבל התפריט הבא:אם נבחר התקן מוצא 

 

 (13.1עריכת ההתקן ) ראה למסך  – מוצאהצג ערוך  -               

 את המסך הבא: הפעלה יפתחהצג מסלול  -    



 

 

 

 במקרה של שימוש במוצאים לוגיים יתכן ויהיו מספר שורות ברשימה.

 


