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 טווח פעולה ומיקום 1

  טווח פעולה  1.1

  להתקנה בשלושה טווחי מרחק:  ן נית FIREBEAM Xtra יגלא 

 7 – 70 (גלאי + פריזמה) מטר  

 70 – 140  + ת) ופריזמ 4מטר (גלאי  

 140 – 160  + פריזמות)   9מטר (גלאי 
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  מיקום  1.2

  1220 י" ת י לאר שי ה ןק תל  ם אתהבו  הלא  תוינכט ת ואר והל  םא תהב ו יהי הנקת הה יק חרמ ו יא לג ה ם וקימ
  . ם היניבש  רי מחמה 3 ק לח

סנטימטר מהחלק הנמוך   60- לק הגבוה בתקרה אינו גבוה מ ח הרה (כאשר בהתקנה מתחת לתקרה יש 
סנטימטר מתחת הנקודה הגבוהה בתקרה,   60עד    30בגובה  FIREBEAM-בה) ניתן להתקין את גלאי ה

  מטר משני צידי הקרן.  7.5וא עד לוי הח הגישט  ,מטר מהרצפה 40- ה של עד ל ובבג

  מתחת לנקודה הגבוהה בתקרה.  רטסנטימ 60 עד   30במקרה שהתקרה משופעת, התקן את הגלאי 

  עבור כל מעלה של שיפוע התקרה. 1%- ב  בח רות  ןר קה ב חור

  
  . בי ציו  יש להתקין את הגלאי על מבנה מוצק 

ממעבר אנשים וציוד דרך הקרן.    נעלהמי  צפה כד מטר מהר 2.7של לפחות ה  התקן את הגלאי בגוב
  ך. ידת הצורמבך הקרן רד  )ת וזגלמ ( ב כר י לכ התחשב גם באפשרות של תנועת 

! 
       אזהרה   

 י אל גה  ש אר  ל א  שמש  ינ רק  ת נ רקהמ  ע נ מיהל  שי

  התקנה 2

  ראש הגלאי  ת נקתה 2.1

של   במרחק תחת לתקרה וס"מ מ 60- ו  30ן ביעל קיר יציב   ן קת וחשוב שי  ,הגלאי ת נקתהקבע את מיקום 
  . ך ומסקיר  ס"מ מ   50לפחות 

  . ןר קה  תא  ההמחזיר הפריזמה ן וודא שיש קו ראיה ישיר בין הגלאי והנקודה בה תותק

חבר את ראש הגלאי לבסיסו על ידי חיבור המחבר והברג אותו לבסיס באמצעות מפתח האלן שסופק עם  
  הגלאי. 

  

  התקנת יחידת הבקרה  2.2

  גישה. ובנוחות  תחשב ובה ם יאתמהבגובה ידת הבקרה יח הרכב את 
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המחבר  תוך שימוש  ט לגלאי ווח , ת הבקרה למקומה דרך חורי הברגים מחוץ לאטם הגומי יחיד  הברג את
 הצבעוני. 
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  חיווט  2.3

 

 

 

  כיוון 2.4

  הגלאי   אתחול

  הוא תהליך פשוט.   FIREBEAMה יא לג  אתחול

נקי   ר הואכי הנתיב של קרן הלייזר לרפלקטוו דא שההתקנה בוצעה כראוי על פי ההוראות התקנהו
  מהפרעות. 

  . אתחול שפה ומהירות   תרי חבון, ראש ב של
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 . ות וסכל  שי  ן קתוהו  ה דימב  ,גלוי הרפלקטור  ו הדי מב  לא ניתן לאתחל את הקרן . 1

  תו תצוג המ ת חאל המסך יעבור   ע במסך יופי  , הגלאיהפעל את  . 2

 

   " "enterכנס לתפריט ע"י לחיצה על  . 3

השתמש   להחליף שפה נדרש אם אתה       אה הוא תרהמסך הראשון ש  . 4
הרצויה נמצאה לחץ על  שפה ר שהחא הרצויה, ל נים של ימינה ושמאלה לבחור את השפה בלחצ

"enter" . 
 normal(ב "fast modeמומלץ להשתמש במסך מהירות האתחול,  ע יפוי ו  "enter"לחץ על   . 5

mode" 3.5ב  תכרו צ" המערכת mA וב"fast mode"  17ב mA( ף ידע  םר ז תו לב גמ ך ל  ןי או  הדימ ב  
           . Normal Modeמ עב רא  יפ  ריה מ  Fast Mode ,ך ילה תה רוצי קל    Fast Mode ב ש מתשהל

 
  ,המצב הנבחר לידה ע * מע , ה מהיר לנורמלבין  ורלבחימין ושמאל על מנת נים השתמש בלחצ

 להמשיך.   "enter"לחץ על  

  

  כוונון הקרן      

 הקרן. גלאי בהגדרת  החשוב ביותר החלק , "pre-alignment"המסך הבא הוא  . 6
, ויתריע אם מגיע  מכסההתקן כוונון הקרן מגדיר את כמות העוצמה שצריך עבור המרחק שה

    .צויים ממקורות שאינם רזר הח
 זכור ללא רפלקטור.  , ונון קרןלהתחיל כו "enter"לחץ  . 7

 

  
  
  

    הלעי  ק פסהה , 100% - ל  לה ואז הספק המוצא יע  100%- רגישות המקלט תתחיל ע"י עליה ל
איכות    , רחשי יתוטומט כאשר יידרש לכיסוי המרחק ורמות אלו יופחתו כאשר תהליך הכיוונון הא

  . 0%- ב  ר להישא  הכקודה זאת צריהאויר בנ
  

 על הלחצן הימני וכנס לכוונון הידני.   לחיצה די י ל הגדרות עוה  ןרכוונון ק  אישור ל  "enter"לחץ  . 8

  
  
  

קצרים  עלי מרחקים  ב  ת ונקתהבש את הקיר הרחוק של הבניין  חפמ firebeamגלאי הקרן של 
לאישור של    enterן ללחוץ במקרים אלה נית  , וםה אד אינפרעוצמת הקרן של הת אעלות הפסיק לי

  הכוונון הידני.  ך לתו   enterהכוונון ואז לחצן ימני ו
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גם זה    יעיםפרמ בחפציםוקרן הגלאי נתקלת  י ונפ ס"מ של רדיוס  50אזהרה: אם לא מתאפשר 

ב  ו חיש תבצעקרן כאשר הקרן ה וןכווניגרום להפסקת העלאת עוצמת האינפרה אדום ותעצור את 
  ן וו יכ /  מיקום ת א ת ונשלהזיז את המכשול או ל נדרש  מקרה זה, בקנתקלה בקיר הרחו  ול יא כ וישג

  ן. המכשול מסתיר את הקר שרטוט לדוגמא כי ראות ב ניתן ל  , הגלאי
ך הכוונון ולכן צריך לוודא שאין שום מכשול  ן של הקרן יפריעו לתהלייו מכשולים ליד החלק העל 
  מוצק קרוב לנתיב הקרן. 

  

  
 
  
  הרפלקטור.  מקצות מ ס"  50- ו  מטר  1לאורך הקרן של   י ונפ חו וטש שי דאוו

  1  לדו גב  ח טשמ וי לע  ן יק תהל  שי מזכוכית  הרפלקטור הוא נוצץ או  ת ממקמים א אם הקיר שעליו
  לאפשר פעולה תקינה.  כדי  MDFאור כמו   יר מטר מחומר שאינו מחז

  
  

  כוונון ידני
  לכוונון ידני  סלהיכנש י הושלם  Pre alignmentהקרן   כוונון לאחר ש

  
 ם או חשוף את הרפלקטור מק כעת . 9

הקרן    נתון זה מעיד כי 135%ל  הל ע י  AQנתון הפלקטור רהחושף את  כאשר אתה מתקין או
  מנת לעבור ל כוונון אוטומטי. ל ע  enterללחוץ על וניתן את הרפלקטור   מזהה

  

  
  

יתן  נ 100%ה מעל י זיאלהאיד כאשר  100%עד  80% בערכים  אות המתקבל   ישנו כל עוד 
  . כוונון אוטומטי - לשלב הבא לעבור 

  
שמאלה, ימינה, למעלה ולמטה  תמש בלחצנים משמעותי יש להשבאופן  עלה  לא   AQבמידה וה

יעלה באופן    AQטור וברגע שהוא מכוון אליו הלקעל מנת להזיז את העיניים של הגלאי לרפ 
  משמעותי. 

על מנת לוודא    ,השונים חצנים של הכיוונים ות הלבאמצע עלות מ  5הגלאי יכול לזוז לכל היותר 
  אמור לרדת באופן משמעותי.   AQות את הרפלקטור ואז הטור יש לכסהגלאי מזהה את הרפלקש
  
 
  

  כוונון אוטומטי 
לצאת מהמצב ידני ואז    ש י "enter"באופן ידני לחץ  100%- מבערך הגבוה  AQכאשר מתקבל  . 10

enter" כנס למצב יי לה" כד"auto alignment" . 
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וצמת הקרן על  ת ואת ע ישוהרגראשונה יפחית את תהליך אוטומטי אשר ל כוונון אוטומטי הוא 

  . ההתקנה מנת להתאים בצורה במיטבית לסביבת 
נעים כאשר הגלאי זז   Y- ו  Xתן לראות שהצירים ניהגלאי יתכוונן אוטומטית למרכז הרפלקטור, 

  למעלה, למטה, שמאלה וימינה.
  

               לאשר ואז יופיע  "enter"לחץ על   "align complete"הצג על  ופיע  לאי יים הג כאשר מסי
air quality 100%  status normal  

 

  
  

  Xציר  ר זמן זה הסתכל על אחהגלאי לא סיים ל ו  הדימ בדקות,   10 ךו ר אאזהרה: תהליך זה יכול ל
  וודא שהקרן מכוונת לרפלקטור ושאין כל מכשול מחוסם את הקרן.  Y- ו

  במצב נורמלי.  0.9- ת ל בכל ציר ומתח  1.5צריכים להיות מתחת ל  Y- ו  Xי ציר
הסיר את הגורם  לו  0.00- חזיר את הצירים ל להתחיל כוונון ידני ולהש לא המקרה יבמידה וזה  

  המפריע. 

  בדיקה 2.5

  קות כדי לוודא את כיוון הגלאי: בשתי בדיך יש צור

  

  "אש"  בדיקת

  ך רע  י כ דפ קהו  יותבהדרגה ובאיטכסה את הרפלקטור   -  אזעקה
  , ןוטר ק  תרז עב ר וטקל פ רה תא הס כ 70%עד  ה יהי ר יו א ת וכיא

  LED ק ויידלשריפה   בצ מ עי רתהלי צריך  שניות הגלא   10חר לא
  בצבע אדום. 

  

  

  לגלאי   חזרתמו שהקרן  לוודא  כדי פריזמה בדיקת

אם הקרן מכוונת כראוי    ,ת וריהמבו  האו למ בה את הפריזמה כס
נורית התקלה הצהובה   , שניות  10תקבל הודעת שגיאה לאחר 

יע על  ופת  FAULTלה בראש הגלאי וביחידת הבקרה תהבהב והמי
  ה. התצוג
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  מסכים ותפריטים 3

  

  
    נראה כאשר הקרן מכוונת הזמסך  
  
  
  מתחת לרף האזעקה ה איכות האויר ירד 
  
  

  י אל גה ת א ר רחשל  ש רדנ  )   Latching(  תל עננ הקע זאל  ן וו כ יא לג אם ה
    Alarm Reset תוע צמאב  ,ה קעזאמ

  

אם מוגדר  , שניות 5ע"י ניתוק של המתח ל )Reset(  אתחולצע  ניתן גם לב
  לנורמלי בצורה אוטומטית.   אתחוליבצע   הגלאי אוטומטי    אתחול

  

  ך שניה אחת (בשימוש לבדיקת תקלה) ות בנתיב הקרן נחסם לחלוטין  

  

קריאת  ע"י    תא ז , ניתן לבדוקהחווטים יש לבדוק את   ,ם הבקר שורת ען תק יא
  הראותהאפורים והשחורים, אם מחובר אמור ל יםהטרמינלעל גבי ת  גדוהתנה

  אוהם.  220ייראה    מנותקואם  אוהם  110

  

ות  ת תזוזבו בעק  ) היטס  יו ציפ(  ןו וי כמסך זה יופיע כאשר הקרן מבצעת 
  המבנה

  

תקלה או   תוי רו נ, י וצ יפה חו וט ה צקל  יא לגה  ע יגה ב בעקבות מסך זה יוצג  
  . ב הבהל  תוי ושע  אזעקה 

  

  

  

  ם יישאר  םיטי רפת  טוריפ

    תלעבור דרך אפשרויו  כדי "down"לתוך תפריט המערכת, לאחר מכן לחץ על   סלהיכנ  "enter"לחץ 

  התפריט הראשי: 

  

  לשנות את השפות  "enter"לחץ 

  

  

  גלאי   ןו ויכ  עצ בל  תנמ ל ע  "enter"ץ חל
  
  

  ) ' וכו  הייה שה ,ת ושי גר(  הגלאי  תונו כת ת א ר ידג הל  "enter"לחץ 
  
  

  שגרתית לביצוע תחזוקה    "enter"לחץ 

  

  ,ט לקמ ה תו שיג ר , ר ודי שה ק פסה תג וצ ת שה עבור גי ל  "enter"ץ ח
  ר בגה ו טמפרטורה
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  ה נ שמה  תפריטי 

על מנת להמשיך    "enter" ץיש ללחו  מתואוהשפה תאנגלית במידה   שפת ברירת המחדל היא
ולאישור   "right"  - ו  "left"החיצים של ץ על השפה לח , לשינויך הביתלחץ למעלה לחזור למס  אתחול

צ'כית  , איטלקית, ספרדית, הולנדית לית, יות הם: אנג ר שאפה השפות "enter"השפה לחץ על 
  וגרמנית. 

  

  

        האתחול.  ךמס ל  סלהיכנ  "enter"לחץ 

  

  

מהיר. מומלץ ברוב  צב על מנת לשנות בין מצב של נורמלי למ "right"  - ו  "left" הלחצנים ל לחץ ע 
  . )17mA ובמצב מהיר   3.5mAהמערכת משתמשת ב על מצב מהיר (במצב נורמלי קרים המ

  

מתחילים  ,  מיד לכסות את הרפלקטורבכוונון המוקדם נדרש ת, חיל כוונון מוקדםהתל  "enter"ץ חל
  100%וטומטית תעלה למקסימום של שות של המקלט, רגישות המקלט אגי ר  5%- הספק ו 10%עם 

אלו אוטומטית ייפסקו כאשר אות המתקבל ללא רפלקטור יגיע  דרות  אז הספק המוצא יעלה. הג ו
אם לא   ,"pre-align complete"יופיע מסך של    100%ה לערך של יעלה בהדרגי לאגה אם    ,6%ל

                                                התקבל הספק מוצא גדול מידיי זה מכיוון שמתקבל החזר אור מאובייקט סמוך.  
סם  חו מהאובייקט עלהימנעל מנת  "left", "right", "up", "down"השתמש בחיצים של הכיוונים 

  רפלקטור. 

  

זה ייקח אותך   "right"על הלחצן  ותאשר על ידי לחיצה   "enter"קריאה טובים לחץ על   יונ נתשר כא
  . "left"לחץ על   "pre-align"טל בון ידני, אם אתה מעוניין ללכוונ

  

  

  

  

צה  צריך לראות קפי  ,י ולג ו  ןק תומ להיות  ך ירצ טור לכוונון ידני, כעת הרפלק ס להיכנ  כדי "enter"לחץ 
ל מנת למקם את  ע  Y- ו  X -אם אין קפיצה גדולה השתמש בלחצי ה באחוזים  ל עוצמת האותה ש דולג

או יותר    100%שהעוצמת אות גבוהה יותר כך הקרן מכוונת יותר) נסה להשיג   הרפלקטור (ככל
  . "auto alignment"אישור וכנס ל ל  "enter"ר כוונון אוטומטי. לחץ עבו

  

  

  

  

תסגל   -הספק ותחפש את קצוות הרפלקטורהקרן תכייל את ה , טיטומן אולהתחיל כוונו  "enter"לחץ 
הקצוות של הרפלקטור   תעב ראכאשר תכוונן עם הרפלקטור. ברגע שנמצאו פעמיים   את ההספק 

אם  ,  לחזור לתפריט הראשי  "enter". לחץ "align complete"מסך  הגלאי יתכוונן למרכז ויופיע ב 
או    "back"לחץ על    את הקרן של האות המתקבל. צה  חו ייקטאוב כלומר ש  "align aborted"מופיע 
"left"  אוטומטי. ר לכוונון על מנת לחזו  
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צב ותפריטי  לתוך שינוי המ סלהיכנ "enter"לחץ    ,כאן ניתן לבצע שינויים להתנהגות הקרן 
  המשנה

  

  

ר  לומ(כ  35% ברירת המחדל היא  , על מנת להגדיל את רגישות הקרן  "right" - ו  "left"לחץ על  
ת זאת יכולה לנוע בין  להפעיל את ממסר האזעקה. רגישו על מנת  35%- האות המתקבל ירד ב

 time to"ל  סלהיכנכדיי  "down"או    "mode change"לחזור ל   "enter") לחץ  50% -ל  25%
fire" .  

  

  

אש לפני שהיא מפעילה את ממסר האזעקה.    בצמריכה להיות בקרן צ ניתן לקבוע כמה זמן ה
ים  שניות, רצוי להעלות את משך זמן זה במידה ויש גורמ  10ה מכוון לל זירת מחד כבר

שניות ע"י לחיצה על   30 - 2זה בין  כייל זמןניתן ל , במות הרמה ועוד,ים כמו ציפורים עמפרי
"left"  ו- "right"   לחץ)"enter"  חזור ל ל"mode change"    או"down"  ל"time to fault" (  

  

  

  

  (ברירת המחדל   "left"  - ו  "right"שניות בלחיצה על  60- ל  2ה בין תקל ת זמן הכאן ניתן לכייל א
על מנת שהקרן תכנס למצב של תקלה יש לחסום את הקרן לחלוטין תוך    ,שניות)  10היא 

  "auto reset"ל    סלהיכנ  "down" או  "mode change"כדיי לחזור ל  "enter"שנייה אחת (לחץ 

  

  

  

שר האות המתקבל עולה מעל  כא )י ט מוטוא  בש ה( auto reset היא י אלג ברירת המחדל של ה
  םינ צחלה  יונ יש י די  ל ע  הזו   ) Latching (  ת לעננ ה קעז אל  יא לגה  תא  ןו וכל  ןת ינ .סף האזעקה 

 auto ל  להיכנס down וא   mode changeל   רו זחל  ידכ ב  enter ל ע  ץחל  Left ו   Right לש
reset 

  

  

  

  רבהבה יש ה בסביבה ש  . לדוגמהי וציפ  ךר וצל  פשר לבטל את פונקציית הכוונון האוטומטי מא
, הנקודה שבה  90%- ירד מתחת ל י יפעל כאשר האות המתקבל עשן מריתוך, הכוונון האוטומט

להתכוונן דרך העשן שיכול להוות  הקרן בודקת אוטומטית את תנודות המבנה. הקרן תנסה  
על מנת לכבות   "left" -וב  "right"טור. השתמש ב הרפלקקצוות   בעיה אם הקרן לא תזהה את 

  יב ג  לע  ע צוב ת י אלג ה תנקתהש  ד יפ קהיש לת הפונקציה הזאת  ם אשר מכביולהפעיל. כא 
על  (לחץ    commissioning  בצמ עדיין תעבוד   Auto alignment ת וזוז ת אל לו  ח ישק  חטשמ

"enter"  לחזור ל"mode change"   או"down" י לגשת ל כדalign time (  

  

  

  

  עות  ש  12- ל  0בין     "left"  - ו   "right"  לשנות זאת ע"י לחצני   ניתן  שעות, 4ברירת המחדל היא 
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     ניתן לכבות או להפעיל את נורת הלד הירוקה   "left" -ו "right"אמצעות שימוש בלחצני ב
  וקמת על הבקר.  המהבהבת הממ

  

 

 

 

 

    את בקרי  מצב של שגיאה ר להיווציכול   לשני   דאח הגלאי קרן המכוונים כאשר משתמשים במספר  
כדיי   "left"- ו  "right"ני לחצב השתמש מופע שלה תפטר הבעיה.  הרת כל קרן וד הנתונים. ע"י הג 

(ברירת מחדל)    0לתת לכל קרן תבנית מופע אחרת (מבצע דגימות לקרן המוצא) ניתן לבחור בין 
  ) hysteresisלגשת ל  "down"או   mode changeלחזור ל   "enter"( לחץ   6- ל

  

 

 

  ה,גמלדו . normalבחזרה למצב  fireממצב  רב עמל  בהשהיהיגרום לשינוי  hysteresisשינוי ב
  ת מצוע)  35%(סף של  65%- כך שאם הקרן יורדת לאזעקה ב  15%ירת המחדל של הקרן היא  בר
תנודות  חזור למצב נורמלי. פעולה זאת מונעת תלפני ש 80%עד  15%ב  רוז חל ה כירצ ן רקה

  40% - ל  1%ן לכוון זאת בין נית . ממצב אזעקה  סולהיכנבאות החוזר הגורם לקרן לצאת 
להכנס ל   "down"או   mode changeלחזור ל  "enter"ץ  (לח  "left"- ו  "right"באמצעות לחצני 

compensation fire/fault ( 
 

 

 

  

 

  Beam maintenanceלתוך   סלהיכנ  "enter"לחץ 

  

 

  

ר,  פלקטוולרבעבור אבק הבניין אשר עלה למעלה לראש הקרן  מפצהמסך זה מציג כמה הקרן 
צריך   50%ר מיות צג ערךת, אם מותמיד יש להסתכל על ערך זה כחלק מהתחזוקה השוטפ

לכיול הקרן    auto alignmentלנקות את ראש הקרן ואת הרפלקטור (לאחר הניקיון יש להפעיל 
 מחדש) 

  

חול  בעל סביבה מאובקת. לאתיכול להיות שיוצג ערך שלילי וזה קורה כאשר הגלאי הותקן במקום 
  "down"  וא  beam maintenanceלחזור ל "enter"לכיול הקרן (לחץ  auto alignmentע בצ

  ) event countsל   סלהיכנ
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סה לתקלה או אזעקה מאז שהגלאי הותקן או  בהם הקרן נכנניתן לראות את מספר הפעמים 
  לאחרונה כולל בדיקות.   נמחקהמאז שרשימת האירועים 

 clear eventsל  "enter"לחץ 

  self-testלגשת ל  "down"או   beam maintenanceלחזור ל  "left/back"חץ ל

  

 

  

  הרצת בדיקה אלגוריתמית להפחתת הספק סך זה מתבצעת במ, fire testלבצע    "enter"לחץ 
כאשר האות המתקבל הוא מתחת לסף הקרן תפעיל את   , המוצא, המקלט מזהה זאת כחסימה

יכול להיות כל   זמן זה  , ף ולח י  time to fireה עד שזמן  ר רח תשילא ממסר ה , הקע זאה הממסר
 ת. וניש  30- ל  2בין ערך 

  

 beamור ל  לחז  "left/back". לחץ "fire test"לסיום הבדיקה, יופיע במסך   "left/back"על   לחץ
maintenance  או"down"  ל סלהיכנon/ off .  

  

  

על מנת לכבות או    "left"או  "right"בנתיב הקרן השתמש בלחצני   במידה וצריך לבצע תחזוקה
  תקלה. זה יופיע כ , להפעיל את המערכת

  

  

    beam maintenanceלחזור ל   "enter" לחץ

  

  

  diagnosisל   למסך ס להיכנ  'enter"לחץ 

  

  

  

יכול לעלות או לרדת ע"י שימוש    ערך יג את הרמה של הספק המוצא שמשודר.  מסך זה מצ 
   RX Sensitivityלגשת ל  "down"או    diagnosticsל  לחזור  "enter"(לחץ    "right"ו   "left"בלחצני  

  

 

  "enter" (לחץ "right"  - ו  "left"המקלט ויכול להשתנות ע"י לחצני ת רגישואת מציג  מסך זה
  ) temperatureלגשת ל  "down"או   diagnosticsלחזור ל

 

 

 

  "enter"מוצגת הטמפרטורה של ראש הגלאי והכמות של תיקון הטמפרטורה. לחץ   מסך זה ב
  . diagnosticsזור ללח
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  בור לרכזות טלפייריח 4
  

i 
      לב ם שי   

;  TSA-1000- ו  TSA-200 / TSA-240ברכזות  24Rלגלאי תיעשה ממוצא   24Vdcת אספק
  . ADR-712ל במכלו  24Vוממוצא 

  ומעלה.  6הוא במהדורת תכנה  ADR-712הקפד שמכלול 

  ת. בחיבור לרכזות כתובתיו ADR-812Aאין להשתמש במכלול 

ה בגלל שכבה של  קרמתחת לת יםסו דרך כלל עשן שעולה למעלה מתחיל להתפשט לצדדים במרחק מ ב
ולא יותר  סנטימטר  50פחות ל  ,אוויר חם המצוי קרוב לתקרה.  לכן יש להתקין את הגלאי על קיר המבנה

רת  מהדו 1220-3ת.י. - ו  UL 268 / NFPA 72כדי לענות על דרישות  מתחת לתקרה) 1mממטר אחד (
2014 .  

 ות כתובתיות חיבור לרכז 4.1

  
 ותתיות כתובזרכל FireBeamחיבור גלאי קרן  1   שרטוט
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  TSA- 1000חיבור לרכזת  4.2

  
  TSA-1000לרכזת  FireBeamחיבור גלאי קרן  2   שרטוט

 TSA-200 / TSA-240חיבור לרכזת   4.3

  
  TSA-200 / TSA-240לרכזת  FireBeamחיבור גלאי קרן  3   שרטוט
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 נתונים טכניים 5
 Vdc 30 – 12  .. ................................ ................................   מתח מבוא 

  mA 3.5  .. ................................ ................................   זרם צריכת 

 10°C – 55°C-  ........................ ................................   טמפרטורת פעולה

  י ללא עיבו  95% – 10%  ................................ ................................   לחות יחסית 

  IP65  ............................ ................................   סיווג הגנה מים 

  ראש הגלאי 
  מ"מ  137/   180/  155  .... ................................   מידות (רוחב / גובה / עומק) 

  ק"ג   1.1  ................................. ................................   משקל 

  יחידת הבקרה 
  מ"מ  62/   185/  120  .... ................................   מידות (רוחב / גובה / עומק) 

  ק"ג   0.55  ................................. ................................   משקל 

  ) 40KIT80פריזמה לטווח בינוני (
  מ"מ  5/   293/  293  .... ................................   מידות (רוחב / גובה / עומק) 

  ק"ג   0.8  ................................. ................................   משקל 

  ) 80KIT100לטווח ארוך ( מהפריז
  מ"מ  5/   394/  394  .... ................................   מידות (רוחב / גובה / עומק) 

  ק"ג   1.8  ................................. ................................   משקל 

  מתאם לקיבוע ראש הגלאי 
  מ"מ  5/   270/  250  .... ................................   מידות (רוחב / גובה / עומק) 

  ק"ג   0.6  ................................. ................................   משקל 

 870nM  .............................................................   אורך גל אופטי 

 ±15°  .................... ................................   תי מקסימאלי זווי כיוון 

  סטייה זוויתית מקסימאלית 
  ±0.75°  .......................... ................................   ראש הגלאי 

 ±2°  ...............................................................   הפריזמ

  תקינה 6
  הציוד עונה לתקינה הבאה: 

  הגלאי נבדק ואושר על ידיVDS  גרמניה 

   להתקנה על ידי מכון התקנים הישראלי הגלאי מאושר 

  


