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 מבוא 1

   וגז.    במערכות גלוי אש ם ישמשמר מתוצרת טלפיי  TDM-500IN/ICN םימ דגהחייגן האוטומטי מה
 עניין. י עלבו  י הכיבוות ותקלה לכוח  לחיוג אוטומטי והשמעת הודעות קוליות באירועי אזעקה

 

 סוגי חייגן 1.1

 תצורות:  שתי החייגן קיים ב 

• TDM-500IN –  24תצורה סטנדרטית המשתמשת במתח Vdc 

• TDM-500ICN –  לרשתות   יחייגן אוטומטי סלולארGSM , י וו ק  ןופל ט  ןיא  ם הב ת ומוקמ ל ד עו ימ.   

 

 TDM-500IN/ICN  תכונות חייגן 1.2

 ממשק משתמש:   •

o ים נוספ כלים ללא   למעג ל גבי התכנות מספרי טלפון והקלטת הודעות ע . 

o  הודעות: לשתי ן אוטומטי פוהקלטה והשמעה בא   
 ;  A הודעה לאירוע המופעל ממבוא

 . B הודעה לאירוע המופעל ממבואו

o בהודעות קוליות ובהודעות כטקסט.  תכנות מספרי טלפוןאבחנה בין שני אירועים ב ,   

o  מספרי טלפון לכל ערוץ אירועים 10תכנות עד . 

o  ן. טלפו ר פמסות לכל ספר 15עד 

o ימת טלפונים, ומחיקת רשהגפה, עריכה, הצ ות הוסאפשרוי . 

o  תצוגה ספרתית למספרי הטלפון וסימני בקרה לפעולות התכנות וההפעלה . 

o   .השתקת זמזם במקרה תקלה 

 

 טכנולוגיה:  •

o לא הפרעה למנויממסר עקיפה לשימוש בקו טלפון רגיל ל . 

o  שיטת טונים ב  חיוג((DTMF .   

o TDM-500ICN  :או שניהם(. בלבד;   קסלולארי בלבד; קו בז ג )חיו יבי נת  רולבח  אפשרות 

o  תכנות השהיה לחיוג דרך מרכזיות פנים . 

o  הפעלה ובחירת אירוע ניתנים לתכנות: הפעלה ברמת מתח . 

o  הפעלת אירועים מכניסהA   אוB (. 3.2אה סעיף  ברמת מתח חיובי או שלילי )ר 

o הפעלת מוצא  ת בעזרת לותק יו חיו(CNT) Open Collector . 

 

 בקרה ואבטחה:   •

o החייגן וברכזת אליה הוא מחובר  ל גבי בקרת קו טלפון, כולל חווי ע . 

o וגז.    לוי האשי בקרת קווי כניסת אירועים המחוברים לחייגן מרכזת ג 

o  תכנות והקלטה על ידי סיסמאאבטחת . 
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 התקנה 2

   .ריםמבוקן של החייג קווי ההזנה  •

    ת. חק מהרכזור בסמוך או מת החייגן התקין אן לנית •

   החייגן מסופק במארז מקורי הכולל חורי התקנה וכניסות כבלים. •

 אין לבצע קידוחים בגוף החייגן.  •

 

2.1 SIM 

 סים פתוח לשימוש.  -( משתמש בסים מסוג מיקרו TDM-500ICNחייגן סלולארי )מדגם 

 

 חיווט  2.2

 .LINE , בנקודות גן ייחבהקו   כניסתקו הטלפון יחובר ישירות אל  •

 . TELבר לנקודות ש רגיל יחוומקו המנוי לשי •

 לצורך קיום בקרת קו טלפון מתמדת יוזן החייגן ממקור מתח קבוע מגובה סוללה מהרכזת.  •

 (. לךי או  19 )עמוד   4.8.2רק  פ ם בהחיבור בין החייגן למערכות הבקרה יבוצע על פי השרטוטי •

! 
    אזהרה   

חייגן בעת התקנתו.  אי חיבור הארקה עלול לגרום  הארקה תקני ל   יש לבצע חיבור 
 ראה שרטוטי חיבורים להלן.   –לשיבוש בפעולת החייגן 

  

! 
    אזהרה   

 ר מילי אמפ 150-יותר מציוד הצורך  Open Collectorאין לחבר למוצא  

 תכנות בחייגן 3

   תוכנת מחשב.  ייגן(, או דרך חהלוח המקשים וצג עצמו )בעזרת   גןי י חהדרך   תכנותהחייגן ניתן ל

 )נוכחי( מפרט תכנות בעזרת החייגן.    3סעיף 

 מפרט תכנות בעזרת תוכנת מחשב.   4סעיף 

 

 חייגן כניסה ויציאה מתכנות  3.1

 PROGלחץ על מקש  כניסה למצב תכנות: 

   EXIT מקש על לחץ תכנות:  ממצב יציאה

 . רן לא יישמהעדכו , אחרתעולה זופ  עו ציפני ב מתח ללנתק אין 



 חייגן אוטומטי סלולארי חכם   

 2020רואר  פב   1.04מהדורה    מבע" זכויות שמורות לחברת טלפייר גלאי אש וגז כל ה 2019 – 2020© 

 –  24-מ 3עמוד  – 

 (קונפיגורציה , תצורה ) חייגן ל ת וי ללכ תוהגדר 3.2

   ._ התצוגה תראה   – PROGלחץ על לחצן 

 .P(.  התצוגה תראה  2222הקש את הסיסמה )ברירת מחדל 

 . d.  התצוגה תראה 1הקש 

 מחדל טווח  ות תכנ תצוגה  לחץ 

   קבלת קו חוץ _ 1
קבלת  פרה לאין צורך בחיוג ס –# 
 וץ ח וק

ו חוץ  קבלת קספרה ל – 1-9
 ונית יה הטלפ זכ במר 

1-9# ; # 

 4 1 – 9 מחזורי חיוג  _ 2

ית י השה –זמן המתנה בשניות  _ 3
 חיוג )בחיוג דרך מרכזיה( 

9 – 1 1 

 4 1 – 9 מספר חזרות על ההודעה  _ 4

התצוגה תראה   6
ת התצורה  א

 .C-הקיימת ו 

 ENTERלחץ על 
 התצוגה תראה 

_ 

ת, רוגדה ה)רא
 ( הטמל

 הפעלה מבואות בחירת קוטביות
A ו-B : 

00 – A  ,שליליB  שלילי 
01 – A  ,שליליB  חיובי 
10 – A  ,חיוביB  שלילי 
11 – A  ,חיוביB  חיובי 

00 – 11 11 

התצוגה תראה   8
את התצורה  

 .C-הקיימת ו 

 ENTERלחץ על 
 תראה  התצוגה

_ 

 : בחירת אופן עבודה
 בלבד  קווי טלפון – 00
 בלבד  ריאל וסל   מודם – 01
 ריאל וסל   מודםו  קווי טלפון – 02

00 – 02 00 

התצוגה תראה   9
את התצורה  

 .C-הקיימת ו 

 ENTERלחץ על 
 התצוגה תראה 

_ 

   (CNT) מוצא הפעלתראה טבלת 

* C.   )חזרה לתצורת )קונפיגורציה

 . ורלאיש  ENTERמחדל.  הקש 

  

 

 3 חלק  1220של תקן  2014מהדורת 

לוי אש המותקנות במקומות  גי   תובמערכקובעת כי "( 13.1)סעיף  3 קחל  1220 תקןל  ש  2014מהדורת 
התרעה זו לא  , בהפעלת גלאי אחד תועבר ההתרעה לבעל הנכס או למי מטעמו.  4.4המפורטים בסעיף 

גלאי שני בבניין תועבר ההתרעה גם לתחנת  בהפעלה של תועבר לתחנת הכבאות האזורית הקרובה.  
  4.4ורטים בסעיף ה במקומות המפמידני או חיישן זר אם הופעל לחצן י   …[] ובה.  ת הקרהכבאות האזורי

 ." , החייגן יחייג לבעל הנכס או למי מטעמו ולרשות הכבאות[ 3חלק  1220 ]של ת.י.
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 : GUARD-7-ו ,ADR-7000, SAVER-7000  רכזות
 1220/3 .י. ת פ"ע  I וןיכס רמתב  מבנים  עבור  10-( ל6)אופציה תצורת החייגן הגדר את    
 1220/3 ת.י. ע"פ  II סיכון ברמת מבנים  עבור  11-( ל6)אופציה גן החיי  תצורת הגדר את    

 : ADR-SAVER-ו ADR-3000  רכזות
 1220/3 ת.י.  ע"פ I סיכון ברמת מבנים  עבור  01-( ל6)אופציה תצורת החייגן הגדר את    
 1220/3 .ת.י  ע"פ  II סיכון מתרב  ם מבני עבור  00-( ל6)אופציה תצורת החייגן הגדר את    

 :TSA-200 / TSA-200XT ,  TSA-240 / TSA-240  תוזרכ
 11-( ל 6)אופציה תצורת החייגן  הגדר את  :  ללא חיבור הודעת תקלה   
 01-( ל6)אופציה  החייגן   תצורתהגדר את : בחיבור הודעת תקלה   

 11 -ל  (6 היצפוא )  ןג ייח ה תרו צת תא   רדג ה : TSA-1000  רכזות

 

i 
    שים לב    

ה[טלפון ]המחובר לחייגן[  ]  קו( קובעת כי "13.3)סעיף  3חלק  1220של תקן  2014מהדורת 
 יגיע ישירות לחיבור התקשורת שלפני המרכזת הפרטית )אם קיימת( באזור המוגן." 

 

i 
    שים לב    

 . לסירוגין AFות יופיעו האותי  Aבסיום חיוג למספרי הטלפון מרשימה 

 . לסירוגין BFות י תיופיעו האו Bהטלפון מרשימה פרי סלמ  חיוג  בסיום

 , לסירוגין  AFBFיופיעו האותיות   B+Aה הטלפון מרשימ י רבסיום חיוג למספ

 . תזכרב  ב שה ע וצ יב ד ע  ,ו לא  לכ

 
 

 תצוגה  לחץ 
 תכנות בקרת מוצא 

 ( 150mA-)מוצא מוגבל ל 

  ברירת מצב מוצא 
 V24-ו  CNTמתח בין  מחדל 

התצוגה   9
תראה  

 כנות נוכחי  ת
 Cוהאות .

ש  ק ה
ENTER 

  לאישור. 
התצוגה  

 _  תראה

 מבוטל  אצמו  – 00
 פון תקין קו טל  – 20
 קו טלפון ת  לקת  – 20
 קו טלפון תקין   – 21
 תקלת קו טלפון  – 21
 חייגן תקין  – 80
 תקלה בחייגן  – 80
 חייגן תקין  – 81
 תקלה בחייגן  – 81

 
0V 

24V 
24V 
0V 
0V 

24V 
24V 
0V 

00 
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 מות חיוג הגדרות רשי  3.3

   ._ אה וגה תר צ הת – PROGלחץ על לחצן 

 .P  ראהצוגה ת(.  הת2222ת מחדל רי)ברהסיסמה  הקש את 

 L.  התצוגה תראה 2 שהק

 . Bלקביעת רשימת חיוג  2או הקש  Aלקביעת רשימת חיוג   1הקש 

 תכנות  תצוגה  לחץ 

1 L הקש ולאחריו  טלפון מספר הוסף Enter  לאישור 

 טה( עריכת מספר )ראה למ _ 2

0 F  הצג מקום פנוי 

)ראה   מתוכנת + מקום פנוי מספר טלפון רשימת חיוג + בם מיקו הצג  #
 למטה( 

* .C  מחק רשימת חיוג.  הקשENTER לאישור    

 

i 
    שים לב    

 :  בנוסף לבצע    או קו חוץ, ישלמחיקת מספרי טלפון בחייגן אשר עבד עם מרכזיה 

 #   <   1  <   1  <   2222 סיסמא   <   Progלחץ 

 (. ( קונפיגורציה,  תצורה) חייגן ל ת ויל לכ ת והגדר  3.2ף  י, ראה סע )לפירוט קו חוץ

 

 עריכת רשימת חיוג 3.3.1

 הקש מיקום הרשומה ברשימת החיוג והמספר החדש. 

  חלפת .  ה1111 921 03והשני  1955 921 03לדוגמא נניח שתוכנתו שני מספרים לחיוג.  הראשון הוא 
 : ( תתבצע כך 1816 921 03)לדוגמא  במספר אחר  (1111 921 03י )ר השנפהמס

לעריכת מספר   2)כפי שהוסבר ב"הגדרת רשימות חיוג" למעלה( הקש   Bאו   Aבחירת רשימת חיוג  ר חלא
מכן הקש את  (.  לאחר Lלבחירת המספר השני )התצוגה תראה  02( ולאחר מכן הקש _)התצוגה תראה 
 שור. איל  ENTER( והקש 1816 921 03דש )מספר טלפון הח

 שימת חיוגר תהצג 3.3.2

חיוג, המספר המתוכנת, ולבסוף כמות מספרי הטלפון  מה ברשימת הו שף של מיקום הרברצ  הצגה
 הפנויים בזיכרון. 

 .   1816 921 03והשני  1955 921 03נניח שתוכנתו שני מספרים לחיוג.  הראשון הוא  :לדוגמא 
 : אל לימין( הצגת רשימת המספרים תראה כך )משמ

 

F08 039211816 02 039211955 01 

 מספר רשומה  → מספר לחיוג  → מספר רשומה  → פר לחיוג סמ → ת פנוייםמקומומספר 

 

 סוגי הודעות  3.4

 הודעת כמפורט:  שתי מערכת ההשמעה כוללת 

 . Aלהשמעת תיאור אירוע המופעל על ידי כניסה שניותA (20  )הודעה 

 . Bפעל על ידי כניסה להשמעת תיאור אירוע המושניותB (20  )הודעה 
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 לטת, השמעת, או מחיקת הודעות הק 3.5

   ._ התצוגה תראה   – PROGחצן לחץ על ל

 .P  (.  התצוגה תראה2222הקש את הסיסמה )ברירת מחדל 

   . ח.  התצוגה תראה  3הקש 

 

 

 שניות  20מקסימלי  אורך  •

 צג. תון של הרוצו פסים בחלק התחה יבזמן הקלט •

 

 תכנות תצוגה לחץ

1 .C  לחץENTER  והקלט הודעהAבסיום ההקלטה התצוגה תראה  . п. 

2 .C  לחץENTER  והקלט הודעהBם ההקלטה התצוגה תראה .  בסיוп. 

 ןגייחה סיטרכב  SP רבחמל לוקמר רבח העדוהה תעימשל – Aהשמע הודעה   3

 ןגייחה סיטרכב  SP רבחמל לוקמר רבח העדוהה תעימשל – Bהשמע הודעה   4

5 C. ודעה ת המחק אA 

6 C. ת הודעה מחק אB 

 

 החלפת סיסמה  3.6

 . P(.  התצוגה תראה 2222הקש את הסיסמה )ברירת מחדל  ._ התצוגה תראה   – PROGלחץ על לחצן 

 . U .  התצוגה תראה4הקש 

 תכנות תצוגה  לחץ 

הקשה על מקש   ל ידי אשר ע   . C.-תצוגה תתחלף לה .  החלף סיסמה ._  1
ENTER 

 

 הודעות שגיאה  3.7

 : אות תתחלפנה בתצוגההב הספרות

 פתרון  תאור  

E03  תכנת לפחות מספר אחד לרשימת חיוג רשימת חיוג ריקה A 

E04  בתקלה-EEPROM  לתיקון  טלפייר החזר את החייגן 

E10  ת דעוהקלט הו אין הודעה מוקלטתA  וא-B 

E30 בדוק את חיבור המודם הסלולארי  ת מודם תקל 

E31 ת מצוע  ם ע  םוק ימ ר חב  – הנכותה תר זעב  ת ואה ת מצועבדוק את   נמוך  י ראל ול סות  א  
 . הלע מו  9 הטיל ק

E32  בדוק את חיבור האנטנה במודם  כיסוי סלולארי אין 

E40  הכנס כרטיס סים  כרטיס סים אינו מוכנס 

LE  חבר את קו הטלפון או דווח לחברת הטלפוניה על תקלה  תקלת קו טלפון 
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 פתרון  תאור  

LEC  תקלת קו סלולארי  

 הה ביותר. פות הגבומוצגת התקלה בעלת העדי שים לב: במקרה בו קיימות שתי תקלות או יותר

 

 קת זמזם  השת  3.8

 להשתקת הזמזם.  EXITבעת תקלה, לחץ על לחצן 
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 תכנות באמצעות תוכנת מחשב 4

 כנת מחשב.  החייגן ניתן לתכנות דרך החייגן עצמו )בעזרת לוח המקשים וצג החייגן(, או דרך תו

 פרט תכנות בעזרת החייגן.  מ 3סעיף 

 חשב.  רט תכנות בעזרת תוכנת מ)נוכחי( מפ  4סעיף 

 

 ,  של טלפייר מאפשרת תכנות מהיר ונוח של כל פונקציות החייגן  TDM500ICNוכנת המחשב ת
 תוך שימוש במסך ומקלדת מחשב )במקום שימוש בצג החייגן ולוח המקשים של החייגן(.  

 

 ת: את הפעולות הבאואפשרת התוכנה מ

 .  אל מסך המחשב קריאת כל הנתונים השמורים בזיכרון החייגן •

 . חייגן קובץ בם ל רמטרים ושמירתפכל השל   עריכה •

 . חיוג של החייגן רשימות העריכה, הוספה ומחיקה של מספרי טלפון ל •

 . בור החייגן הסלולרי ע SMSעריכה של הודעות  •

 . תשר ל ם וש ירהו  ירא לו לס ה תו אה ת מצוע  תקי דב •

 . החייגן מצב עבודה ותקלות אפשריות שלתצוגת  •

 יםש אביזרים דרו 4.1.1

 .  לה ומע 7מגרסה  Windowsכת הפעלה  מערמחשב עם  •

 TDM-500IN/ICNחייגן טלפייר   •

 מתח לחייגן  •

   Micro-USB to USB 2.0 Cableכבל מסוג  •

 (.  (TCS-7030 ת נכותב ט ירפת ך ו תמ הדר והתוכנה להתקנה ) •
 

 ת התוכנה  התקנ 4.2

 וכנת החייגן תקנת תה 4.2.1

   . של טלפייר  TCS7030תוכנת  ך בש חמב ת נקתומ ש אד וו •
 

 , ובחר את האפשרות השנייה:  TCS7030פתח את תוכנת  •
 רכזת אחת מכל סוג  לעבודה רגילה מול
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 עליונה.  -בפינה הימנית   תפריטחץ על כפתור  ל •
 . אודות פתח מימין, בחר  מהתפריט השחור שנ
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 .  אודותנפתח חלון   •
 , תספותוכנות נובחר כפתור  

 Dialer Setupתפריט, בחר -נפתח תת
 

 
 

 : החיתפ ה ך סמ ג צוי  הנקת הה רמגבו  ב שחמל  הנקתהה ץבו ק  תדרו ה ל חת  ,ט ירפתה ת ריחב  םע •

 
 
 . הנכותה תא  ר וגס

     מומלץ לקבל בהמשך את המלצות התוכנה לעדכון גרסה.
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 כניסה לתוכנה  4.3

 . ן גי יחה ל ש  יש אר ה סי טרכה יבג  ל ע    USB ן מוסמה ר בחמל  ב שחמה ן יב   USB לב כ רבח .1

      חייגן ל   24Vdcמתח  רבח .2

 . TDM500IN/ICNל את תוכנת והפע   (ן התוכנהאייקו)  לחץ על   .3

 

 

 

 

וכנה.       בת  התחברות ( לל מה)כפתור   לחץ על .4
               

 

 

 

 

ירוק             V-האדום באיור החיבור ישתנה ל X-ה .5
    

 יהפוך לאפור.   התחברותוכפתור  
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 סיום ושמירה  4.4

 

נם שמורים וייעלמו כשתסגור את  ים על המסך, אך איהנתונים מופיע –כל עוד החייגן מחובר למחשב 
 ק את החייגן.  נה או תנת התוכ

 

 הורדה לחייגן לחץ על כפתור   , בחייגן נים  ולשמירת בנת  •
 

 ייפתח חלון להקלדת סיסמא   
 אשר.  (. 2222חדל היא ספרות, סיסמת ברירת המ 4)בת 

 נתק את החייגן מהמחשב.   
 ן עצמו.  ונים שמורים בחייגיגן באתר, הנתניתן להרכיב את החי

 

 שמירה לקובץלחץ על כפתור   , בקובץ מחשבלשמירת נתונים  •
 

 ד על פרויקט זה.  ור לטעון את הנתונים מהקובץ בפעם הבאה שתעבו כז 

 

מתוך קובץ  לשליפת נתונים  •
 מחשב קיים 

 עינה מקובץ טלחץ על כפתור  
 

 תוק החייגן.  תונים לפני ניזכור לשמור את הנ 

 

 עליונה-בפינה הימנית Xלחץ על  יתוק החייגן מהמחשב  לנ •

 (.  ן)או נתק מתח מהחייג 

 

 

 )תצורה, קונפיגורציה(     חייגן ל ת וי ללכ תוהגדר 4.5

 

 קט שלך:  התאם את תצורת החייגן לפרוי

 

 העבודה   אופן   .1
    ,י ראל ול ס  וא  א חייגן קווי ברירת המחדל הי 

 ן ג ייח ה םגד ל  םאתהב
החייגן ואתר  וג העבודה לפי ס  בחר את אופן 

 . רויקט הפ
 

 האפשרויות הן:  
 ם סלולרי, קווי וסלולרי.  טלפון קווי, מוד
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 יפרת חיוג חוץ  ס .2

ווי וסלולרי"(,  אם בחרת "טלפון קווי" )או "ק 
בדוק אם   –מת  ואתה משתמש במרכזיה מסוי 

יפרה כלשהי לקבלת קו חוץ,  יש צורך בחיוג ס 
    מספר הטלפון.  לפני חיוג  9לדוגמא: חיוג 

 

 

 : קוטביות  .3
 

  .  ADR-7000כזת , המתאימה לר11ברירת המחדל היא קוטביות  

 

 שונה,    אם הרכזת שלך .א
 לחץ על איור השרביט בשדה קוטביות:  

 

 

 

   אשף קוטביות ייפתח חלון  
   טביות החייגן. לבחירת קו
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   ן: אליה מחובר החייג   זתרכ  סוגחר ב .ב

 

,  ADR-7000)רכזות 
SAVER-7000  או ,

GUARD-7 ) 

ADR-7000  

 ADR-3000  

 TSA-1000  

-TSA-200 ,TSA)רכזות 
200XT ,TSA-240  או ,

TSA-240XT ) 

TSA-200  

 

 

 :  הנדרשת הקוטביות בחר את   .ג

 :   עבודה אופןבחר  

 A-אזעקה מ

 B-אזעקה מ

 A-זעקה רק מ א

 B-תקלה מ ו A-עקה מאז

 

 של  בהתאם לבחירות  מוגדרת הקוטביות 
 וסוג הרכזת.    אופן העבודה

 

 

 

 

 

 ית  הודעה קול 4.6

 ניתן להקליט שתי הודעות:  

 (,  Aאירוע  )המופעלת כתוצאה מ  Aית לרשימה  הודעה קול
 (. Bכתוצאה מאירוע )המופעלת  Bוהודעה קולית לרשימה 

 

 טלפון לבדיקה   4.6.1

 ון שלך, המתקין,  קלד את מס' הטלפה  טלפון לבדיקהבשדה  
 לביצוע בדיקה לחייגן. 
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 דעה הקלט הו 4.6.2

  תו טלק ה  ל הנ <  מתקדם ט  בחר תפרי
 ת וילוק

 

 

 תויל ו ק ת וטל קה  ל הנ נפתח חלון 

 B  וא  A ה טלקהה ץ ורע  תא  רחב

 והקלט את הודעתך.    הקלטלחץ על  

   הודעה מקסימלי משך •

 שניות.   20: ץורע  ל כל                  

 . הפסקלסיום, לחץ  •

   לו ק מר ר בח  הטלקה ה תעי משל

    ל ע  ץחלו  ןג יי חב  SP ר בחמל

 . א ב ה ףי עסב  ת ויחנהל  רו בע  וא

 

 

 SMS)ו גויח םע בלוש מ) קלטתבדוק הודעה מו  4.6.3

 .  קהבדי<  מתקדם ריט חץ על תפל

  ע צבו  ע גמ ך רד  תיל ל כ ה קיד ב ה יצפוא ה תא  רחב
  ן יב  ינמז ר וש יג  עצב   ,ן יפול יח ל , תכרע מב ה קעזא

 A .  ל  24+

 

 .  טלפון לבדיקה ן יחייג לטלפון המוגדר כ החייג 

 . Bאת הקלטה  ניתן לבדוק גם 
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 מספרי טלפון   4.7

 .  Bאו אירוע    Aוע  הגדרת מספרי טלפון לחיוג במקרה של איר

 

 מספר טלפון לבדיקה   4.7.1

 

 יקת החייגן  הקלד את מס' הטלפון שלך, המתקין, לבד טלפון לבדיקהשדה  ב

 

 ור מספרי טלפוןאז 4.7.2

 

 זהו אזור של מספרי הטלפון בתוכנה.  

 

 שימת נמענים,   מצד ימין: ר 
.  A/Bפרי הטלפון שלהם, ושיוך לקבוצה מס

כל  מספרי טלפון ל 10ברשימה מוצגים עד 
 . (B-ו Aוצה )קב

 

 משמאל: כפתורי פעולה  
 ושא נמענים ומס' טלפון. בנ

 

 

 עןהוסף נמ 4.7.3

   הוסף נמען <    לחץ על כפתור

  

 .  ף נמעןהוסנפתח חלון  
 ף מנוי חדש(.  )הוס

 

 או שתיהן(.   Bאו  Aבחר קבוצה )
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 תווים(  3מינימום , ייחודי   שםן ) הקלד שם נמע

 פון לחיוג טל הקלד מס'

 ואשר.  

 

 

 טיים, ואשר.  לנמענים רלבנ  SMSסמן את תיבת 

 

 מחק נמען 4.7.4

 נמען:   למחיקת

   .נמען  מחקפתור ת הנמען ולחץ על כבחר א

 ערוך נמען 4.7.5

 לעריכת נמען:  

  . ערוך נמען ולחץ על כפתור  הנמעןבחר את 

 

   SMSהודעת טקסט  4.8

 (.  A+Bאו   Bאו  Aלקבוצה ) (SMS)ודעת טקסט נשלחות ה –בעת אירוע 

 

 SMSתכנות הודעות  4.8.1

  הודעת טקסט בשדהקלד ה
   תווים(.  40)עד 

 

 מספר טלפון לבדיקה   4.8.2

   ן. מוקלד מס' הטלפון שלך, המתקיוודא ש   טלפון לבדיקהבשדה  
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  SMSעת הוד בדוק 4.8.3

  ה קי דב  <  בדיקה<  מתקדם לחץ על תפריט 
 ע גמ  ךרד  ת יללכ

 

 .  לפון לבדיקה טגדר כ החייגן יחייג לטלפון המו

 . Bלרשימה   SMSניתן לבדוק גם את הודעת 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 ם ינעמנ ל גויח ו  SMS ת וע דוה , ת וילוק  תוע ד וה – ןגייחה  תקידב 4.9

 . םינעמנה לש  םינופלטלו ןיקתמה ןופלטל הקידב 4.9.1

 . ןגייחה תקידבל  , ןיקתמה ,ךלש ןופלטה רפסמ תא ,הקידבל ןופלט הדשב תואצמה אדוו וא דלקה

 . תי לו ק  העדו ה תע משהו ן ופלטה  יר פסמל  גו יח , תנכות  םאב     SMS ח ולש מ ת ללו כ הקי דבה

 ן יק תמה ן ופלט  – ה ק ידבל   ןופלט ה  ר פסמ ל א  הקי דב  ןיב  ר וחב ל ן תינ ה קיד ב  טירפתב

  . ותנכותש  םיי ונמל  גו יח  וא

 ! בל  םיש

   ןיק תמה ן ופלטל   עצ ובת   "  ע גמ  ךרד  ה קי דב"

  לא  ע צבת ת "  B מ  עו רא ת יימדה "  ו א   "    Aמ  עורא  ת ימדה "
 . המאתהב   B ו א  A , גו יחה תו מישר ב ו תנכות ר שא  םייונמה

                                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 



 חייגן אוטומטי סלולארי חכם   

 2020פברואר     1.04מהדורה    מבע" זכויות שמורות לחברת טלפייר גלאי אש וגז כל ה 2019 – 2020© 

 – 24-מ 19עמוד  – 

 

 

 

 

   

 שרטוטי חיבור חייגן לרכזות 5

   . (2014) 3חלק  1220פ ת.י  "ע  םניה ם יטוט רשה לכ

 

   I סיכון  ברמת  במבנים  SAVER-7000או  ADR-7000  לרכזת  חיבור 5.1
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 II סיכון  ברמת  במבנים  SAVER-7000או  ADR-7000  לרכזת  חיבור 5.2

02/2019

 טלפון לקו

TDM-500i
L INE TEL

C
N

T

A B+24V

DC IN

E
a

rth

 טלפון

מקומי

SLC 2 SLC 2
Dialer 

24V
Dialer

TR AL

ADR-7000 / SAVER-7000

(3 חלק 1220. י.על פי ת סיכון גבוה – IIמקומות ברמת סיכון ) FBחיבור 

.נתק את נגד סוף הקו ממוצאי החייגן

.11 ךלער החייגן בתצורת 6 אופציה את קבע

 FB: אופן עבודהבשדה  2חייגן > תצורת מערכתעדכן ברכזת ב 

 

 Iם ברמת סיכון במבני GUARD-7לרכזת  חיבור 5.3
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   IIבמבנים ברמת סיכון  GUARD-7לרכזת  חיבור 5.4

5.5 

 טלפון לקו

TDM-500i
L INE TEL

C
N

T

A B+24V

DC IN

E
a

rth

 טלפון

מקומי

SLC 1
Dialer 

24V
Dialer

TR AL

NAC 1

GUARD 7

(3 חלק 1220. י.על פי ת סיכון גבוה – IIמקומות ברמת סיכון ) FBחיבור 

.נתק את נגד סוף הקו ממוצאי החייגן

.11 ךלער החייגן בתצורת 6 אופציה את קבע

FB: אופן עבודהבשדה  2חייגן >   תצורת מערכתעדכן ברכזת ב 

02/2019

 Iן כובמבנים ברמת סי ADR-3000לרכזת   חיבור
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 IIון במבנים ברמת סיכ ADR-3000לרכזת   חיבור 5.6

 

 TSA-1000חיבור לרכזת   5.7
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 TSA-240XT, או  TSA-200  ,TSA-200XT ,TSA-240חיבור לרכזת   5.8

TSA-200

BAT RL1 RL2 In 2FWRE OC24 VdcOut 2Out 1 In 1

NCCNONCCNO +R Z1 Z2

05/2017

 טלפון לקו

TDM-500i
L INE TEL

C
N

T

A B+24V

DC IN

E
a

rth

 טלפון

מקומי

           ממוצא קו סוף נגד נתק

:ללא חיבור חייגן תקלה

11  ךלער החייגן בתצורת 6 אופציה את קבע

:בחיבור חייגן תקלה

FWREנתק את נגד סוף הקו ממוצא 
חבר את החיווט המקווקו

10  ךלער החייגן בתצורת 6 אופציה את קבע

Out2

 

 חיבור לרכזת זרה  5.9
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 ייםנתונים טכנ 6

 מ"מ  33/   125/  167 ........................................... חב / גובה / עומק( מידות )רו

 10°C – +60°C- .............................................. ולה טווח טמפרטורות לפע

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

 24Vdc ................................................................ מתח פעולה 

 TDM-500IN– רםצריכת ז
 20mA ................................................................. ברוגע 

 40mA .............................................................. באזעקה 

 TDM-500ICN – צריכת זרם
 30mA ................................................................. ברוגע 

 60mA .............................................................. באזעקה 

 שניות  20 ................................................. משך הודעה מקסימאלי 

 ת ללא הודעה מוקדמת ים ועשויים להשתנוונים נומינאליכל הנת

 תקינה 7

 7-10205-0-110760 'אישור סוג מס משרד התקשורת  •

 באישור מכון התקנים  •

 ויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת ועשכל הנתונים נומינאליים 

 


