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i 
    שים לב    

 זו.  חוברתקריאה מלאה של פעולות תחזוקה לפני  בו בצע  ל  וא  ו, , להפעילציוד להתקין את ה ין א

 מ בע" וגז אש גלאי טלפייר  לחברת  שמורות  הזכויות  כל 2013 – 2020  ©
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 2020ינואר    1.05מהדורה    מבע" כל הזכויות שמורות לחברת טלפייר גלאי אש וגז  2013 – 2020© 

 –  10-מ 1עמוד  – 

 מבוא 1

, מעגל מבוא  NAC A, NAC Bמאגד שני מעגלי מוצא  ADR-723מכלול המבוא/מוצא הכתובתי מדגם 
IDC  יבש.  המכלול נועד לשימוש במקרים בהם נדרשים מספר מכלולי מוצא  וסט מיגעי ממסר מגע   יד, יח

 ומבוא למימוש פונקציות התרעה, כיבוי אוטומטי, פיקוח. 

 ,  ADR-7000מסדרת משמש כממשק בין רכזות כתובתיות מתוצרת טלפייר  ADR-723-ה
SAVER-7000 ,GUARD-7 או ,ADR-3000 עקה  התרעה, הפעלה, ואז לבין מפסקים, התקני

ונבנציונאליים כגון מפסקי לחץ, ברזים, מפסקי זרימה, צופרים, נצנצים, התקני כיבוי אוטומטיים  ק
 ואינדיקציה להפעלה. 

גידיים הפועלים בשיטת "היפוך קוטביות".  לכל מוצא  -מבקר ומפעיל שני קווי מוצא דו  ADR-723-מכלול ה
 . NAC A ופעל במקביל ובלוגיקה שלכתובת נפרדת.  המכלול כולל ממסר המ

( המיועד לחיבור מפסק זרימה, מפסק לחץ, או מפסק פיקוח  IDCגידי ) -המכלול כולל מעגל מבוא דו
(Supervisory בכתובת נפרדת או זהה למוצא ,)NAC A  המפסק יותקן סמוך למכלול )במרחק של עד  .

 קצר. עם הפעלת פונקצית בקרת   מטר 100-מטר ובאותו החדר( ללא הגדרת בקרת קצר, ועד ל 10

המכלול מתוכנת לכתובת אחת, שתיים, או שלוש כתובות עוקבות, בהתאם לאופן העבודה.  תכנות  
תמיד יהיה בכתובת   PROG-4000  .NAC A( מבוצע באמצעות מכלול התכנות 1-127הכתובות )
שונה או שלישית,  ישויך לכתובת רא IDC-יהיה תמיד בכתובת השנייה, ומבוא ה  NAC Bהראשונה, 
 (. טווח כתובות ואופן העבודה של המבוא  – 3.1  סעיף הגדרת התצורה )ראה טבלה ב בהתאם ל

מספר אופני עבודה הניתנים לבחירה באמצעות מגשרים על גבי הכרטיס.  התכונות   ADR-723-ל
 ם. משתייכות לו נקבעות בהתאהלוגיות של המכלול ומספר הכתובות ה

מבוקר על ידי הרכזת ומתקשר עמה באמצעות קו התקשורת להתקנים כתובתיים   ADR-723-מכלול ה
(SLC ומוזן ממקור מתח של )24Vdc  מהרכזת או מספק כוח כתובתי מקומי כדוגמתTPS-74A   או

TPS-34A( קו התקשורת להתקנים כתובתיים  .SLCמבודד גלוונית מהזנת מתח ) 24V  וממעגלי ,
 וצא. המבוא והמ

בתצורת שתי כתובות(   NAC B-ו NAC Aבתצורת כתובת אחת )או   NAC Aניתן להגדיר את מוצא 
המופעל בפרוטוקול.  בתצורה זו ניתן לחבר את   Gentexכמוצא/ים המפעיל/ים צופר/נצנץ מתוצרת  

ץ  תשתיק את הצופר, אך הנצנבאמצעות רק זוג גידים אחד.  השתקת צופרים ברכזת  Gentexצופר/נצנץ  
 ימשיך לפעול עד לביצוע השב ברכזת. 

 על פי משטר זמן באמצעות תכנה ייעודית.  NAC Aבעת הצורך ניתן להגדיר משך הפעלת מוצא 

מבוא המכלול ומוצאיו מבוקרים.  קווי המוצא מבוקרים בצורה מתמדת ומנותקים אוטומטית כאשר ערך  
 זת יתריע על התקלה. הזרם עולה על המותר.  חיווי ברכ

ת קווי המבוא והמוצא מבוצעת ללא נתיכים באמצעות מערך ניהול זרם מתקדם המאפשר שרידות  הגנו
 גבוהה של המערכת גם בזמן תקלה וחזרה אוטומטית לפעולה תקינה לאחר סילוקה. 

 Regulated 24Vdc( מסוג "NACלמוצאי התקני התראה ) UL 864עונים לדרישות  ADR-723-מוצאי ה
NAC Output ." 

 תאימות 2

 כזותר 2.1

 המכלול מיועד לעבודה עם כל הרכזות הכתובתיות מתוצרת טלפייר. 

 מוצא ו התקני מבוא  2.2

על ידי היצרן    שרוובלבד שאומתאימים לתקנים הרלוונטיים  ה התקנים  ADR-723מכלול ניתן לחבר ל
 . ומכון התקניםבע"מ גלאי אש וגז טלפייר 

i 
    שים לב    

 ממסר בלבד.  י עד לחיבור מפסקים ומיגעהמבוא נו  –למבוא המכלול  אין לחבר גלאים  



  ADR-723 

 2020ינואר    1.05מהדורה    מבע" כל הזכויות שמורות לחברת טלפייר גלאי אש וגז  2013 – 2020© 

 –  10-מ 2עמוד  – 

 אופני עבודה 3

ניתן לקבוע את תצורת )קונפיגורציית( ואופן העבודה של המבוא והמוצאים בעזרת ארבעה מגשרי תצורה  
 כמפורט להלן. 

 טווח כתובות ואופן העבודה של המבוא  3.1

 ט: ודה כמפוראופני עב  אחד מארבעהלתכנות ל ן נית ADR-723-ה מכלול 

 JP2 JP1 תצורה 
מספר  

כתובות  
 פעילות 

כתובת  
מוצא  

NAC A 

כתובת  
מוצא  

NAC B 
 משויך לכתובת  IDCמבוא 

 NC 1מעגל פיקוח  –ראשונה  שניה ראשונה  2 מקוצר  מנותק  א' 

 ON 1מעגל פיקוח  –ראשונה  שניה ראשונה  2 מנותק  מקוצר  ב' 

 לא פעיל  לא פעיל  נה ראשו 1 מנותק  מנותק  ג' 

 מבוא מפסק זרימה –שלישית  שניה ראשונה  3 מקוצר  מקוצר  ד' 

 )שתי כתובות(   NCמערכת כיבוי אוטומטי עם מפסק לחץ   3.2

 

 )שרטוט סכמטי(  NCמערכת כיבוי אוטומטי עם מפסק לחץ –אופן עבודה א'  1  שרטוט

 

 .A NACתופיע עם סימון הכתובת המשותפת עם  IDCתצוגת התקלה לקו השגחה  1
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 בות( )שתי כתו NOמערכת כיבוי אוטומטי עם מפסק לחץ   3.3

 

 )שרטוט סכמטי( NOמערכת כיבוי אוטומטי עם מפסק לחץ  –אופן עבודה ב'  2  שרטוט

 מעגל מוצא יחיד )כתובת אחד(  3.4

 

 )שרטוט סכמטי( דיחימעגל מוצא  –אופן עבודה ג'  3  שרטוט
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 שני מוצאי התרעה ומבוא אחד )שלוש כתובות(  3.5

 

 )שרטוט סכמטי( שני מוצאי התרעה ומבוא אחד –אופן עבודה ד'  4  שרטוט

 

i 
    שים לב    

הם שרטוטים סכמטיים בלבד.  אנא עיין   3.5עד    3.2סעיפים  השרטוטים המתוארים ב
 בהוראות הטכניות הספציפיות למיכל הכיבוי לשרטוט מפורט של אופן החיבור. 

 

 IDCבקרת קצר במבוא   3.6

   JP1' )שני המגשרים ד  שר המכלול מכוון לתצורהא כ קובע את בקרת הקצר של המבוא  JP3מגשר 
 .(שלוש הכתובות פעילות ים, מחובר  JP2-ו

( מוגבל למרחק  IDC(, קו המבוא ) מנותק JP3כאשר המכלול בתצורה ללא בקרת קצר )מגשר   •
)ראה   מטר ובאותו החדר או החלל שבו נמצא המכלול וקצר נחשב להפעלה  10שאינו עולה על 

 (. 50שרטוט  

 

 ללא בקרת קצר – IDCחיבור מפסק במבוא  5  שרטוט
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( מוגבל למרחק שאינו  IDCמקוצר( קו המבוא ) JP3כאשר המכלול בתצורת בקרת קצר )מגשר  •
יש    .נחשבת להפעלה  3.9Kקצר נחשב לתקלה, והתנגדות של  מטר מהמכלול,  100עולה על 

 (. 6שרטוט  למפסק האזעקה )ראה  ור בט  3.9Kלהתקין נגד 

 

 עם בקרת קצר – IDCחיבור מפסק במבוא  6  שרטוט

 בפרוטוקול  ם הפעלת צופרי 3.7

 ADR-3000בחיבור לרכזת  3.7.1

כאשר המכלול מכוון   .  ים קובע את אופן פעולת המוצא  JP4מגשר   ADR-3000 בחיבור לרכזת ממשפחת
קובע את אופן    JP4המגשר  פעיל(  NAC Aמוצא  מנותקים, רק  JP2-ו JP1לתצורה ג' )שני המגשרים 

או ב'  מנותק(   JP2מחובר, ומגשר  JP1)מגשר א' .  כאשר המכלול מכוון לתצורה  NAC Aפעולת מוצא 
שני  קובע את אופן פעולת    JP4מגשר  ,שני מוצאים  הכוללת  –מחובר(  JP2מנותק, ומגשר  JP1)מגשר 

 ים. מוצאה

 גיל. תק המוצא עובד כמוצא רנומ JP4כאשר מגשר  •

.  בתצורה זו ניתן לחבר צופר/נצנץ Gentexמקוצר המוצא עובד בפרוטוקול  JP4כאשר מגשר  •
על זוג גידים אחד.  השתקת צופרים ברכזת תשתיק את הצופר, אך הנצנץ ימשיך    Gentexמתוצרת  

 לפעול עד לביצוע השב ברכזת. 

! 
    אזהרה   

  Gentexצופרי נצנץ מתוצרת  רק  Gentexודה בפרוטוקול יש לחבר למוצא המוגדר לעב
 המאושרים על יד טלפייר. 

 

 ADR-7000בחיבור לרכזת  3.7.2

קובע את אופן פעולת המוצאים.  כאשר המכלול מכוון    JP4מגשר   ADR-7000בחיבור לרכזת ממשפחת 
אופן    ע אתקוב   JP4פעיל( המגשר  NAC Aמנותקים, רק מוצא   JP2-ו JP1לתצורה ג' )שני המגשרים 

מנותק( או ב'   JP2מחובר, ומגשר  JP1.  כאשר המכלול מכוון לתצורה א' )מגשר NAC Aפעולת מוצא 
קובע את אופן פעולת שני    JP4הכוללת שני מוצאים, מגשר  –מחובר(  JP2מנותק, ומגשר  JP1)מגשר 

 המוצאים. 

 מנותק המוצא עובד כמוצא רגיל.  JP4כאשר מגשר  •

 וגדר ברכזת.  כל המוצאים במכלולי  ובד בפרוטוקול המהמוצא עמקוצר  JP4כאשר מגשר  •
ADR-723 כרנים.  בתצורה זו ניתן לחבר צופר/נצנץ מתוצרת נמסוGentex  אוWheelock   על זוג

גידים אחד.  השתקת צופרים ברכזת תשתיק את הצופר, אך הנצנץ ימשיך לפעול עד לביצוע השב  
 ברכזת. 
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! 
    אזהרה   

נצנץ מהתוצרת המוגדרת בתצורת הרכזת.   יש לחבר צופרי   ADR-7000בחיבר לרכזות  
 אין לחבר צופרי נצנץ משני היצרנים לאותה מערכת. 

  Gentexרק צופרי נצנץ מתוצרת   Gentexיש לחבר למוצא המוגדר לעבודה בפרוטוקול 
 המאושרים על יד טלפייר. 

צרת  נצנץ מתו רק צופרי  Wheelockיש לחבר למוצא המוגדר לעבודה בפרוטוקול 
Wheelock  מאושרים על יד טלפייר. ה 

 

 התקנה 4

  3 חלק 1220 התקני התרעה והתקני כיבוי יעשה בהתאם לתקן ת.י.חיישנים, תכנון כמויות ומיקום 
 דרישות היועץ המתכנן. להנחיות היצרן ו שבתוקף ובהתאם  

 המוצאים המתוכנתים. תכנון זה יכלול גם את כמויות מיכלי הכיבוי וגודלם ומטריצת ההפעלות של 

 ן לקראת התקנה תכנו 4.1

  זוג –( 2מ"מ 3.3עד   0.8)חתך של   AWG 12-ל  18המכלול מחובר לרכזת באמצעות ארבעה גידים בין 
מהרכזת או ספק כוח עזר   24Vdc( וזוג גידים לאספקת SLCלקו תקשורת ההתקנים של הרכזת )גידים  

 . ( Twisted Pair)  זוג שזורמומלץ להשתמש ב  .TPS-34Aאו   TPS-74Aכתובתי מדגם 

 מ"מ(.  3.3עד  0.8)חתך של  AWG 12-ל  18גידי בין  -התקני המוצא מחוברים למכלול באמצעות כבל דו

! 
    אזהרה   

 גלאים, לחצני אזעקה או לחצני הפעלת כיבוי.  ADR-723-אין לחבר למבוא ה

 ( Capacity Planningתכנון קיבולת ) 4.1.1

ת אחת עד שלוש כתובות, בהתאם לתצורה  רציף למכלול הדרוש )כתובוודא שקיים ברכזת טווח כתובות 
 . 2בעמוד  – 3.1סעיף  ראה  –

 השפעת מאפייני כבלים על ביצועי המערכת 4.1.2

 הטבלה הבאה מתמצתת את השפעת מאפייני כבלים על ביצועי המערכת: 

שורת  קת השפעה על לולאת ה מאפיין 
 ( SLC)להתקנים כתובתיים  

 השפעה על המוצאים 

 גבוהה מאוד  מינימאלית  התנגדות חשמלית 

 אין השפעה  גבוהה  קיבוליות 

 מינימאלית  גבוהה  השראות 

 גבוהה  גבוהה  חוזק מכאני 

 (SLCקו התקשורת להתקנים כתובתיים ) –תכנון חיווט  4.1.3

(.  הטבלה  2ממ" 3.3עד   0.5של   – דראט קוו   –)שטח חתך  AWG 12-ל  20גידי בין -השתמש בפתיל דו
מומלץ להשתמש  הבאה מציינת את ארכי הקו המקסימאליים בהתאם לשטח החתך של כל גיד בכבל.  

 ( כאשר לולאת הגילוי מחברת בין מבנים שונים. twisted pairבפתיל שזור )

 

 -( כמבוא לנתון גודללאורך כבל מקסימאלי ) סוג הכבל

 ADR-3000-, וADR-7000 ,SAVER-7000 ,GUARD-7 (2חתך )מ"מ קוטר )מ"מ( (AWGכבל )

20 0.812 0.518 570 



  ADR-723 

 2020ינואר    1.05מהדורה    מבע" כל הזכויות שמורות לחברת טלפייר גלאי אש וגז  2013 – 2020© 

 –  10-מ 7עמוד  – 

 -( כמבוא לנתון גודללאורך כבל מקסימאלי ) סוג הכבל

 ADR-3000-, וADR-7000 ,SAVER-7000 ,GUARD-7 (2חתך )מ"מ קוטר )מ"מ( (AWGכבל )

19 0.912 0.653 710 

18 1.024 0.823 900 

17 1.15 1.04 1,125 

16 1.291 1.31 1,425 

15 1.45 1.65 1,800 

14 1.628 2.08 2,275 

13 1.828 2.62 2,875 

12 2.053 3.31 3,625 

 (SLC) תקשורת להתקנים כתובתייםבחירת כבלי לולאת ה 1  טבלה

i 
    שים לב    

כי "כאשר משתמשים בכבלים הכוללים שני   12.1.4( קובע בסעיף 2014)  3חלק  1220 ת.י.
 ממ"ר לפחות".  0.5גידים ויותר, שטח החתך של כל מוליך בגיד בתוך הכבל יהיה 

ובהנחה שהכבלים הם בעלי גיד אחד.    מובאים כהערכה 2 הלב טאורכי הכבלים המצוינים ב
 בכל מקרה יש להתחשב בהתנגדות הכבל כפי שנמדדה בשטח. 

על    –( יש להתחשב בהתנגדות הלולאה ובקיבול SLCבקוי התקשורת להתקנים כתובתיים )
 . 1μFלא יעלה על  SLCפי המחמיר שביניהם.  קיבול לולאת 

 

 24Vdcאספקת מתח  – תכנון חיווט 4.1.4

 . TPS-34Aאו   TPS-74Aכוח כתובתי מקומי כדוגמת  מהרכזת או מספק   24Vdcמתח המכלול מוזן מ

מבוא כתובתי ומהמכלול אל ההתקן המוזן  /למכלול מוצא  24Vdcהתנגדות קו הפעלה בין מקור המתח 
שמפל המתח המרבי בקצה הקו בעומס מלא אינו   כך צופרים, מיכלי כיבוי, נצנצים וכו', תחושב   ממנו כגון:
  –בהתאם לנתוני היצרן  יהמינימאל את מתח ההפעלה האחרון להתקן המותיר , או מתח 2Vעולה על 

 . ביניהםמ מחמירה

במרחק רב מהרכזת או כאשר סיכום זרם  כאשר המכלול מותקן  TPS-34Aאו   TPS-74A-השתמש ב 
לה על הזרם המקסימאלי המותר בספק הכוח הראשי  באזעקה עו וא הצרכנים במצב עבודה רגיל 

 (. )ברכזת

i 
    שים לב    

אשר מזינים מספר לולאות יפוצלו רק במוצא הרכזת.  אין לחבר בשטח בין קווי   24Vקווי 
24V  .ללולאות שונות 

ת בלבד.  אין  אחלהתקנים השייכים ללולאה  24Vיזין  TPS-34Aאו   TPS-74Aספק מדגם 
 נים בשטח המשתייכים ללולאות שונות. בין התק 24Vלגשר 

 קווי מבוא ומוצא –תכנון חיווט  4.1.5

  זוג –( 2מ"מ 3.3עד   0.8)חתך של   AWG 12-ל  18המכלול מחובר לרכזת באמצעות ארבעה גידים בין 
מהרכזת או ספק כוח עזר   24Vdc( וזוג גידים לאספקת SLCלקו תקשורת ההתקנים של הרכזת )גידים  

 (. Twisted Pair)  זוג שזורמומלץ להשתמש ב  .TPS-34Aאו   TPS-74Aכתובתי מדגם 

 מ"מ(.  3.3עד  0.8)חתך של  AWG 12-ל  18גידי בין  -התקני המוצא מחוברים למכלול באמצעות כבל דו

  0.8)חתך של   AWG 12-ל  18גידי בין -התקן המבוא והתקני המוצא מחוברים למכלול באמצעות פתיל דו 
 מ"מ(.  3.3עד 
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 התקנה  4.2

i 
    לב  שים    

תקשורת  פני הוספת התקנים לקווי הודע לאחראי על המערכת שהרכזת תנותק זמנית ל
 . ים כתובתילהתקנים 

וודא שכל התקני המבוא ברכזת במצב רגיל ואינם באזעקה.  חמש את מיכלי הכיבוי רק  
כאשר מקורות המתח  ( ו9בעמוד   4.3ולאחר בדיקת הפעלה )ראה סעיף    במצב רוגע ברכזת

 וסוללות( מנותקים.  AC)מתח מבוא לרכזת  

 ADR-723תצורת מכלול  4.2.1

, המוגדר  כתובת אחת, שתיים, או שלוש כתובות עוקבות, בהתאם לאופן העבודהתופס המכלול 
 ,  JP1 ,JP2 ,JP3על ידי שימוש במגשרים   ADR-723-הגדר את תצורת ה.  באמצעות מגשרי תצורה

 (. 2בעמוד   – 3.1סעיף  ראה )  JP4-ו

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

 הגדרות התקן ברכזת 4.2.2

 ר את כתובת המבוא  כאשר הוא מפקח על מפסק זרימה.  הגד  לחצן מפסק-בוא כהגדר את כתובת המ
 (. Supervisory. כאשר הוא מחובר למפסק פיקוח )פיקוח  מפסק-כ

הגדר את  .  לפי הצורך  פיקוח  מוצאאו , מנורה, כיבוי מוצא, צופר -כ המכלול אי מוצהגדר ברכזת את 
 . נצנץ המופעל בפרוטוקולמושתק באם מחובר אליו צופר  צופר -כתובת המוצא כ 

לפרטים   רכזתאנא עיין בהוראות טכניות של ה.   ADR-723-לה של ההגדר ברכזת את מטריצות ההפע
 . על תכנות התקנים והגדרות מטריצות הפעלה  נוספים

i 
    שים לב    

 . NAC Aתנאי ההפעלה של הממסר זהים לתנאי ההפעלה של מוצא 

 מיקום 4.2.3

ת מצבים של  למניע ולמזג האוויר למנוע חשיפה לתנאי חוץ   יש גור.  במקום ס המכלוליש להתקין את 
 לחות גבוהה או תנאי אבק וזיהום אוויר ממקורות חיצוניים. 

על קיר יציב כך  או במארז אחר המאושר על ידי טלפייר בהברגה   AIB-800התקן את המכלול במארז 
  תחזוקה ולאנשי התחזוקה ל  כלולהכבלים מהרכזת וההתקנים המחוברים למשתהיה גישה נוחה להתקנת  

 יהיה לפקח ולראות בצורה נוחה את נוריות החיווי. ובמקום בו ניתן   שוטפת

 ייםכתובתתקשורת להתקנים וקו  24Vחיבור קו המבוא, מוצאי המכלול, מבוא  4.2.4

( מהרכזת, ומבוא  SLC) יים כתובת תקשורת להתקנים חבר למכלול את קו המבוא, מוצאי המכלול, קו ה
24Vdc רכזת או מקור מתח חיצוני כדוגמת מהTPS-74A   אוTPS-34A . 

i 
    שים לב    

 שאין קצר בחיווט.  א בדוק את החיווט לפני החיבור על מנת לווד

 ACחיבור או הוספה של מכלולים לרכזת יבוצע כאשר מקורות המתח לרכזת )מתח מבוא 
 וסוללות( מנותקים. 

 

! 
    אזהרה   

 ותקים בעת התקנה, החלפה, או תחזוקת מכלול  יש לוודא שהתקני הכיבוי מנ 
ADR-723 . 

 השתמש בעומס דמה.   –אל תחבר את מגעי מעגלי הפעלת הכיבוי בשלב זה 

 (EOLנגדי סוף קו ) 4.2.5

 . מבוא והמוצאים ה י( להתקן האחרון בקו EOLהעבר את נגדי סוף הקו )
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 בדיקות לאחר התקנה  4.3

בהתאם לתנאי ההפעלה )מטריצה( כפי שצוינו על  בדוק את מוצאי המכלול על מנת לוודא שהם מופעלים 
 עץ המתכנן. ידי היו 

כמוצא להפעלת מיכל כיבוי אוטומטי יש לבצע בדיקת הפעלה על עומס דמה   ADR-723בעת חיבור 
 לבדיקת יכולת אספקת האנרגיה הנדרשת באמצעות הקו והמכלול. 

ם הכיבוי, שאושרו ע"י טלפייר ומכון  בעת החיבור מיכל כיבוי אוטומטי יש להשתמש במתאמים לפי סוג ודג
 התקנים. 

 ערכות כיבוי חימוש מ 4.4

כאשר מקורות  וודא שכל התקני המבוא ברכזת במצב רגיל ואינם באזעקה.  חמש את מיכלי הכיבוי 
 וללא סוללות מחוברות(.   ACהמתח לרכזת מנותקים )ללא מתח מבוא 

 תעוד  4.5

ן מה מפעיל הכרטיס )לדוגמה "מיכל כיבוי בארון  ציי   על גבי המדבקה החיצונית.  מכלול סמן את כתובת ה
 (" או "הפלת ארון חשמל"( ובאיזה לוגיקה. NAC B( ושלט כיבוי הופעל )NAC A)חשמל  

 חיווי ואיתור תקלות 5

 נוריות  5.1

 כוללת שתי נוריות אינדיקציה לחווי מצבי עבודה ותקלה של המכלול.  ADR-723-יחידת ה

עת הפעלת  ודולקת באופן קבוע ב  מכלול לאחת מהכתובות מהבהבת בכל פניה אל ה הנורית האדומה
 וצאי המכלול. מ

 . 24Vdcחוסר מתח במבוא או כגון קצר, נתק,   הנורית הצהובה דולקת בתקלה

בנוסף לאינדיקציה של הנוריות תוצג הודעה אלפא נומרית בלוח הבקרה ובלוחות המשנה עם פרוט מלא  
 אירוע. ה של 

 ADR-723מתחי המבוא והמוצאים במכלול   5.2

 

i 
    שים לב    

המכלול   – ובמוצאי המכלול IDC-לבדוק מתח במבוא הבמצב עבודה תקין אין אפשרות 
מוודא את תקינות המבוא והמוצאים בעזרת פולסים קצרים שאינם נראים במדידת מתח  

 מודד )מולטימטר(. -ברב

 בעת נתק במוצא ניתן למדוד מתח מלא בהיפוך קוטביות. 

 

 נתונים טכניים 6

 מ"מ 80/  120 ............................................ דות כרטיס )רוחב / גובה( מי

 מ"מ  33/   125/  167 ................... )רוחב / גובה / עומק(  AIB-800מידות קופסת 

 גרם  60 ........................................................................ משקל 

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

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

  תקשורת ההתקניםמתח פעולה קו 
 מאופנן  V21 .................. ( SLC-ה)מסופק על ידי הרכזת על גבי קו 
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 24Vdc מתח
 24Vdc ±10% ( TPS-34Aאו   TPS-74A)מסופק על ידי הרכזת או ספק כוח חיצוני 

 ( SLCקו התקשורת להתקנים ) –צריכת זרם מקסימאלית 
 200µA .............................................................מצב רוגע 
 2.8mA .............................................................. בהפעלה 

 ממעגלי המבוא והמוצא ו, 24V ( מבודד גלוונית מהזנת מתחSLCיים )כתובתקו התקשורת להתקנים 

 רים למוצאים( )מכלול בלבד, ללא זרם העומסים המחוב  24Vdcמקור מתח צריכת זרם מקסימאלית מ
 0.9mA .............................................................מצב רוגע 
 70.0mA .............................................................. בהפעלה 

 מבוא  
 NFPA ......................................................... NFPA Style 4 Class Bסיווג 

 אלקטרונית  ............................................................ הגנת זרם 
 ( EOL-100)מק"ט  100KΩ ........................................................... נגד סוף קו 

   (Reversed Polarityהיפוך קוטביות ) .............................................................. NAC Aמוצא 
 Yמוצא מסוג  .................................................... NFPA 72סיווג 
 אלקטרונית  ............................................................ זרם  הגנת

 2.0A ..................................................... זרם מקסימאלי 
 ( EOL-5100מק"ט )  5.1KΩ ........................................................... נגד סוף קו 
 סט אחד  ................................................ הפעלות מגע יבש ל

   (Reversed Polarityהיפוך קוטביות ) .............................................................. NAC Bמוצא 
 Yמוצא מסוג  .................................................... NFPA 72סיווג 

 אלקטרונית  ............................................................ הגנת זרם 
 2.0A ..................................................... זרם מקסימאלי 

 ( EOL-5100)מק"ט   5.1KΩ ........................................................... נגד סוף קו 

 2.0A ......................... זמנית -ם בו זרם מקסימאלית משני המוצאי

 ממסר
 30Vdc / 2.0A ........................ הממסרמגעי  ים של מקסימאלי כים ער

 NAC Aבמקביל ובלוגיקה של  ...................................................   הפעלת הממסר

 אינדיקציה מקומית 
; ונורית  באזעקההמהבהבת עם כל פניה מהרכזת, ודולקת באופן קבוע  נורית אדומה זוג נוריות.  

 . הדולקת בעת תקלהצהובה 

 על ידי חברת טלפייר ומכון התקנים  ניתן לחבר רק התקנים המאושרים

יש להוסיף את צריכת הזרם של ההתקנים   –בלבד   ADR-723ם למכלול  כל הנתונים מתייחסי
 המחוברים למכלול בעת חישובי צריכת הזרם 

 כל הנתונים נומינאליים ועשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת 

 תקינה 7

 הציוד עונה לתקינה הבאה: 

 1220לתקן ישראלי  עונה •

 (UL 864 edition 10 file S9002) 10מהדורה  UL 864אושר לתקן מ •

 EN 54-18מאושר לתקן אירופי  •

 


