
 

 

 

ת
ר
שו

ק
ת

י 
ל
לו

כ
מ

 

 

TDM-500I 

 חייגן אוטומטי חכם
 

TDM-500IC 

 סלולאריחייגן אוטומטי 

 הוראות טכניות  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 טלפייר גלאי אש וגז בע"מ

 7036ת.ד. 
 49250פתח תקווה 

 

 0400 970 (03)  טל:

 1816 921 (03) פקס:

 info@telefire.com :דוא"ל

      www.telefire.com 

TDM-500ICHb116.pdf 
 2019ר ינוא

 1.16מהדורה 

 



  TDM-500I / TDM-500IC 
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 – 13-מ 1עמוד  – 

 מבוא 1

מתוצרת טלפייר נועד לשמש במערכות גלוי אש, פריצה וביטחון  TDM-500I חייגן האוטומטי מדגםה
 באירועי אזעקה ותקלה לכוחות הביטחון ובעלי עניין.לצורך חיוג אוטומטי והשמעת הודעות קוליות 

 תצורות: שלושהחייגן קיים ב

 TDM-500I –  24תצורה סטנדרטית המשתמשת במתח Vdc 

 TDM-500I/12 –  12המשתמשת במתח  תאופציונאליתצורה Vdc 

 TDM-500IC – לרשתות  יחייגן אוטומטי סלולארGSM 

 את התכונות הבאות: יש TDM-500I חייגןל

 נות מספרי טלפון והקלטת הודעות על גבי המעגל ללא כלים נוספיםתכ .1

 B-ו ,Aתכנות מספרי טלפון והודעות לשני אירועים  .2

 מספרים( 32)אופציה עד  מספרי טלפון לכל ערוץ אירועים 10תכנות עד  .3

 ספרות לכל מספר טלפון 15עד  .4

 תצוגה ספרתית למספרי הטלפון וסימני בקרה לפעולות התכנות וההפעלה .5

 ממסר עקיפה לשימוש בקו טלפון רגיל ללא הפרעה למנוי .6

 DTMF))שיטת פולס או טונים ב חיוג .7

 החייגן וברכזת אליה הוא מחובר ל גביבקרת קו טלפון, כולל חווי ע .8

 ופריצה לוי האשיבקרת קווי כניסת אירועים המחוברים לחייגן מרכזת ג .9

 אבטחת תכנות והקלטה על ידי סיסמא .10

 דרך מרכזיות פניםתכנות השהיה לחיוג  .11

 (latch – הפעלה ובחירת אירוע ניתנים לתכנות: הפעלה ברמת מתח או פולס )נעילת אירוע בכניסה .12

 אפשרויות הוספה, עריכה, הצגה, ומחיקת רשימת טלפונים .13

 הודעות: מספרהקלטה והשמעה באופן אוטומטי ל .14

 הודעה לאירוע המופעל ממבוא A  האירוע )מקטעהמורכבת משני מקטעים, הראשון תיאור A ,
, המשותף לשתי C , והשני מיקום האירוע ומספר טלפון לאימות )מקטעשניות( 10עד 

 שניות( 20ההודעות, עד 

 הודעה לאירוע המופעל ממבוא B המורכבת משני מקטעים, הראשון תיאור האירוע )מקטע B ,
לשתי  , המשותףC )מקטע , והשני מיקום האירוע ומספר טלפון לאימותשניות( 10עד 

 שניות( 20ההודעות, עד 

  שניות( 40הודעה משותפת לשני האירועים )עד או 

 Open Collector (CNT)חיווי תקלות בעזרת הפעלת מוצא  .15

 השתקת זמזם במקרה תקלת קו טלפון .16

 (3.1 ברמת מתח חיובי או שלילי )ראה סעיף Bאו  Aהפעלת ארועים מכניסה  .17

! 
    הרהאז   

 מיליאמפר 150-ציוד הצורך יותר מ Open Collectorאין לחבר למוצא 

18. TDM-500ICקו בזק בלבד( או : אפשרות לבחור נתיבי חיוג )סלולארי בלבד 

19. TDM-500IC : אבטחתSIM Card  באמצעותPIN 
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 התקנה 2

  זת.בסמוך או מרוחק מהרכומאפשרים להתקין את החייגן  מבוקרים TDM-500I-של הקווי ההזנה 
 24Vdcמ' ממקור אספקת מתח  3ימוקם במרחק שלא יעלה על  (TDM-500ICהחייגן האלחוטי )דגם 

 לחייגן.

 אין לבצע קידוחים בגוף החייגן.  החייגן מסופק במארז מקורי הכולל חורי התקנה וכניסות כבלים.

 חיווט 2.1

 .lineקו הטלפון יחובר ישירות אל כניסת הקו בחייגן, בנקודות 

 .telלשימוש רגיל יחובר לנקודות קו המנוי 

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

 ואילך(. 8)עמוד  4פרק החיבור בין החייגן למערכות הבקרה יבוצע על פי השרטוטים ב

! 
    אזהרה   

חיבור הארקה תקני לחייגן בעת התקנתו.  אי חיבור הארקה עלול לגרום  צעלביש 
 ראה שרטוטי חיבורים להלן. –לשיבוש בפעולת החייגן 

 תכנות 3

 נתוני התכנות נשמרים בזיכרון בלתי נדיף )ללא מתח(.

i 
    שים לב   

י .  אין לנתק מתח לפנExitבסיום התכנות צא ממצב תכנות באמצעות לחיצה על מקש 
 ביצוע פעולה זו.

 במשך מספר שניות. PROGכדי להיכנס למצב תכנות במקרה של הודעת שגיאה יש ללחוץ על מקש 

 הגדרת תצורת חייגן 3.1

 .P(.  התצוגה תראה 9241הקש את הסיסמה )ברירת מחדל  ._התצוגה תראה  – Progלחץ על לחצן 

 .d.  התצוגה תראה 1הקש 

 מחדל טווח תכנות תצוגה לחץ

 יטת חיוגש _ 1
 פולס – 0
1 – DTMF 

1  /0 1 

 4 1 – 9 מחזורי חיוג _ 2

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

9 – 1 1 

 4 1 – 9 מספר חזרות על ההודעה _ 4

 ת אירוענעיל _ 5
 ללא נעילה – 0
 עם נעילה – 1

1  /0 0 
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 מחדל טווח תכנות תצוגה לחץ

התצוגה תראה  6
את התצורה 

 .C-הקיימת ו

 Enterלחץ על 
 התצוגה תראה

_ 

)ראה הגדרות, 
 למטה(

בחירת קוטביות הפעלה מבואות 
A ו-B: 

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

00 – 11 01 

 סוג הודעה _ 7
 (A ,B ,Cהודעות שונות ) – 0
 הודעה בודדת – 1

1  /0 1 

 נתיב חיוג: _ 8
 בלבד קווי טלפון – 00
 בשימוש לא – 01
 בלבד ריאלוסל מודם – 10
 בשימוש לא – 11

00 / 10 00 

התצוגה תראה  9
את התצורה 

 .C-הקיימת ו

 Enterלחץ על 
 התצוגה תראה

_ 

   (CNT) מוצא הפעלתראה טבלת 

* C.  )חזרה לתצורת )קונפיגורציה

 .לאישור Enterמחדל.  הקש 

  

 

 3חלק  1220של תקן  2014מהדורת 

במערכות גילוי אש המותקנות במקומות ( קובעת כי "13.1)סעיף  3חלק  1220תקן של  2014מהדורת 
, בהפעלת גלאי אחד תועבר ההתרעה לבעל הנכס או למי מטעמו.  התרעה זו לא 4.4המפורטים בסעיף 

לתחנת  תועבר לתחנת הכבאות האזורית הקרובה.  בהפעלה של גלאי שני בבניין תועבר ההתרעה גם
 4.4אם הופעל לחצן ידני או חיישן זרימה במקומות המפורטים בסעיף ]…[ הכבאות האזורית הקרובה. 

 .", החייגן יחייג לבעל הנכס או למי מטעמו ולרשות הכבאות(1220 )של ת.י.

 

i 
    שים לב   

 :GUARD-7-ו ,ADR-7000 ,SAVER-7000רכזות 
 1220/3 ע"פ ת.י. Iמבנים ברמת סיכון עבור  01-( ל6)אופציה תצורת החייגן הגדר את    
 1220/3 ע"פ ת.י. IIמבנים ברמת סיכון עבור  11-( ל6)אופציה תצורת החייגן הגדר את    

 :ADR-SAVER-ו ADR-3000רכזות 
 1220/3 ע"פ ת.י. Iמבנים ברמת סיכון עבור  01-( ל6)אופציה תצורת החייגן הגדר את    
 1220/3 ע"פ ת.י. IIמבנים ברמת סיכון עבור  00-( ל6אופציה )תצורת החייגן הגדר את    

 :TSA-1000רכזות -, וTSA-200 / TSA-200XT ,TSA-240 / TSA-240XTרכזות 
 11-( ל6)אופציה תצורת החייגן הגדר את : ללא חיבור הודעת תקלה   
 01-( ל6)אופציה תצורת החייגן הגדר את : בחיבור הודעת תקלה   
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 תצוגה לחץ
 תכנות בקרת מוצא

 (150mA-)מוצא מוגבל ל

 מצב מוצא
 ברירת
מתח בין  מחדל

CNT ו-V24 
מתח בין 

CNT ו-V12 

התצוגה  9
תראה 

 תכנות נוכחי 
 Cוהאות .

 Enterהקש 
 לאישור. 
התצוגה 
 תראה _

 מוצא מבוטל – 00
 מחובר לחייגן DCמתח  – 10
 מחובר לחייגן DCמתח  – 11
 קו טלפון תקין – 20
 תקלת קו טלפון – 20
 קו טלפון תקין – 21
 תקלת קו טלפון – 21
 חייגן תקין – 80
 תקלה בחייגן – 80
 חייגן תקין – 81
 תקלה בחייגן – 81

 
V24 
V0 
V24 
V0 
V0 
V24 
V24 
V0 
V0 
V24 

 
V12 
V0 
V12 
V0 
V0 
V12 
V12 
V0 
V0 
V12 

00 

 והתקנת מודם סלולאריהגדרות  3.2

 .P (.  התצוגה תראה9241הקש את הסיסמה )ברירת מחדל  ._התצוגה תראה  – PROGלחץ על לחצן 

 .c.  התצוגה תראה 8הקש 

 .n.  התצוגה תראה 3הקש 

i 
    שים לב   

לא ניתן לחבר מודם סלולארי לחייגן   גרסאות התכנה של החייגן הרגיל והסלולארי שונות.
 .קוי

 .ילא ניתן לחבר מודם סלולארי שאיננו מתוצרת טלפייר לחייגן סלולאר

 .של חברת פלאפון SIM-להשתמש ב ןאי

 בלבד 2דור  SIM-יש להשתמש ב

 

 מחדל טווח תכנות תצוגה לחץ

 הגדרת מודם סלולארי _ 1
 לא מחובר – 0
 מחובר – 1

1  /0 0 

* C.  התקנת מודם חדש ונעילת
SIM Card 

 – Enterהקש 

 SIM Card-ב PINהחלפת סיסמה ושינוי מספר  3.3

 .P (.  התצוגה תראה9241הקש את הסיסמה )ברירת מחדל  ._צוגה תראה הת – PROGלחץ על לחצן 

 .U.  התצוגה תראה 4הקש 

 תכנות תצוגה לחץ

8 L  שינוי מספרPIN 

את יש לעשות ( 1111ברירת המחדל )אם הוא שונה מ ,SIM Card-( בPIN1) PIN-את הכדי להחליף 
 פעולות הבאות:ה

ראשונה הפעם ב Exitולחץ עבור סלקוםSIM Card (1234  )-השסופק עם  PIN1מספר את שנה  .1
 ..C לאחר קבלת

 .נוספתפעם  Enterלחץ  .2
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 חייגן.הבזיכרון  SIM Card-השל  PIN1מספר  ות אתשתי פעולות אלה מאחסנ

 הגדרות רשימות חיוג 3.4

 .P (.  התצוגה תראה9241הקש את הסיסמה )ברירת מחדל  ._התצוגה תראה  – PROGלחץ על לחצן 

 L.  התצוגה תראה 2הקש 

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

 תכנות תצוגה לחץ

1 L הקש ולאחריו טלפון מספר הוסף ENTER בזק קו דרך חיוג – לאישור 

 הוגדר באם

 עריכת מספר )ראה למטה( _ 2

4 L.  הוסף מספר טלפון ולאחריו הקשEnter קו דרך חיוג – לאישור 

 הוגדר באםרי סלולא

 עריכת מספר )ראה למטה( _ 5

0 F הצג מקום פנוי 

רשימת חיוג + מספר טלפון מתוכנת + מקום פנוי )ראה בהצג מיקום   #
 למטה(

* .C  מחק רשימת חיוג.  הקשEnter לאישור 

ולאחר מכן את  #ולאחריו  את קוד הגישה למרכזיה על מנת לגרום להשהיית החיוג דרך מרכזיה הקש
 ספר הטלפון.מ

 

i 
    שים לב   

 רשימת חיוג קווי לחייגן סלולארי או רשימת חיוג סלולארי לחייגן קווי.ר יהגדאין ל

 

 עריכת רשימת חיוג 3.4.1

 הקש מיקום הרשומה ברשימת החיוג והמספר החדש.

.  החלפת 1111 921 03והשני  1955 921 03לדוגמא נניח שתוכנתו שני מספרים לחיוג.  הראשון הוא 
 :( תתבצע כך1816 921 03( במספר אחר )לדוגמא 1111 921 03מספר השני )ה

לעריכת מספר  2)כפי שהוסבר ב"הגדרת רשימות חיוג" למעלה( הקש  Bאו  Aלאחר בחירת רשימת חיוג 
(.  לאחר מכן הקש את Lלבחירת המספר השני )התצוגה תראה  02( ולאחר מכן הקש _)התצוגה תראה 

 לאישור. Enter( והקש 1816 921 03מספר טלפון החדש )

 הצגת רשימת חיוג 3.4.2

הצגה ברצף של מיקום הרשומה ברשימת החיוג, המספר המתוכנת, ולבסוף כמות מספרי הטלפון 
 הפנויים בזיכרון.

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

 F08 039211816 02 039211955 01  

  מספר רשומה מספר לחיוג מספר רשומה מספר לחיוג מספר מקומות פנויים 
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 סוגי הודעות 3.5

 הודעה בודדת )ברירת מחדל( 3.5.1

(.  הודעה זו תושמע 3 בעמוד בתפריט  7שניות )ראה אופציה  40נתן גם להקליט הודעה בודדת למשך 
 .Bאו בכניסה  Aעל ידי אירוע בכניסה 

 שתי הודעות נפרדות 3.5.2

 הודעת כמפורט: 3מערכת ההשמעה כוללת 

 .Aלהשמעת תיאור אירוע המופעל על ידי כניסה  Aקטע 

 .Bלהשמעת תיאור אירוע המופעל על ידי כניסה  Bקטע 

 תר + טלפון לאימות.להשמעת כתובת הא Cקטע 

 בעקבות הפעלת אירוע תושמענה שתי הודעות כמפורט בשרטוט:

 .Cולאחריה את הודעה  Aתשמיע את הודעה  Aהפעלת אירוע 

 .Cולאחריה את הודעה  Bתשמיע את הודעה  Bהפעלת אירוע 

 

 הקלטת, השמעת, או מחיקת הודעות 3.6

 .P (.  התצוגה תראה9241רירת מחדל הקש את הסיסמה )ב ._התצוגה תראה  – Progלחץ על לחצן 

 .ח.  התצוגה תראה 3הקש 

הוא עד  B-ו Aמשך הודעות שניות.  בהודעה מפוצלת  40-בהודעה בודדת ניתן להקליט הודעה של עד ל
 שניות. 20הוא עד  Cמשך הודעה ו שניות 10

 .Exit / Stop Recלהפסקת ההקלטה לפני תום הזמן הקש על לחצן 

.  בזמן ההשמעה ירוצו הפסים בחלק Segments 7-פסים בחלק התחתון של ה בזמן הקלטה ירוצו
 העליון.

 תכנות תצוגה לחץ

0 .C  לחץEnter בודדת והקלט הודעה 

1 .C  לחץEnter  והקלט הודעהA – אופציה זו פעילה רק כאשר הוגדרה בתצורת החייגן 

2 .C  לחץEnter  והקלט הודעהB –  הוגדרה בתצורת החייגןאופציה זו פעילה רק כאשר 

3 .C  לחץEnter  והקלט הודעהC – אופציה זו פעילה רק כאשר הוגדרה בתצורת החייגן 

 אופציה זו פעילה רק כאשר הוגדרה בתצורת החייגן – Aהשמע הודעה   4

 אופציה זו פעילה רק כאשר הוגדרה בתצורת החייגן – Bהשמע הודעה   5

 עילה רק כאשר הוגדרה בתצורת החייגןאופציה זו פ – Cהשמע הודעה   6
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 תכנות תצוגה לחץ

 אופציה זו פעילה רק כאשר הוגדרה בתצורת החייגן – C-ו A ותהשמע הודע  7

 אופציה זו פעילה רק כאשר הוגדרה בתצורת החייגן – C-ו B ותהשמע הודע  8

 השמע הודעה בודדת  9

* C.  לחץEnter –  התצוגה תראהE למחיקת הודעה  .A  הודעה , למחיקת 1לחץB 

.  למחיקת כל ההודעות או למחיקת הודעה 3לחץ  C, ולמחיקת הודעה 2לחץ 

 .#בודדת לחץ 

החייגן משמיע את ההודעה המוקלטת באופן אוטומטי מייד לאחר סיום ההקלטה.  כדי לשמוע את 
 .SPההודעה חבר רמקול למחבר 

 החלפת סיסמה 3.7

 .P(.  התצוגה תראה 9241)ברירת מחדל הקש את הסיסמה  ._התצוגה תראה  – Progלחץ על לחצן 

 .U .  התצוגה תראה4הקש 

 תכנות תצוגה לחץ

הקשה על מקש  ל ידיאשר ע . C.-התצוגה תתחלף ל . החלף סיסמה ._ 1
Enter 

 הודעות שגיאה 3.8

 הספרות הבאות תתחלפנה בתצוגה:

 פתרון תאור 

E01  שגיאתchecksum ה על מקש הכנס לתכנות וצא בצורה מסודרת על ידי הקשExit 

E02 החזר את החייגן לברירת מחדל ותכנת מחדש נתונים לא תקפים 

E03 תכנת לפחות מספר אחד לרשימת חיוג ריקה רשימת חיוג A 

E04 תקלה ב-EEPROM החזר את החייגן לטלפייר לתיקון 

E06 יסלולאר מודם / חיוג: קו טלפוניהנתיב את  הגדרובדוק  טעות בנתיב החיוג 

E08 PIN הגדר סיסמת  אינו מוגדרSIM 

E10 ותהקלט הודע אין הודעה מוקלטת A ,B ,C או הודעה בודדת בהתאם לתצורת ,
 החייגן

E30 יסלולארהבדוק את חיבור המודם  תקלת מודם 

E31 אנטנה במודםאת חיבור הבדוק  נמוך אות 

E32  אנטנה במודםאת חיבור הבדוק  סלולארי כיסויאין 

E33 הגדרתאת בדוק  מודם נעול PIN1 

E38 התקן או הגדר את המודם מחדש אי התאמה במזהה מודם 

E39 כוון את השעון טעות בשעון זמן 

LE על תקלה חברת הטלפוניההטלפון או דווח ל חבר את קו תקלת קו טלפון 

 תקלת קו טלפון –השתקת זמזם  3.9

 טלפון.הקו ה בבעת תקללמשך מספר שניות על מנת להשתיק את הזמזם  Exitלחץ על לחצן 
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 שרטוטים 4

 פי על I סיכון ברמת במבנים SAVER-7000או  ADR-7000 לרכזת חיבור 4.1
 1220/3:2014 י.ת

 

 פי על II סיכון ברמת במבנים SAVER-7000או  ADR-7000 לרכזת חיבור 4.2
 1220/3:2014 י.ת

 



  TDM-500I / TDM-500IC 

 2019ינואר    1.16מהדורה     מבע"וגז כל הזכויות שמורות לחברת טלפייר גלאי אש  2003 – 2019© 

 – 13-מ 9עמוד  – 

 1220/3:2014על פי ת.י  Iבמבנים ברמת סיכון  GUARD-7לרכזת  חיבור 4.3

 

 1220/3:2014על פי ת.י  IIבמבנים ברמת סיכון  GUARD-7לרכזת  רחיבו 4.4
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 1220/3:2014על פי ת.י  Iבמבנים ברמת סיכון  ADR-3000לרכזת  חיבור 4.5

 

 1220/3:2014על פי ת.י  IIבמבנים ברמת סיכון  ADR-3000לרכזת  חיבור 4.6
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 TSA-1000חיבור לרכזת  4.7

 

 TSA-240XTאו , TSA-200 ,TSA-200XT ,TSA-240לרכזת חיבור  4.8
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 לחייגן MC55Iחיבור מודם סלולארי  4.9
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 לרכזת זרהחיבור  4.10

 

 נתונים טכניים 5

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

 גרם 600 ........................................................................ משקל

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

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

 מתח פעולה
TDM-500I / TDM-500IC .................................... 24Vdc 

TDM-500I/12 ..................................................... 12Vdc 

 צריכת זרם
TDM-500I ......................................................... 20mA 

TDM-500IC ....................................................... 70mA 

 כל הנתונים נומינאליים ועשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת

 תקינה 6

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

 באישור מכון התקנים 


