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 זו. חוברתקריאה מלאה של פעולות תחזוקה לפני בו בצע ל וא ו,, להפעילציודלהתקין את ה יןא

 מבע" וגז אש גלאי טלפייר לחברת שמורות הזכויות כל – 2019 ©
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 – 5-מ 1עמוד  – 

 מבוא 1

או צופר כתובתי כתובתי משולב ב גלאיהם התקנים הכוללים בסיס לTFB-180BSA -וה TFB-180SA-ה
 .נצנץ כתובתיצופר כתובתי משולב ב גלאיבסיס ל

 שני דגמים: קיימים

 TFB-180SA – צופר כתובתיכתובתי משולב ב גלאיבסיס ל 

 TFB-180BSA – צופר נצנץ כתובתיכתובתי משולב ב גלאיבסיס ל 

 , TFO-480A ,TFH-280Aהבסיסים תואמים את סדרת הגלאים הכתובתיים מתוצרת טלפייר )
 (.TPH-482A-ו

 פעולת הצופר והנצנץ. ברכזת תפסיק את צופרים השתקפעולת 

 תאימות 2

 רכזות 2.1

 הצופר וצופר הנצנץ הכתובתיים תואמים לרכזות הבאות:

 ADR-7000 ,SAVER-7000ו ,-GUARD-7 

 ADR-3000 ו-ADR-SAVER 

 גלאים 2.2

 הצופר וצופר הנצנץ הכתובתיים מהווים בסיס לגלאים הבאים:

 TFO-480A 

 TFH-280A 

 TPH-482A 

 התקנה 3

שבתוקף ובהתאם  3 חלק 1220 התקני התרעה יעשה בהתאם לתקן ת.י.תכנון כמויות ומיקום גלאים ו
 לדרישות היועץ המתכנן.

 תכנון לקראת ההתקנה 3.1

 (Capacity Planningתכנון קיבולת ) 3.1.1

 וודא שיש ברכזת כתובות פנויות בהתאם לצורך.

 קו התקשורת להתקנים כתובתיים –תכנון חיווט  3.1.2

(.  הטבלה 2מ"מ 3.3עד  0.5של  –קוודראט  –חתך  )שטח 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 וטר )מ"מ(ק (AWGכבל )

20 0.812 0.518 570 

19 0.912 0.653 710 

18 1.024 0.823 900 

17 1.15 1.04 1,125 



  TFB-180SA / TFB-180BSA 

 2019אפריל    1.00מהדורה     מבע"כל הזכויות שמורות לחברת טלפייר גלאי אש וגז  – 2019© 

 – 5-מ 2עמוד  – 

 -( כמבוא לנתון גודללאורך כבל מקסימאלי ) סוג הכבל

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

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 

 (SLCלי לולאת התקשורת להתקנים כתובתיים )בחירת כב 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 

מובאים כהערכה ובהנחה שהכבלים הם בעלי גיד אחד.   1טבלה  אורכי 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 3.1.3

 .TPS-34Aאו  TPS-74Aכוח כתובתי מקומי כדוגמת  מהרכזת או מספק 24Vdc+המכלול מוזן ממתח 

כך שמפל המתח המרבי למכלול כתובתי תחושב  24Vdcבין מקור המתח  אספקת מתחהתנגדות קו 
 יהמינימאלאת מתח ההפעלה האחרון להתקן המותיר , או מתח 2Vבקצה הקו בעומס מלא אינו עולה על 

 .ביניהםמ מחמירה –תאם לנתוני היצרן בה

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

 )ברכזת(.

i 
    שים לב   

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

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

 סיכוך –תכנון חיווט  3.1.4

ות ברק.  במקרה הצורך חובה להשתמש מומלץ להימנע מחיווט מחוץ לבניינים בגלל הסיכוי לפגיע
 בכבלים מסוככים.  הסיכוך צריך להיות מחובר להארקה באמצעות נקודות ההארקה ברכזת.

 מיקום 3.1.5

למניעת מצבים של לחות ולמזג האוויר למנוע חשיפה לתנאי חוץ  ישבמקום סגור.  ההתקן יש להתקין את 
 גבוהה או תנאי אבק וזיהום אוויר ממקורות חיצוניים.

 ייםכתובתתקשורת להתקנים וקו  24Vחיבור מבוא  3.1.6

מהרכזת או מקור  24Vdc( מהרכזת, ומבוא SLC) ייםכתובתתקשורת להתקנים חבר למכלול את קו ה
 .TPS-34Aאו  TPS-74Aמתח חיצוני כדוגמת 
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 שאין קצר בחיווט. אבדוק את החיווט לפני החיבור על מנת לווד

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

 

 

 TFB-180SAאו  TFB-180BSAחיווט  1  שרטוט

 התקנה 3.2

 תכנות כתובת ההתקן 3.2.1

צרוב את כתובת הצופר / צופר נצנץ בכרטיס ההפעלה שבהתקן.  השתמש בפתיל המסופק עם התכנת 
PROG-4000 י או ערכת הטכנאTFC-7000  שלילי(. 2-)חיובי( ו 1וחבר את הקרוקדילים לרגל( 

 

i 
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צריבת כתובת בבסיס קובעת את כתובת הצופר / צופר הנצנץ בלבד.  הגלאי המורכב 
 בבסיס משתמש בכתובת משלו והגדרת ההתקן ברכזת.

 

 הגדרות ההתקן ברכזת 3.2.2

ברכזת תפסיק את פעולת הצופר.   צופרים קהשתפעולת   .מושתק צופר-כהמכלול הגדר ברכזת את 
פעולת השתק צופרים ברכזת תפסיק את פעולת הצופר והנצנץ ימשיך לפעול עד  TFB-180BSAבהתקן 

 לביצוע השב ברכזת.

 לפרטים נוספים רכזתאנא עיין בהוראות טכניות של ההגדר ברכזת את מטריצות ההפעלה של ההתקן.  
 .ות הפעלהעל תכנות התקנים והגדרות מטריצ

 TFB-180BA –מתגי תצורה  3.2.3

 

i 
    שים לב   

 מהספרהמרוחק כאשר המתג  0כאשר הבורר קרוב לספרה ובמצב  1המתג במצב 
(OPEN). 
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 צליל 3מתג  2מתג  3מתג 

 910Hz –קבוע  1 1 1

 שנייה 0.5-שניות; מפסיק ל 3.5במשך  1,200Hz-ל 500Hz-עולה מ 0 1 1

 2Hzבקצב של  685Hz-ו 910Hzמחליף בין  1 0 1

 ; חצי שנייה שקט910Hzצליל מקוטע חצי שנייה  0 0 1

 מדי שנייה 500Hz-ל 1,200Hz-יורד מ 1 1 0

; הפסקה של שנייה 910Hzבצליל של  500mSשלושה פולסים של  0 1 0
 וחצי

 800Hz – 1,000Hzעולה ויורד מדי חצי שנייה בתדרים  1 0 0

 די שנייהמ 970Hz-ל 800Hz-עולה מ 0 0 0

 

 TFB-180BSA –מתגי תצורה  3.2.4

 

i 
    שים לב   

 כאשר המתג רחוק מהספרה. ONכאשר הבורר קרוב לספרה ובמצב  OFFהמתג במצב 

 

 : אופן עבודה כצופר/נצנץ או צופר בלבד1 מתג

 (ON( או נמוכה )OFF: עוצמת קול.  עוצמה גבוהה )2 מתג

 : צליל הצופר:4-ו 3 מתגים

 ( 910צליל מתמשךHz מתג :)3 ON 4; מתג ON 

 ( 1440פעמוןHz מתג :)3 ON 4; מתג OFF 

 ( 910צליל מתחלףHz / 600Hz מתג :)3 OFF 4; מתג ON 

 OFF במצב השאר :5 מתג

 חיבור ההתקן 3.2.5

 .24Vdc+חבר את ההתקן לקו התקשורת להתקנים כתובתיים ומבוא 

 

i 
    שים לב   

ו חיבור או זליגה להארקה לפני חיבור מדוד את החיווט על מנת לוודא שאין קצר בחיווט א
 לרכזת. התקןה

מקורות המתח לרכזת )מתח מבוא כל לרכזת יבוצע כאשר  התקניםחיבור או הוספה של 
AC .וסוללות( מנותקים 

 .רכזתל התקניםהודע לאחראי על המערכת שהרכזת תנותק זמנית לפני הוספת 

 

 בדיקות לאחר ההתקנה 3.3

 מתאימות ופועל לפי דרישות התקן והיועץ המתכנן.וודא שההתקן כלול במטריצות ה
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 נתונים טכניים 4

 מ"מ 124 .........................................................קוטר )כולל בסיס(

 מ"מ 58 ..................................................... גובה )לא כולל גלאי(

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

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

 מתח פעולה
 מאופנן V20 ... )מסופק על ידי הרכזת על גבי קו תקשורת ההתקנים(

 24Vdc ............ די הרכזת או מכלול מוצא כתובתי()מסופק על י

4.1 TFB-180SA 

 )מצב רוגע( µA 180 ............................ קו ההתקנים –צריכת זרם מקסימאלית 
2 mA )באזעקה( 

 )מצב רוגע( 24Vdc ..................... 10 mAצריכת זרם מקסימאלית ממקור מתח 
22 mA )באזעקה( 

4.2 TFB-180BSA 

 )מצב רוגע( µA 180 ............................ קו ההתקנים –צריכת זרם מקסימאלית 
2 mA )באזעקה( 

 )מצב רוגע( 24Vdc ..................... 12 mAצריכת זרם מקסימאלית ממקור מתח 
34 mA )באזעקה( 

 כל הנתונים נומינאליים ועשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת

 תקינה 5

 הציוד עונה לתקינה הבאה:

  1220מאושר לתקן ישראלי 

 


