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 מבוא 1

בעל פיקודים נפרדים  משמש כצופר/נצנץ הינו צופר אזעקה משולב עם נצנץ TFS-314 םנצנץ מדגהצופר 
ות ביטחון אחרות.  הצופר נועד אזעקה במערכת גילוי אש, גילוי גז ומערכלצופר ולנצנץ המשמש ל

מגורים.  הצופר זור שאינו לא הןעוצמת הצופר מותאמת הן להתקנה באזור מגורים, ו –להתקנה פנימית 
 וולט זרם ישר. 24פועל במתח עבודה 

 .מגשריםלבחירה על ידי  נתהצליל נית עצמת

ור מספר צופרים על קו פעולת הצופר מאופיינת בעוצמת שמע גבוהה ובזרם פעולה נמוך המאפשר חיב
הפעלה בודד, מותנה במגבלות מוצא הצופרים ברכזת הרלוונטית.  חיבורי הצופר הינם מקוטבים, מוגנים 

 בפני הפוך קוטביות ומאפשרים עבודה באופן "היפוך קוטביות" או "רמת מתח".

 התקנה 2
על גבי הקיר או רים, במקומות מגורים ושאינם מגופנימית להתקנה  ונועד TFS-314 םנצנץ מדג צופרי

תקרה באמצעות בסיס המסופק במצורף.  החיבורים החשמליים מבוצעים באמצעות הדקי החיבור ה
 הנמצאים בחלקו האחורי של הצופר.

 חיווט 2.1

והוראות  3חלק  1220חיווט קו הצופרים יבוצע באמצעות כבל חשמלי תיקני בהתאם לדרישות התקן 
 הרכזות. יצרן

ם בקו הפעלה משותף, יש לחווט את הקו כאשר מתקיים מהלך טורי בין בעת חיבור מספר צופרי
 ההתקנים וחיבור חשמלי מקבילי לנקודות הכניסה והיציאה כפי שמבוצע בקו גילוי.

 בחירת עוצמה 2.2

כאשר המגשר הימני מחובר עצמת   ניתן לבחור שתי רמות עצמה באמצעות המגשר שמאחורי הצופר.
ונות וחללים פתוחים( וכאשר המגשר השמאלי מחובר עוצמת הצופר )מיועד למסדר 95dBהצופר היא 

 )מיועד לחדרים(. 85dBהיא 

 חיבורים חשמליים 3
חובר אל ההדקים על פי הסימון על גבי יהצופר יוזן ממוצא הפעלה ברכזת או מיחידת הפעלה כתובתית ו

ו ההפעלה תחובר אל הזנת צופרים נוספים המחוברים בהמשך לק  המוצר ובהתאם לקוטביות המסומנת.
 ההדקים הנפרדים והמסומנים בהתאם.

ערך נגד סוף הקו יהיה על פי הנדרש על ידי  נגד סוף הקו יחובר בצופר האחרון בקו הפעלת הצופרים. 
 יצרן הרכזת.
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 חיבור לרכזות טלפייר 3.1

במקרים בהם התקן דורש המשך פעולת הנצנצים לאחר השתקת הצופרים יש לחבר אותם למוצאים 
 התאם.ב נפרדים ולתכנתם

  מוצא

ADR-7000  מוצאNAC 1:  יחידות 5עד 

 יחידות 5עד  :NAC 2מוצא 

ADR-3000  מוצאHorn:  יחידות 5עד 

ADR-823  מוצאNAC A:  יחידות 5עד 

 בדיחידה אחת בל :NAC Bמוצא 

ADR-723  מוצאNAC A:  יחידות 5עד 

 יחידות 5עד  : NAC Bמוצא 

TSA-1000  מוצאHorn: יחידה אחת בלבד 

 יחידות 5עד  :1מוצא 

 יחידה אחת בלבד :2-6מוצאים 

TSA-200 / TSA-200XT / 
TSA-240 / TSA-240XT 

 יחידות 5עד  :Out 1מוצא 
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 מתייחסות למקרה בו מחוברים רק צופרי נצנץ מסוג  מגבלות החיבור המצוינות בטבלה
TFS-314 .למוצא האמור 

יש לחשב את סך כל הזרם  TIP-224במקרה של חיבור צופרים מדגמים אחרים כגון 
 ולהקפיד שלא יעבור את מגבלות המוצא או הרכזת.

 

 נתונים טכניים 4

 מ"מ 114 / 134 ....................................................................... מידות 

 מ"מ 43 ......................................................................... גובה 

 גרם 156 ........................................................................ משקל

 10°C – +50°C- .............................................. רות לפעולהטווח טמפרטו

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

 Vdc 24 ................................. מתח פעולה )מסופק על ידי הרכזת(

 צריכת זרם
 mA 40 ................................................................... צופר
 mA 50 ................................................................... נצנץ

  עוצמת שמע
 מ' 1במרחק  95dB ........................................................... מגשר ימני

 מ' 1במרחק  85dB ....................................................... מגשר שמאלי

 כל הנתונים נומינאליים ועשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת

 תקינה 5

 1220תקן ישראלי מאושר ל TFS-314 נצנץצופר 


