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מבוא
ה TFS-GEC3W-הינו צופר נצנץ משולב המשמש להתרעה במערכת גילוי אש ,גילוי גז ומערכות ביטחון
אחרות .הצופר נועד להתקנה פנימית או חיצונית באמצעות אביזר נוסף וניתן להפעלה בעוצמות אור,
סוגי צלילים ועוצמת צליל על פי המפורט בהמשך.
הצופר פועל במתח עבודה  24וולט זרם ישר.
עוצמת השמע ניתנת לכוון באמצעות בורר לשתי עוצמות שמע –  High dBו Low dB-הממוקם על מערך
המפסקים.
סוג הצליל ניתן לבחירה על ידי קידוד  3מפסקים המאפשרת  8מצבי עבודה.
ה TFS-GEC3W-כולל נצנץ שעוצמתו ניתנת לכוון בחמש דרגות.
פעולת הצופר מאופיינת בעוצמת שמע גבוהה ובזרם פעולה נמוך המאפשר חיבור מספר צופרים על קו
הפעלה בודד ,מותנה במגבלות מוצא הצופרים ברכזת הרלוונטית .חיבורי הצופר הינם מקוטבים ,מוגנים
בפני הפוך קוטביות ומאפשרים עבודה באופן "היפוך קוטביות" או "רמת מתח".
ה TFS-GEC3W-מאפשר מספר תצורות עבודה:
• צופר/נצנץ משולב ומופעל בו זמנית באמצעות זוג חוטים) ,מפסקים  1ו 2-במצב .(ON
• צופר/נצנץ מופרדים באמצעות  2זוגות המחוברים למוצאים נפרדים .מוצא הצופר יתוכנת כמושתק
ומוצא הנצנץ יתוכנת כתמידי) ,מפסקים  1ו 2-במצב .(ON
• צופר/נצנץ מופרדים המחוברים באמצעות זוג חוטים ומופעלים על ידי פרוטוקול להשתקת הצופר,
)מפסקים  1ו 2-במצב .(ON
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התקנה
צופרי נצנץ מדגמי  TFS-GEC3Wנועדו להתקנה מכאנית על גבי הקיר או תקרה באופן ישיר או
באמצעות קופסה מדגם  TFS-GSBWהמסופקת בנפרד .החיבורים החשמליים מבוצעים באמצעות
הדקי החיבור הנמצאים בבסיס היחידה .לאחר גמר התקנת החווט ניתן לחבר מעגל "דמי" המסופק עם
היחידה ,אל מחבר הצופר לבדיקת החווט בין יחידות ואל הרכזת.
מספר היחידות הניתנות לחיבור אל קו המוצא ברכזת או בכרטיס המוצא הכתובתי ,מותנה באופני
העבודה שנבחרו וצריכת הזרם בהתאמה – ראה טבלאות.
בעת חיבור יחידת ה TFS-GEC3W-לכרטיס מוצא כתובתי מדגם  ADR-823באופן עבודה מופרד
צופר/נצנץ ,מומלץ לחבר את הנצנץ למוצא  NAC-Aואת הצופר למוצא .NAC-B

2.1

חיווט
חיווט קו הצופרים יבוצע באמצעות כבל חשמלי תיקני בהתאם לדרישות התקן  1220חלק  3והוראות
היצרן הרכזות.
בעת חיבור מספר צופרים בקו הפעלה משותף ,יש לחווט את הקו כאשר מתקיים מהלך טורי בין
ההתקנים וחיבור חשמלי מקבילי לנקודות הכניסה והיציאה כפי שמבוצע בקו גילוי.

– עמוד  1מ– 4-
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חיבורים חשמליים וכוון עוצמות אור שמע וצליל

– עמוד  2מ– 4-
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מספר המכלולים הניתנים לחיבור למוצא ההפעלה ברכזת או יחידת הפעלה
כתובתית
הצופר יוזן ממוצא הפעלה ברכזת או מיחידת הפעלה כתובתית ויחובר אל ההדקים על פי הסימון על גבי
חיבור לרכזות טלפייר.
מספר מתאמי והתקני הכיבוי שניתן לחבר לרכזת יהיה בהתאם למגבלות הזרם ובמגבלות ההספק של
זרם המוצאים ברכזת )ראה את הטבלה הבאה והנתונים בעמוד .2

– עמוד  3מ– 4-

TFS-GEC3W
מהדורה  1.00אוגוסט 2015

©  – 2015כל הזכויות שמורות לחברת טלפייר גלאי אש וגז בע"מ

מוצא
) ADR-3000 (Hornעד  Xיחידות
 ADR-823מוצא :NAC A
מוצא :NAC B

עד  Xיחידות
עד  Xיחידות .בחיבור שתיים עד חמש יחידות
מומלץ להשתמש במכלול TLA-2

 TSA-1000מוצא :Horn
מוצא מתוכנת:

עד  Xיחידות
עד  Xיחידות

 TSA-200מוצא :Out 1

עד  Xיחידות

 GSA-1000מוצא :Horn
מוצא אזורי:

עד  Xיחידות
עד  Xיחידות .בחיבור שתיים עד חמש יחידות
מומלץ להשתמש במכלול TLA-2

) GSA-2B (Hornעד  Xיחידות
 =Xזרם המוצא המכסימלי של המוצא חלקי זרם הפעולה הנבחר של הצופר/נצנץ.
שים לב
מגבלות החיבור המצוינות בטבלה מתייחסות למקרה בו מחוברים רק צופרים מסוג
 TFS-GEC3Wלמוצא האמור.
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תקינה

צופר נצנץ TFS-GEC3Wמאושר לתקן ישראלי  1220ותקן UL

– עמוד  4מ– 4-

