
 

 

 

א
בו

מ
י 
קנ

ת
ה

 

 

TPB-10R / TPB-10Y 

 אזורילחצן ניפוץ 

 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 

TPB-10Hb103.pdf 

 2019 יאמ

 1.03מהדורה 

 



 

 

 

i 
    שים לב   

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

 מת שמורות לחברת טלפייר גלאי אש וגז בע"כל הזכויו 1999 – 2019© 
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 2019מאי    1.03מהדורה     מכל הזכויות שמורות לחברת טלפייר גלאי אש וגז בע" 1999  – 2019© 

 – 4-מ 1עמוד  – 

 מבוא 1

 לחצן הניפוץ קיים בשני דגמים:

 TPB-10R –  אדום אזורי אשלחצן 

 TPB-10Y –  צהוב אזורילחצן כיבוי 

 תגרום למצב אזעקה. הפעלת הלחצן  משמש כנקודת אזעקה ידנית. TPB-10R-ה

 .אזוריהינו לחצן כיבוי  TPB-10Y-ה

 דולקת קבוע בעת אזעקה. הנורית המותקנת בחזית.   LEDל נורית הלחצן כול

 אחר. אזוריככל התקן המבוא של הרכזת הלחצן מתחבר למעגל 

בהיר מתריע את -אך צבעו הצהוב TPB-10Rהלחצן זהה מבחינה חשמלית ומכאנית ללחצן הניפוץ 
 המשתמש שלחיצה על כפתור הפעלה זה מיועדת להפעלת כיבוי.

וריים בהם יש חשש להפעלה בשוגג של הלחצן ניתן להרכיב מכסה שקוף נפתח למניעת במקומות ציב
 הפעלה בשוגג.

 תאימות 2

 ; TSA-200התואמים לרכזות אזוריות מדגמי ים אזוריהם לחצנים  TPB-10Y-וה TPB-10R-ה
TSA-200XT ;TSA-240 ;TSA-240XTו ;-TSA-1000  של טלפייר בחיבור ישיר ולרכזות כתובתיות

 באמצעות מכלולי מבוא מדגמי  ADR-3000-; וADR-7000 ;SAVER-7000 ;GUARD-7י מדגמ
ADR-712 ;ADR-718 ;ADR-812Aו ;-ADR-818A. 

 

! 
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 .אלו לרכזות שאינן מתוצרת טלפייר לחצניםאין לחבר 

 התקנה 3

 תכנון לקראת ההתקנה 3.1

שבתוקף ובהתאם לדרישות היועץ  3 קחל 1220 תכנון כמויות ומיקום הלחצנים יעשה בהתאם לתקן ת.י.
 המתכנן.

 (Capacity Planningתכנון קיבולת ) 3.1.1

וודא שסך התקני המבוא אינו עולה על מגבלות התקן למספר ההתקנים לאזור גילוי, שטח האזור או 
 .1220 מגבלות אחרות כפי שצוינו בתקן ת.י.

 תכנון חיווט 3.1.2

 מאפיין
 קווי האזורים השפעה על 

 ברכזות אזוריות

 מינימאלית התנגדות חשמלית

 אין השפעה קיבול

 מינימאלית השראה

 גבוהה חוזק מכאני

 על ביצועי המערכת הגלאיםקווי  יהשפעת מאפיינ 1  טבלה

(.  הטבלה 2 מ"מ 3.3עד  0.5של  –קוודראט  –)שטח חתך  AWG 12-ל 20גידי בין -השתמש בפתיל דו
מומלץ להשתמש בפתיל שזור כבל.  הבאה מציינת את ארכי הקו המקסימאליים בהתאם לחתך ה

(twisted pair.כאשר לולאת הגילוי מחברת בין מבנים שונים ) 
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 -( כמבוא לנתון גודללאורך כבל מקסימאלי ) סוג הכבל

 TSA-200/240-ו TSA-1000-אזורים ב (2חתך )מ"מ קוטר )מ"מ( (AWGכבל )

20 0.812 0.518 710 

19 0.912 0.653 890 

18 1.024 0.823 1,125 

17 1.15 1.04 1,425 

16 1.291 1.31 1,800 

15 1.45 1.65 2,250 

14 1.628 2.08 2,850 

13 1.828 2.62 3,600 

12 2.053 3.31 4,550 

 אורכי קו מקסימאליים 2  טבלה
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כי "כאשר משתמשים בכבלים הכוללים שני  12.1.4( קובע בסעיף 2014) 3חלק  1220 ת.י.
 ממ"ר לפחות". 0.5שטח החתך של כל מוליך בגיד בתוך הכבל יהיה  גידים ויותר,

מובאים כהערכה ובהנחה שהכבלים הם בעלי גיד אחד.   2טבלה  אורכי הכבלים המצוינים ב
 בכל מקרה יש להתחשב בהתנגדות הכבל כפי שנמדדה בשטח.
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 .יםלחצני על המערכת שהרכזת תנותק זמנית לפני הוספת הודע לאחרא

 התקנה 3.2

 לחצן אדום –בלבד(  TSA-1000הגדרת המבוא ברכזת ) 3.2.1

אנא עיין   )אזור גלאים רגיל(. dים מוגדר ברכזת כמבוא מסוג לחצנוודא שהמבוא אליו מחוברים ה
 י מבואות.להסבר מפורט על אופן הגדרת סוג TSA-1000-בחוברת ההוראות הטכניות של ה

 לחצן צהוב –בלבד(  TSA-1000הגדרת המבוא ברכזת ) 3.2.2

אנא עיין בחוברת   (.לחצנים)אזור  pים מוגדר ברכזת כמבוא מסוג לחצנוודא שהמבוא אליו מחוברים ה
 להסבר מפורט על אופן הגדרת סוגי מבואות. TSA-1000-ההוראות הטכניות של ה

 מיקום 3.2.3

בהם דרושה הגנה והתרעה בשעת התפתחות תנאי שריפה.   פנימית במבניםמיועד להתקנה  לחצןה
ההתקנה אינה מומלצת במקומות בהם יש נוכחות של גזים מעכלים )קורוזיביים(, אדים, אבק רב או עשן 

 .'כגון מטבחים, חדרי אמבט וסאונות, מכבסות, וכו

 3חלק  1220 ולתקן הישראלי ת.י. NFPA 72E-תאם לדרישות ההים יבוצע בלחצנמיקום ופיזור ה
קובע שגובה התקנת הלחצן יהיה בתחום של  2014מהדורת  3חלק  1220 .  תקן ישראלי ת.י.שבתוקף

 .מ' 1.8מ' עד  1.3

 חיבור קו הגילוי )אזור( מהרכזת 3.2.4

 את קו הגילוי מהרכזת או מכלול מבוא כתובתי.חבר 
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 חיווט.את החיווט לפני החיבור על מנת לוודא שאין קצר ב בדוק

 ACחיבור או הוספה של התקנים לרכזת יבוצע כאשר מקורות המתח לרכזת )מתח מבוא 
הודע לאחראי על המערכת שהרכזת תנותק זמנית לפני הוספת   וסוללות( מנותקים.

 .מבואות הרכזתהתקנים ל

 

 לקו גילוי TPB-10Rחיבור זוג גלאים ולחצן שבירה מדגם  1  שרטוט

 

או  TSA-1000-ב Pלמבוא לחצנים )מבוא מסוג  TPB-10Yחיבור לחצן ניפוץ צהוב מדגם  2  שרטוט
 (TSA-200X-ב In 4מבוא 

 בדיקות לאחר ההתקנה 3.3

כל התקני השטח לרבות בדיקה זו מאפשרת למפעיל יחיד לבצע בדיקה ל – בצע בדיקת גלאים בשטח
.  עיין בחוברת ההוראות של הרכזת להסבר מפורט על אופן ביצוע גלאים, לחצנים והתקני מבוא אחרים

 .בדיקת גלאים בשטח

כלי הבדיקה המסופק עם אשר נעשית באופן ידני ב לחצןתהליך הבדיקה הינו אוטומטי למעט הפעלת ה
 הלחצן.

 הדרושות. עובד כיאות ונכלל במטריצות לחצןודא שה
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 בוי לפני בדיקת הפעלת כיבוי.  השתמש בעומס דמה.נתק את התקני הכי

 חבר את התקני הכיבוי בתום הבדיקה.
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 חיווי ואיתור תקלות 4

 נורית 4.1

עם קבלת אות אזעקה  באופן קבוע דולקתכולל נורית אינדיקציה אדומה אשר  TPB-10x-הלחצן 
 הלחצן.מ

 ת אזעקה ברכזת.בנוסף לאינדיקציה של הנורית תוצג הודע

 יםנתונים טכני 5

 מ"מ 70/  100/  100 ........................................... מידות )רוחב / גובה / עומק(

 גרם 240 ........................................................................ משקל

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

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

 מתח פעולה
 24Vdc ......... )מסופק על ידי הרכזת על גבי קו גילוי מוגבל זרם(

 )מצב רוגע( µA 0 .................. מאזור הגילוי ברכזת –צריכת זרם מקסימאלית 
125 mA )באזעקה( 

 מקומית אינדיקציה
 .באזעקההדולקת באופן קבוע נורית אדומה 

 כל הנתונים נומינאליים ועשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת

 תקינה 6

 הציוד עונה לתקינה הבאה:

  1220מאושר לתקן ישראלי 

  54מאושר לתקן אירופי-EN 

  מאושר לתקן רוסיGOST 60065 

  מתאים לתקןUL 

 


