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 מבוא 1

  240Wה מערכת כריזה משולבת ומודולארית בהספק של של טלפייר הינ  EVS-6400מערכת הכריזה 

 . NFPA-ו ULם בהתאם לדרישות הכוללת הודעות חירום בעברית וצלילי התרעה תקניי

המובנית במארז יחיד ומכילה יחידות של מגבר )ללא  , הינה מערכת מונוליטית משולבת EVS-6400-ה

המערכת מסוגלת להשמיע הודעות אזעקה ופינוי  .  ספק כוח וסוללות גיבוי , שנאי קו(, כרטיס ראשי

ודעות באמצעות המיקרופון  בנוסף קיימת אפשרות להכריז ה.  microSDמוקלטות השמורות בכרטיס  

  – מיקרופון בלוח ומיקרופונים מרוחקים .  או באמצעות מיקרופון חירום המרוחק, ולב בלוח הקדמיהמש

 . חירום מבוקרים מיקרופונים 

והודעות נוספות הניתנות   NFPAללת הודעת פינוי מוקלטת בהתאם לדרישות כו  EVS-6400-מערכת ה

ת אזעקה ממערכת גילוי האש תושמע הודעת הפינוי באופן  קבלעם  .  להשמעה על פי תרחישים שונים

עם הגעת הכבאים ניתן לכרוז באופן ידני באמצעות המיקרופון האינטגרלי או באמצעות  .  אוטומטי 

 . מתן עדיפות להודעה מהמיקרופון תוך , מיקרופון מרוחק 

לרכזת או באמצעות  מכון התקנים הישראלי וניתנת להפעלה בחיבור ישיר   המערכת מאושרת על ידי

 . ADR-741או  ADR-723מכלולי מוצא כתובתיים 

מבוא להשמעת מוזיקת רקע  , למערכת הכריזה יש גם מבואות עבור מיקרופון לא מבוקר לצורכי שירות

 דת אדמה". עי לת שעון צלצולים והתרעות "צבע אדום" או "רע ומבואות להפ

 חיבור אופציונלי עתידי.  – ה" * שעון צלצולים והתרעות "צבע אדום" או "רעידת אדמ 

 

 

 הערות והתראות בטיחות  2

 על ידי טכנאי מוסמך בלבד 11- ו  3 חלק SI 1220מערכת זו תותקן ותתוחזק בכפוף לתקן 

 התקנתו והפעלתו  יש לקרוא ולהבין מדריך זה בטרם

של  וכן זוג סוללות גיבוי  230Vac +10% -15%התקן זה בנוי לפעולה על בסיס מתח רשת בתחום של 
 . 20Ahוקיבולת של  12Vמתח 

 יחידה זו חייבת להיות מוארקת

 ". חיבור לרשת החשמל הארצית והארקה"  4.6חיוני לבצע בקפידה את ההוראות הנכללות בסעיף  

( ועל מקור מתח הגיבוי  V230אשי )קמים בספק כוח מתח הרההתקן ממוגן באמצעות נתיכים הממו
 )סוללות( , נמצאים על כרטיס ראשי.   Fuse 12A(.  הנתיכים, המסומן 12V*2)סוללת 

 כל החיבורים ליחידה ייעשו כאשר היא מנותקת ממתח הרשת ומתח מצברים 

 כדי למנוע סכנת התחשמלות יש לטפל ביחידה בזהירות כאשר היא מופעלת 

)בלוח חשמל מתאים( ייעודי להתקן זה.  יש להתקין   6A-C6ק אוטומטי תקין להתקין מפסות המבאחרי
את המפסק האוטומטי במיקום עם גישה נוחה.  חובה לסמן את המילים שלהלן על המפסק האוטומטי:  

 אסור לנתק / לכבות"   –"מערכת אזעקה קולית 

לי, יש לוודא ניתוק  נוע סיכון של הלם חשמ כאשר קיים צורך לבצע פעולה בתוך מארז ההתקן, כדי למ
(.  חובה לנתק גם את סוללת הגיבוי מאחר ובתוך ההתקן קיימת רמת אנרגיה  230Vממתח הרשת )

 מסוכנת. 

המכילים   מכלים אין לחשוף את ההתקן ללחות, גשם או כל נוזל אחר.  הרחק את ההתקן מחפצים או 
 ר. רך פתחי מערכת האוורו נוזלים שעלולים בטעות להישפך אל תוך ההתקן ד 

 חובה להתקין את ההתקן באתר במקום קריר ומאוורר, והרחק ממקורות חום. 

 מקם את ההתקן כך שפתחי האוורור לא יחסמו. 

 לצורך גיבוי, השתמש רק בסוללות בעלות מתח וקיבולת כפי שמצוין במדריך זה. 
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סוללות  אין לחבר   – הטכניות  יש להחליף מצברים ביחידה באותו המתח וקיבול המוגדרים בהוראות 
 נומינאלי   12Vבתצורה השונה ממתח 

אין לחבר למערכת סוללות בקוטביות הפוכה מהמצוין על מחברי הכניסה.  פעולה זו תגרום לנזק ביחידה  
 ותסיר את אחריות היצרן 

 או סיווג גבוה יותר.  HBהסוללות חייבות להימצא במארז בעל סיווג עמידות לאש  

כשמשתמשים בכלי עבודה כגון פלייר או מברג, יש להיזהר מאוד מפגיעה בכרטיס  קן, בעת הרכבת ההת 
 האלקטרוני. 

 

 התכונות העיקריות, ופונקציות נוספות  3

)ללא שנאי קו( ויחידת אספקת כוח    Class D-אזורים, הכוללת מגבר הספק ב - 6מערכת כריזה, משולבת, 
 ( 12V*2וי )סוללות גיב   ( ומקור מתח 230Vעל בסיס מקור מתח ראשי )מתח רשת 

 על הלוח הקדמי נמצא מיקרופון דינמי מבוקר 

 (  אופציונליסיסמת כניסה כדי לאפשר כניסה לרמות הפונקציונליות של ההתקן )אפשרות 

 microSD  אזעקות והודעות כלליות, המוקלטות על כרטיס 

 240W, הספק Class D-מגבר הספק ב

   V100קו רמקולים עם מתח קבוע של 

  DCל קווי הרמקולים במדידה ישירה של מתח אי ש ניטור עצמ

 מבואות להפעלת הודעת אזעקה או פינוי  6

 מרוחקת למצבי חירום עם חיבור מבוקר  מיקרופונים מבוא עבור תחנת עבודה 

 דת אדמה( עי מבוא עבור חיבור לצורך הודעות חירום )צבע אדום, ר 

 ממשק משתמש  

 רכת. שמחוץ למע הקישורים שרטוט מטה מציג באופן סכמתי את 

 

 

   1איור                                                                 
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 מרכיבי מערכת  3.1

 

 

 2איור                                                    

 התקנה ותחזוקה  4

 הדרכה. ועל ידי אדם שעבר   1220 המערכת תותקן בהתאם להנחיות ת.י. 

 מקולים חיבור קווי הר 4.1

 . 2.2uF*250Vכל הרמקולים חייבים להיות עם קבל 

חבר את קווי הרמקול     נקודות החיבור אל קווי הרמקולים ממוקמות בצד שמאלי העליון של הלוח הראשי. 

על כל קו    240Wההספק הכולל המועבר דרך קוו הרמקולים לא יעלה מעל  .   כמוראה בתרשים  100V-ל

 או כל הקווים בייחד. 

אם נוצר קצר בין קו  .   יש להקפיד למנוע מצב של קצר בין שני הקטבים, ליםקו הרמקו  בעת חיווט

 . גם אם תקלה תדווח בממשק המשתמש, המערכת לא תוכל לשדר הודעות אזעקה כלשהן , הרמקולים 
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100V zone1-zone6 1-100V + 

2-100V- 

 מתח קבוע אחיד עבור קו רמקול.  V100מוצא של 

 : רמות הספק

100Vac nom, 240Wrms nom, Rmin=40Ohm 

לתמסורת הספק  , מ"מ 1.5מומלץ להשתמש בכבל שעובי החתך המינימלי שלו הוא 

 .אופטימאלית 

 

 

 3איור                                                          
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 בקרת קווי רמקולים  4.2

 מערכת מבצעת בקרה קווי רמקולים בשיטת "נגד סוף קו". 

 . 10K 1W סוף קוערך הנגד  

 רקה. אקווי רמקולים נבדקים לנתק, קצר, זליגה ל 

 הפעלת הודעות וממסר תקלה  4.3

למערכת יש שש מבואות בלתי מבוקרות להפעלת ההודעות, המוקלטות על כרטיס זיכרון מסוג  

microSD  . כמתואר בתרשים , כל הודעה מופעלת על ידי סגירת מגע יבש . 

 

 

 4איור                                                               
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 חיבור מיקרופונים מבוקרים  4.4

  מותקן על מערכת, מיקרופון  למערכת יש מבוא עבור המיקרופונים להודעות חירום )מיקרופון מקומי,

 מרוחק(. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5איור                                            

 מבוא מוזיקה רקע והתרעות חירום  4.5

לחיבור מקור שמע עבור השמעת מוזיקת רקע ושני מבואות לחיבור התרעות    RCAש מבוא כת ילמער

 חירום. 

 אזורים ! מוזיקה לכל ה נת  הפעלת כ" ניתן לתמוזיקה רקעבתפריט "

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6איור                                                  
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 חיבור לרשת החשמל הארצית והארקה  4.6

  3 חלק 1220 חשמלי והחיבור לרשת החשמל לרבות מפסק הניתוק יעשו על פי הנחיות ת.י. וט ההחיו

 . שבתוקף וכנדרש בחוק החשמל הישראלי ויבוצע על ידי מי שהוסמך לכך כחוק 

אל המערכת תיעשה בחיבור ישיר ממפסק חצי אוטומטי במעגל פרטי בלוח החשמל  הזנת מתח הרשת 

המערכת תחובר באופן שתובטח  , אם ישנו מחולל מתח לשעת חרום.  באמצעות צנרת וכבל חשמלי תיקני 

 . גם הזנתה במקרה של הפסקת מתח ברשת החשמל

להקפיד על מעבר הצנרת    יש. כניסת כבל החשמל תיעשה בכניסה נפרדת לרכזת או בתעלה מופרדת

או מעבר הכולל נעילה  (  גרומת ) דרך פתח בגוף הרכזת או לחילופין הגנת המעבר על ידי גומיית מעבר 

חיבור ההארקה יעשה ישירות אל בורג  .  או שווה ערך 98012מספר  Legrandמכאנית כדוגמת 

 .המסומן במגבר ( Ground)  ההארקה

ש להוסיף בסמוך למגבר סימון לגבי המיקום הפיזי של המפסק  י  2014מהדורת  3 חלק  1220 על פי ת.י.

המפסק הראשי המשמש  .  האוטומטי למחצה המזין את הרכזת ואת מספר המעגל שממנו ניזון המפסק 

לזינת המערכת מרשת החשמל יסומן אף הוא בסימון ברור ובר קיימא המציין כי מעגל זה מחובר  

 . למערכת גילוי אש 

ליד החריץ  , של רשת החשמל ומחבר ההארקה נמצאים למעלה מימין 230V וחהחיבור לספק כנקודת 

 . (ניטרלי התמונה שלהלן מציגה את חיבורי הקו ההארקה והסרק ). לכניסת הכבל

 

 

 7איור                                         

 .יש לבצע את חיבורי הרשת וההארקה כמתואר בתמונה: שים לב

יש  ;  הייעודי לציוד זה  6A-C6יש להתקין מפסק זרם אוטומטי ,  חשמל הארצית עבור החיבור לרשת ה

 . למקם אותו במקום נח לגישה 

 . מ "מ 1.5יש להשתמש בכבלים בחתך , עבור ספק הכוח מהרשת וגם עבור ההארקה

קודות המתח של  לבין נ, וודא שאין מגע בטעות או מקרי בין כבלי האיתות וכבלי מתח נמוך באופן כללי

סכנת  )והאזורים מסומנים בסמל  ,  אלו הן הנקודות לחיבור עם המתח של רשת החשמל .  החשמל רשת 

 . בתוך ההתקן(  התחשמלות 
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 אספקת כוח למערכת  4.7

חבר חשמל למערכת, חיבר קוטב החיובי ושלילי של הסוללות אל   ,לאחר ביצוע ובדיקת כל החיבורים 

 . כרטיס ראשי

 " ה תקינ  מערכתעל תצוגת המערכת מופיע "

 

 תחזוקת מערכת  4.8

 חצי שנה   כל 4.8.1

 נקה את ההתקן באמצעות מטלית יבשה. 

 וודא שפתחי האוורור אינם חסומים. 

 בדוק את החווטים והחיבורים. 

 ההארקה. בדוק את יעילות חיבורי 

 . 11חלק  1220לפי תקן תחזוקה יש לבדוק פעולה תקינה של המערכת 
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   יטיםפר תתיאור  5

 צבי מערכת מ 5.1

מצב המערכת מוצג באמצעות נוריות בלוח הקדמי של  .  המערכת מתוכננת לפעול בתנאי הפעלה שונים 

 . LCDמסך   המערכת ושל 

  

 :מצב תקין 

כאשר  .  ללא השמעת הודעות חירום קוליות , תקלותללא  מצב

המערכת במצב תקין רק הנורית הירוקה דולקת בלוח הקדמי של  

   המערכת.

 

EMERGENCY  (אזעקה :) 

מצב פעולה אשר בו הודעת חירום המוקלטת מראש או הודעה  

קולית המשודרת באמצעות מיקרופון מופעלות מתחנת העבודה  

ניתן להפעיל זאת דרך התקן חיצוני  .  החירום של מיקרופון 

או מתחנת עבודה של  ,  המחובר לאחד מהמגעים המבוקרים 

המערכת מדליקה  , רום בזמן הפעלת הודעת החי.  מיקרופון חירום 

התצוגה מראה  .  נורית אדומה כדי לציין מצב הודעת חירום קולית

 . את מספר הודעת החירום הפעילה 
 

ERROR  )תקלה( : 

מצב פעולה המציין נוכחות של לפחות תקלה אחת שהתגלתה על  

זמזם  )ציון המצב מלווה באות תקלה אקוסטי מקוטע   ידי מערכת.  

– buzzer  )התצוגה מראה  .  צג מערכתהובה נדלקת בוהנורית הצ

 . את התקלות שהתגלו ותיאור קצר שלהן

הנוריות הקשורות למצבים הפעילים נדלקות בלוח הקדמי והתצוגה  .  יתכן גם שמצבי פעולה עובדים במקביל :הערה 

 .  קופץ המציין אילו וכמה אירועים הינם פעילים- מראה חלון 
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 תפריטי מערכת  5.2

 

" כדי להיכנס    ”ENTER“צן לחץ על לח
 לתפריטים. 

 

 
 

  תפריטמערכת, בחר  תפריטי  –מסך ראשי 
 . ”ENTER“ולחץ   "פיקודים"

 
  

 

בחר מספר פיקוד   <   >בעזרת לחצני ניווט 
 להפעלת הודעות. 

 

 . בחר מספר הודעה <   >בעזרת לחצני ניווט 

 
בחר מספר אזור   <   >בעזרת לחצני ניווט 

 רה. שנבח להשמעת הודעה
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 הגדרת אזורים למוזיקה רקע 5.3

 

 

 

 ים. ט פריתכדי להיכנס ל  ”ENTER“לחץ לחצן 
 

 

 

 

 "מוזיקה רקע".  תפריט בחר                                             

 

 

 

 . "ENTER“ בחר אזור להפעלת מוזיקה רקע ולחץ 

 

 

 . ”ENTER“חץ עד "שמור" ול ךממשי                                        

 . , לחץ על "יציאה"יט פרתת מאכדי לצ                                        
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 זמני בדיקת קווי רמקולים  הגדרות 5.4

 

 . "מערכת"   לתפריטכנס                                            

 . שמור" ט ולחץ "ניוובחר השהייה בעזרת לחצן                                    

 כדי לצאת מתפריט, לחץ על "יציאה".                                        

 

 ניטור תקלות  5.5

 

   כל קווי רמקולים כנס לתפריט "מצב אזורים" לבדיקת                                      

   

 

פר אזור תקלת נתק באזורים. מס                                           
 מתחלף לסימן קריאה.  בתקלה,
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   טכניים   נתונים     6

 
 מ"ס62x52x14.5 ... ...................... )רוחב, גובה, עומק(מידות רכזת    

 ק"ג  5.3..... משקל רכזת )ללא סוללות(.............................  

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

 ללא עיבוי  90% -  10%..... .....................לחות יחסית.........................    

 AC  ...............................................230V +10%/-15%; 50Hzתח רשת מ    

 

 צריכת זרם    

300 mA מצב רוגע   ....................................................         

2.8A ..........................240W       זרם מקסימלי בהספק   

 

 סוללות 

27.3V מתח טעינה .................................................       

300 mA      ..................זרם טעינה מקסימאלי ..................  

20Ah צריכת זרם מסוללה בהספק מקסימאלי..............      

חלק  1220קיבול הסוללה יקבע בהתאם לדרישות תקן ישראלי         

 

(Class D)   נתוני מגבר    

2 04 W       ...........................................הספק מקסימאלי  

 ± 35dB  ±480mV ..   ...........................................רגישות כניסה..        

800Hz – 2 4. KHz (±3dB)    .......................................תדרים בכריזה  טווח       

20Hz – 20KHz (±3dB    .................................. תדרים במוסיקה ..  טווח     

<90%    ........................... נצילות .............................     

   -20C° - +105C°       ..........................טווח טמפרטורות .............. ..   

 DC 25V – 30V        .................................................מתח עבודה  

   

 

 
      

 הבאים: והתקנים המערכת מאושרת לעבודה עם רמקולים 
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 דגם תיאור  הערות 

 BCF-RDS-601 "  6.5רמקול  התקנה פנימית 

 BCF-108-6CT רמקול  Way  -2 התקנה פנימית 

 BCF-153-6TH " 6רמקול שקוע   פנימית התקנה 

 BCF-HSR-126-T 5רמקול שקוע " התקנה פנימית 

 BCF-HSR-162-T   3רמקול שקוע " התקנה פנימית 

 BCF-HSR-125T " 5רמקול קופסה  התקנה פנימית 

 BCF-HWR-111T " 3רמקול קופסא  פנימית התקנה 

 BCF-HWR-118TH רמקול חצי ירח  התקנה פנימית 

IP66   שופרW30 BCF-SC-30 

 BCF-312-6T פרוז'קטור   20W התקנה פנימית 

 10W BCF-312-5Tפרוז'קטור  התקנה פנימית 

 PTT BCF-ECM-30 מיקרופון  

 BCF-PKM-1 קופסא למיקרופון מרוחק   

ורים  קופסאות חיב  
 למיקרופון מרוחק  

BCF-PKL 

 

 

 דגם תיאור  הערות 

 TLS-E50 הקיר  על   להתקנה" 4 –  נצנץ/   רמקול UL מאושר 

 UL מאושר " 4 –  נצנץ/   רמקול UL מאושר 
 לתקרה

TLS-E60 

 ABC 30W    TLS-030שופר  התקנה פנימית 

 -10-20W,2למוסיקה   ”8  רמקול התקנה פנימית 
WAY  

TLS-108 

 TLS-118 הקיר  על ירח   מקולר התקנה פנימית 

  על   לבנה  עץ  בקופסת  5"  רמקול התקנה פנימית 
 הטיח

TLS-125 

 TLS-126 תקרתי  מתכת גריל   5"  רמקול התקנה פנימית 

 TLS-153 לתקרה   6"  רמקול התקנה פנימית 

 10W TLS-310   שופר התקנה פנימית 

 20W TLS-312שופר   התקנה פנימית 

להתקנה    ULמאושר 
 על הקיר 

 TLS-188 נצנץ /   רמקול

להתקנה    ULמאושר 
 על התיקרה 

 TLS-189 נצנץ /   רמקול
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 תקינה   7

 

 1220לתקן ישראלי   מאושרת 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

   

 

 

i 
    שים לב    

פעולות תחזוקה לפני קריאה מלאה של  בה בצע ללהתקין את המערכת, להפעילה ו  ין א
 חוברת הוראות זו. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


