
BCF מערכות כריזת חירום ופינוי מודולריות משולבותסדרת
במערכות גילוי האש של טלפייר



השמעת הודעות פינוי וצלילי התראה בעברית בהתאם לדרישות ה-NFPA ומכון התקנים 	 
הישראלי וזאת בעת אירועי חירום מגוונים כגון התראת אש, צבע אדום, רעידת אדמה או טרור.

קיימת אפשרות להודעת פינוי כללית אוטומטית או סלקטיבית, לפי אזורים.	 

אופציה לכריזת הודעת חירום ב LIVE באמצעות מנהל האירוע, תוך שימוש במיקרופונים.	 

יציאה לסאב וופר אקטיבי להשמעת מוזיקת רקע באיכות גבוהה.	 

אפשרות לשלב שעון צלצולים מתוכנת להשמעת צלילים או מוזיקה בבתי הספר.	 

חיבור מיקרופון ידני )PTT( ומיקרופונים מרוחקים מבוקרים.	 

רכיבים מבוקרים לרבות קווי רמקולים, מגבר, מיקרופונים, ספק כוח, מצבר גיבוי ועוד.	 

מבחר רמקולים לתצורות התקנה מגוונות.	 

התקנה פשוטה וקלה.	 

מערכת הפעלה בשפה העברית.	 

מיועדות להתקנה פנימית.	 

בעלות אישור מכון התקנים הישראלי.	 

מתאימות לכל סוגי המבנים )בהתאם לכמות הרמקולים הנדרשת( לרבות מגדלי מגורים, 	 
מוסדות    

יתרונות:



)EVS-6400( BCF-10033 )EVS-1300( BCF-10035

250W 40W הספק מקסימלי

DC 25V-30V DC 25V-30V מתח עבודה

145x52x62 370 / 300 / 145 מ"מ  מידות רכזת רוחב/גובה/עומק

27.3V 27.3V מתח טעינת מצברים

6 1 חלוקת אזורים

6 2 הקלטת הודעות

3 V AUX כניסת

950 ma 120 ma צריכת זרם סוללות במצב רוגע

12A 2.16A
צריכת זרם סוללות במצב אזעקה

40W בהספק

90% נצילות

5.3 ק"ג 3 ק"ג משקל רכזת

20AH 4.5AH קיבולת סוללה

800Hz - 2.8KHz )±3db( 800Hz - 2.8KHz )±3db( טווח תדרים

100V 100V מתח יציאה מקסימלי

פיקוד ובקרת מערכת
הכריזה על ידי הרכזת

מיקרופון חירום
עדיפות גבוהה

EVS-6400קופסת חיבורים

6 קווי רמקולים מבוקרים
מערכת

גילוי
האש

בקרה  מערכות  אש,  וכיבוי  גילוי  מערכות  ואספקת  ייעוץ  תכנון,  יצור,  בפיתוח,  עוסקת  טלפייר 

מהמובילות  הן  טלפייר  מתוצרת  האש  וכיבוי  גילוי  מערכות  ממוחשבים.  וחיווי  התראה  ואמצעי 

מערכות  למגוון  מתממשקות  אשר  פתוחות  מערכות  ומייצרת  מפתחת  החברה  ובעולם.  בישראל 

שנה.  40- כ  של  ניסיון  על  המושתתת  חדשנית  טכנולוגיה  ויישום  פיתוח  ומשלבות  ובקרה  שליטה 

כתובות
telefire.com        info@telefire.com       +972 3 921 1816        +972 3 9700 400   

A2 טלפייר, ת”ד 7036, הסיבים 43, פתח תקווה, בניין   


