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LVD 2006/95/WE   - ךעל ציוד חשמלי בעל אספקת מתח נמו 

 

 

 נזק לגרוםהוראות הכלולות במדריך עשויה ל הענותהגלאי. כל אי של כוונון הו ההרכבהקרא את המדריך בעיון לפני 
 .או עלולה לגרום להפרת החוק התקף

 
 
 
 

איסוף ציוד תוצר פסולת, שאינו מתאים לשימוש נוסף, יועבר לנקודת 
  חשמלי ואלקטרוני.

 

 
 
 



 

 מטרה 1
 

 הםב מותהוא מתאים במיוחד להגנה במקונועד לגילוי עשן בתחילת שריפה.  אופטית קרן באמצעות עשן הגלאי 
, יהיה צורך בהתקנה של מספר גדול שלהם גדולהחלל ההופעת עשן ושעקב שטח צפויה שריפה, הבשלב הראשון של 

( רגישים לערכי צפיפות עשן נקודתייםקרן )בהשוואה לגלאי עשן  באמצעותגלאי עשן  תיים.יותר של גלאי עשן נקוד
תקרות / גגות גבוהים או אדומה, ולכן הם מתאימים במיוחד ליישום תחת  האינפרבינוניים בנתיב ארוך של קרן קרינה 

  פזר על פני שטח גדול לפני הגילוי.להת עשן יכולם הבבמקומות 

בעלי  מונומנטאליים, מבנים קתדראלותהמתאימים במיוחד להתקנת גלאים מסוג זה הם: כנסיות, מקומות דוגמה ל
הגלאים  בהםתעשייתיות, חדרים גבוהים מאוד, סדנאות תקרות בעלות ערך היסטורי, תיאטראות, אולמי ספורט, 

 הנקודתיים יהיו בלתי יעילים, וחדרים עם תקרה משתנה או גג מעוצב.
מנסרה בצורת מחזיר אור אחד ואינטראקציה עם  ארזר של משדר ומקלט במודיהיא הסזה,  ל גלאיתכונה ייחודית ש

אופטי בין הנתיב הציר של את עינית יעד הלייזר המאפשרת יישור  מכיל דאח ארזמ על הקיר הנגדי. צבהמואו לוח 
  הגלאי לבין מחזיר האור / לוח מחזיר האור.

 28 -ל V 9.5בטיח אספקת חשמל בטווח שבין המאזעקה וגילוי אש  לוח בקרתל מול כ פעול הדדיתעשן נועד להגלאי 
V 100 -גדול מ וזרם mA הגלאי פועל במבנים סגורים  ללא פוטנציאל. המגע מתג. אות האזעקה שלו הוא ממסר

 .oC 40 -ב 95%לחות יחסית של עד בו oC 55+ -ל oC 25–בטמפרטורות סביבה הנעות בין 

 מפרט טכני 2

 V ÷ 28.0 V 9.5      הגילויהפעלה בקו מתח 
 V     8 ÷ 30 mA 28עד  9.5 -משקט זרם 
 V      20 ÷ 100 mA 28עד  9.5 -מ  זעקהאזרם 

 מקס' PA     1 A/30 V -ו PUממסר ה עומס מגע
 < mA 0.3      זרם בהפרעת קרן האור

 < mA 0.3     אופטי לכלוך -שירות הזרם באות 
  % 50 ;% 30 ;% 18      ספי רגישות )לבחירה(

  מרחק פעולה
 m 50עד  m 5 -מ  (6)איור  E39-R8עם מחזיר האור המנסרתי  -
 m 100עד  m 50 -מ  (7)איור  4xE39-R8עם לוח מחזיר האור  -

 ° 0.5 ±      זוויתיהגלאי ה אפיצות
 ° 5 ±     זוויתיה אורהמחזיר  אפיצות

 6F22 (9 V)ללה סו   כוח של עינית הלייזר )במהלך יישור(הספק 
 C ÷ +55 °C° 25-      ת פעולהוטווח טמפרטור

 ° 40 +  -ב % 95 עד     לחות סביבה יחסית קבילה
 x 80 x 84 mm 129        מידות

   kg 0.35     (הכוונוןמסה )יחד עם בסיס 
 ן )אחר לפי בקשה(לב       המארז צבע

 F1, TF2, TF3, TF4, TF5, TF7, TF8     התאמה במבחן מערכות גילוי אש
 

  
 



 

 
 מחזיר אור מנסרתיגלאי עם    1איור 

 

 להועקרון הפע 3
 

 עמם עלופה מנסרתיד, ומחזיר אור יחים יקום בממי( ומקלט הממוקIRאדום ) האינפראור גלאי מורכב ממשדר ה
אי לבין אוויר בחלל שבין הגלה ת שלאופטיהשקיפות ה. עיקרון פעולת הגלאי מורכב מניתוח מתמשך של הדדית

 מחזיר האור )הלוח מחזיר האור(.

הנגרמת על ידי  -אור, והפרעה ההפרעה לקרן  - ההגלאי יכול להיות באחד מארבעה מצבים: פיקוח, אזעקה, תקל
אופטית מתחת לסף השקיפות את ה ורידהמו)עשן( נמצאת באוויר,  חלקיקים. אם כמות מסוימת ומוגדרת של לכלוך

)או ההשתקפות שלה בשל אובייקט המופיע בנתיב  אופטיתה קרןזעקה. הפרעה מלאה לשנקבע, הגלאי נכנס למצב א
ה, כי גם הריכוז הגדול ביותר של עשן באוויר אינו גורם להפסקה מלאה של הנתיב תקלהאופטי שלה( מסומנת כ

 האופטי של הגלאי. כאשר האוויר צלול, הגלאי נמצא במצב פיקוח.

אבק( על  )הצטברות לכלוךה, עלולה לגרום למרובאבק  כמותם יש החד במבנים ב, במיולאורך זמן פעולה של הגלאי
חלקים אופטיים של הגלאי ועל מחזיר האור / הלוח מחזיר האור. על מנת לשמור על רגישות מתמדת ויכולת גילוי אש 

יו ועל השפעת המצטבר על לכלוךבמשך תקופת זמן ארוכה, הגלאי מצויד במעגלי פיצוי אוטומטיים כדי לפקח על ה
מצב  אתמסוימת, הגלאי מסמן  לכלוך. ברמת הפיצוי טווחהמעגלים מבטיחים אותו סף רגישות בכל  תנאי הסביבה.

וניקיון. עם זאת, גם במצב זה, הגלאי עדיין מסוגל לזהות עשן ולעורר מצב שירות עבודות  בצעה המציין צורך להתקל
קדמי של ההמשטח של ניקוי של מחזיר האור / לוח מחזיר האור ו עבודות תדורש לכלוךתקלה שנגרמה עקב  אזעקה.

ה תקלמ וחדשים ומשנה באופן אוטומטי את מצבהחיצוניים הניקוי, הגלאי מתאים עצמו לתנאים ההגלאי. לאחר 
  לפיקוח.

מעבד. לאחר התאמת הנתיב האופטי של הגלאי ולחיצה על מיקרו ת על ידי ומשניתוח של הגלאי ממהת יפונקצי
מופעלת  עצמי כוונוןתכנית  .שנקבע, מעגלי המעבד מנתחים את טמפרטורת הסביבה וסף הרגישות STARTפתור כ

 באפיצות של ייחוסעצמי מסתיים לאחר השגת ערך ה כוונוןתהליך ה לאחר הזנת נתונים אלה לתוך הזיכרון של הגלאי.
 תאו איטי המהיר עבור היבנותשונות, למשל הרצות תופעות אש עבור קריטריוני ההחלטות  נלקחיםלאחר מכן, . 5%

מעבד מיקרו לאחר אימות משולש, הבלתי נדיף של הגלאי ונבדקים מעת לעת. ה. הנתונים נשמרים בזיכרון אששל ה
 כאל אש. המשוערים( הנגרם על ידי עשן ההחלטהנגד ספי כערך הנמדד )בכל שינוי למתייחס 

 



 

 עיצוב 4
 

מעגלים אלקטרוניים ורכיבים אופטיים של  מכילעשוי פלסטיק, המארז הגלאי,  .3יור אבו 1גלאי מוצג באיור העיצוב 
אדומה  האינפרהקרן ההגלאי. העדשות למיקוד של המשדר והמקלט, כמו גם דיודת לייזר המאפשרת יישור אופטי קל 

מל וארבעה טרמינל , לחיבור חוטי החשיםהגלאי מותקן בלוק חיבורשל אחורי ה וניתן להסרה. בצדהמכוסות במסנן 
הגלאי של קדמי ה ובחלק בסיס מתכת מתכוונן. באמצעותהגלאי מחובר לקיר  .PA -ו PU ממסרהמגעי של בלוקים 

 תהליך כוונון הגלאי.את מתחיל ש STARTלחצן האור, כמו גם הדיודות פולטות עבור הממוקם סיב אופטי 
 אור מסמן בהתאם:הדיודה פולטת הצבע 

ור, כאשר רמת האות גבוהה א ור / לוח מחזירא מחזיר – ונון עצמי של הגלאי למרחק גלאימצב של כו -ירוק  -
 מדי;

ה נמוכור, כאשר רמת האות א ור / לוח מחזירא מחזיר – מצב של כוונון עצמי של הגלאי למרחק גלאי - צהוב -
 ;מדי

 ;מצב אזעקה -אדום  -
 .ורהא ור / לוח מחזירהא מחזיר עםד יחמצב פיקוח לאחר כוונון נכון של הגלאי  -ללא אור  -
פרמטרי הגלאי של הגדרה המחודשת ואת התחילת תהליך כוונון הגלאי )כוונון עצמי( את מאפשר  STARTלחצן ה

 .אופטייםהחלקים הניקוי ת ועבודלאחר 
 

 התקנה   5

 ורהא מחזיר עם או,  m 100-ל m 50 בין ושל ההפעלה מרחק טווח כאשר ורא מחזיר לוח עם הדדית פועל הגלאי
 יריעות המכילה, השירות ערכת גם כמו ורהא מחזיר לוח או ורהא מחזיר. m 50 -ל m 5 בין הפעלה במרחק תיהמנסר
 .בנפרד נםלהזמי ויש הגלאישל  הסטנדרטית בחבילה נכללים אינם, כוונון מראתו בדיקה

ניתן לחבר את מחוון הפעולה הנוסף נגיש,  ינואוכמעט שמותקן במקום שהוא הגלאי או  ת אתראולקשה שבמקרה 
WZ-31 מוקם במקום נוח וגלוי לעין.שי 

לפני ההתקנה, יש צורך להכריז על מצב אזעקה ועל סף רגישות. הפעולות מתבצעות באמצעות מגשרים מתאימים 
. אחד מהקריטריונים שנלקחו בחשבון בעת בחירת 6ים על הצד האחורי של מארז הגלאי, בהתאם לאיור צבהמו

 כן:לור, והא ור / לוח מחזירהא מחזירלבין רגישות עשוי להיות המרחק בין הגלאי ה

 רגישות; 18% תצמומל –מ'  20מ' עד  5למרחק  -
 רגישות; 30% תמומלצ –מ'  50מ' עד  20למרחק  -

 רגישות; 50% תמומלצ –מ'  100מ' עד  50למרחק  -

 סוימת במקרה של תנאי הפעלה הקשים לגלאי.תה לסביבה מהתאמלהגדיר את רמת הרגישות על ידי ניסוי:  ניתן
שהנם  מחזיר האור מותקנים על קירות, עמודים או אלמנטים אחרים של בנייה במקוםלוח גלאי ומחזיר האור / ה

של הגלאי על  כוונוןבסיס היש להתקין את  . הקירות או העמודים חייבים להיות יציבים ונטולי רעידות.זה לזה נגדיים
(, לאחר חיבור 3)איור  כוונוןההגלאי על בסיס יש למקם את  .הנגדיהקיר  על –מחזיר האור לוח ר / קיר ומחזיר האו

הגלאי לבסיס על ידי שלושה ברגים הנגישים יש להצמיד את  .4בהתאם לאיור  יםי החיבורבלוקראשוני של החוטים ל
 עינית הלייזר. מגעיל 6F22 תסולליש לחבר את מהצד הקדמי )לאחר הסרת המכסה(. לאחר מכן 

כלפי מטה, כפי שמוצג  ץ אותהחולהמראה )חלק מערכת השירות( בלוח מחזיר האור וליש להציב את לפני היישור, 
מראה מערכת הקרן הלייזר של הגלאי למרכז מחזיר האור או יש לכוון את , םוקימ ברגי. בעזרת שלושה 9באיור 

 ותהשתקפהת הקדמית של הגלאי לאחר יחולל רוחזתקרן הלייזר שיישור מדויק, כך למסייעים  כוונוןה ברגיהשירות. 
מחזיר  מיקוםשל הנתיב האופטי בין הגלאי לבין מחזיר האור.  כוןנ ויסותלאחר  הראמאת ה יש להסיר במחזיר האור.

 למצע שטוח באמצעות ברגים או דבק. וומומלץ לקבע אותן ולא ניתן לכוונ ימנסרתההאור 

יש במצב זה  לייזר שהשתקף מאיר את הגלאי.המחזיר האור כאשר אור לוח מחזיר האור /  מולהגלאי מיושר כהלכה 
. כתוצאה מכך, אחת STARTכפתור ללחוץ על י של הגלאי והכיסולהתקין את הסוללה החיצונית, לנתק את 

 ןנכו כוונון ורה עלשניות, הדיודות אמורות לכבות, מה שמ 40 -כ . לאחרלסירוגיןדלק ת ה,או הירוק ההצהוב ,מהדיודות
הגלאי מחובר ללוח ש מכיוון מחזיר האור.הלוח הגלאי לבין מחזיר האור /  ביןשאדומה למרחק  הקרן האינפרשל ה

המרחק בין  כוונוןו STARTלאחר לחיצה על כפתור מאותת על מצב תקלה. לעיל הוא  הכוונוןבמהלך תהליך  הבקרה,
 מצב פיקוח.ל, הגלאי נכנס מחזיר האורהלוח הגלאי לבין מחזיר האור / 

 

 הערה:



 

 הגלאים לקרינת אור שמש ישירה.אין לחשוף את 

 עזרת קרן לייזר.בחדר חשוך בשל הגלאי / מחזיר האור  יש לבצע את היישור

 
 הנתיב האופטי כוונוןהגלאי במהלך    2 איור

 
 

 ותחזוקה הלפעה תנאי 6
 

( על ועפראבק הצטברות ) לכלוךבקים, עלולה לגרום לגלאי העשן, במיוחד במבנים מאושל טווח הארוכת  הפעולה
 על ידי נקבעש עקב לכלוךפיצוי הלאחר חריגה מטווח  מחזיר האור.הלוח החלק האופטי של הגלאי ועל מחזיר האור / 

הגלאי עדיין מסוגל לזהות  ה ללוח הבקרה המציין את הצורך לקרוא לטכנאי תחזוקה.תקלתכנית, הגלאי משדר אות ה
מחזיר הלוח מחייבת ניקוי של מחזיר האור /  לכלוך הנגרמת עקב הודעת התקלה ולהיכנס למצב אזעקה. סכנת אש

)הנמצא  STARTלחצן העל יש ללחוץ ת הקדמית של הגלאי. לאחר ניקוי האלמנטים שהוזכרו לעיל, יחוושל הל  האור
באופן תאמה, הגלאי משנה את מצבו ההחדשים. לאחר החיצוניים האת הגלאי לתנאים  כוונןבתוך הגלאי( על מנת ל

 ה לפיקוח.תקלמאוטומטי 

המותקנים במערכות גילוי אש במהלך בדיקת התחזוקה שלהם על ידי הסתרה  גלאיהניתן לבדוק את תקינות פעולת 
 הדפסותעם  ת לעמעוםמיוחד פלסטיק יריעתחלקית של הנתיב האופטי של הגלאים. ניתן לבצע זאת באמצעות 

ת הקדמית של יחועל הל פרושיש ל(. 10)איור  50%, 30%, 18% -גלאי הרמות הרגישות של  המתאימות לשלוש
מצב  הפעיל אתל השאמור פעולהגלאי, המערכת של הרגישות רמת ל המתאימה הדפסהיריעת פלסטיק עם  הגלאי

 בערכת השירות. ותכלול הדפסותהגלאי עם ההבדיקה של  יריעות אזעקה.ה

גלאים, יש להוציא את הגלאי ואת מחזיר הבמקום שבו מותקנים  תבוצעוהמצביעה במהלך עבודות שיפוץ או 
אשמתו של אדם בהאור / הלוח מחזיר האור או להגן עליהם. גלאים אשר ניזוקו בזמן צביעה ועבודות שיפוץ 

 , אינם זכאים לתיקונים במסגרת האחריות.העבודות מבצע אתה

 
 
 

 

 תנאי בטיחות   7

 התיקונים ותחזוק 7.1



 

עבודות תחזוקה או בדיקה תקופתית תבוצענה על ידי כוח אדם מיומן המועסק על ידי חברות שהוסמכו או הוכשרו 
 לכך.

 עבודות בגובה 7.2

 במצבומכונות  םכליב שימושבאמצעות רבה, זהירות בע בגובה חייבת להתבצ תבוצעהמכל עבודת התקנת גלאי 
יהיה  יםחשמלי םכליבשימוש ה .דומהוכסולמות, פלטפורמות, של ת תשומת לב מיוחדת ליציבויש לתת . תקיןעבודה 
 .היצרן ה שלהדרכהלכללי הבטיחות שנקבעו בחוברות קפדני ציות  תוךאך ורק 

 

 משקפי מגן נגד אבק 7.3

ה של אבק, כגון גדולגלאים המייצרות כמות הנגד אבק במהלך עבודות התקנת ומסכות חובה להשתמש במשקפי מגן 
 קירות.התקרות / הגלאי על הלבסיס  םיקידוח חור

 
 ל קרן לייזריפעמהציוד עיניים מפני ה ה עלהגנ 7.4

לייזר, יש לספק הגנה המחזיר האור באמצעות עינית לוח במהלך יישור הנתיב האופטי של הגלאי עם מחזיר האור / 
 של מכשור לייזר(. 3R המיוחדת על העיניים מפני חשיפה ישירה ללייזר )דרג

 ון והובלהאחס  8

 80%עם לחות יחסית של עד ו ,oC 40+בין ל oC 0 סביבה הנעה ביןבמקום סגור בטמפרטורת הגלאים יש לאחסן את 
אין הגלאים לאור שמש ישיר; אין לחשוף את גם חומצה ואדי אלקליין.  כמו, נדיפות , ללא תרכובות גופריתoC 35+ -ב

 הגלאים או על האריזה שלהם.באופן ישיר על  ושפיעכך שימכשירי חימום לכוון 
 

שימוש בכל אמצעי תחבורה וציות להמלצות ההובלה שניתנו על  תוךהובלת הגלאים באריזת הובלה יש לבצע את 
וגבוהות  oC 40– -נמוכות מהואבטחת הגנה מפני אפשרות של פגיעה מכאנית והשפעה של טמפרטורות  ,ותאריזה
.95% -ולחות יחסית הגבוהה מ ,oC 70+ -מ



 

 תכנוןהמלצות  9

לה על וע ינוארים, במקרה בו הוא מותקן בגובה שדומה לכל גלאי העשן האחבעשן באמצעות קרן פועל כראוי, הגלאי 
, עם מספר גדול יםביני גובהשורה נוספת של גלאים בתסופק מ'(,  20מ'. כאשר הוא מותקן במקום גבוה יותר )עד  12

 יותר של גלאים במידה מספקת.

 בגובה החדר, על פי הטבלה הבאה: תתלוב( של אזור המוגן על ידי גלאי אחד 2Dרוחב מרבי )

 גובה

H 

 רדיוס פעולה

D 

 מרחק מהתקרה

  °20 בשיפוע של מעל  °20 בשיפוע של עד

 מ' 0.5עד  מ'0.3   מ' 0.5עד  מ'0.2  מ' 6 מ' 6עד 

 מ' 1.0 עד מ' 0.4 מ' 0.7עד  מ'0.3  מ' 6.5 מ' 12עד  6-מ

 מ' 1.2 עד מ'0.8  מ' 0.9עד  מ'0.6  מ' 7 'מ 12מעל 

 

גובה תקרה עבור  מ' 100מחזיר האור הוא לוח להגלאי  ביןהשטח המרבי המוגן על ידי גלאי אחד במקרה והמרחק 
 מ'(, כך שהגלאי יכול להחליף תריסר גלאי עשן נקודתיים. 2D x 100)מ"ר  1300  -מסתכם בכמ'  10של 

גלאי  קרני יתובין ש Dערך החדר לא יעלה על הצדדי של הקיר הלבין הגלאי  של דומההאינפרה אקרן ההמרחק בין 
 0.5 -צדדי( לא יהיה קטן מהניצב לקיר ב)למשל קיר, כלשהו למכשול  האינפרה אדומהקרן מההמרחק  .2D – ותסמוכ

 מ'.

תו באופן כזה שהנתיב האופטי , יש צורך להתקין אומולו באופן רציף עלוגלאי הקרן צריך "לראות" את מחזיר האור הפ
במתחם שבו  וכו'. גלגלות הרמה , כגון מנופים,נע או ציוד חפץידי  על –באופן זמני  אפילו –יוסתר לא שלו לעולם 

)כך שזרועות מושטות כלפי מעלה לא יפריעו לנתיב האופטי(.  מ' 2.7יהיה אנשים, גובה ההתקנה המינימלי ישנם 
אנשים, למשל ערוצי כבלים, לא נמצאים ם הים נמוכים, ארוכים או צרים בללל חמגבלה זו אינה תקפה במקרה ש

 , וכו'.שטחים שמעל תקרה תלויה

מתוך חישובי  מתקבלים ,, אשר תלוי בגובה הגגD הנתונים המופיעים בטבלה, במיוחד ערך רדיוס הפעולההערה: 
בהתאם לתקן ת אש ועומד בנתונים ור בדיקבחד ןמותקכשהוא נקודתיים גלאי הקרן לעומת גלאים  סידורהיחס של 

VdS 2095:2005. 

 מ'. 7.5-זהה עבור כל הגבהים ושווה ל D-מהנתונים שנקבעו במפרט הטכני שבו רדיוס ה יםשונ הם

 



 

 
 

 וממדים עיצוב    3איור 
 

 בסיס כוונון

 גלאי

 ברגי כוונון

 זכוכית

 קפיץ

 פתחי הכבלים

לחצן 
 הכבלים

 מחוון מצב
 הגלאי



 

 
 

 חיבור חוטי התקנת הגלאי    4איור 
 
 

 
 

 יציאה טרמינלי ותרשיםורים פנימיים בגלאי חיב   5 איור

 ספק מתח

 קו גילוי



 

 
 

 מגשרים להכרזת פעולת הגלאי   6איור 
 
 
 
 
 
 
 

 :תוכרזמו רמות רגישות
 רגישות נמוכה –  50% במיקוםמגשר  -
 רגישות בינונית –  30% במיקוםמגשר  -
 רגישות גבוהה –  18% במיקוםמגשר  -
 

 הכרזת מצב אזעקה:
 אין תמיכה –  W2 יקוםבממגשר  -
 נתמך. –  W1 במיקוםמגשר  -

 
 
 



 

 
 גילויקו ה לאחיבור גלאי    7איור 
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  י מנסרת מחזיר אור   8איור 

 

 
 

 לוח מחזיר אור   9איור 



 

 
 הדפסותגלאי עם ל הבדיק יריעת   10איור 



 

 
 

 
 רהרכבת לוח מחזיר האו   11איור 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ערכת השירותתוך מראה מ

 לוח מחזיר אור

 קפיץ

 אום

 הרחבהלבורג עיגון  

 בורג קיר
 כוונון


