
 
 
 

 עשן באמצעות קרן אופטית  -גלאי 
 

 נועד לגילוי עשן בתחילת שריפה.אופטית עשן באמצעות קרן הגלאי  
 
צמצום  –מטרת הגלאי היא לחסוך שימוש בכמויות גדולות של גלאים נקודתיים בשטחים גדולים  

 משמעותי בכמות הגלאים. 
 
שים לערכי צפיפות עשן בינוניים בנתיב ( רגינקודתייםגלאי עשן באמצעות קרן )בהשוואה לגלאי עשן  

אדומה ולכן הם מתאימים במיוחד ליישום תחת תקרות / גגות גבוהים או במקומות  הארוך של קרן אינפר
  פזר על פני שטח גדול לפני הגילוי.להת עשן יכולהם הב
 
, ייתיותתעש סדנאות, ספורט אולמי: הם זה מסוג גלאים להתקנת במיוחד המתאימים למקומות דוגמה 

 .מעוצב גג או משתנה תקרה עם וחדרים יעילים בלתי יהיו הנקודתיים הגלאים מאוד בהם גבוהים חדרים
 תיאטראות., היסטורי ערך בעלות תקרות בעלי מונומנטאליים מבנים, קתדראלות, כנסיות

 
 אור רמחזי עם ואינטראקציה אחד במארז ומקלט משדר של הסידור היא, זה גלאי של ייחודית תכונה 

 . הנגדי הקיר על המוצב לוח או מנסרה בצורת
 
 מחזיר לבין הגלאי בין האופטי הנתיב ציר של יישור המאפשרת הלייזר יעד עינית את מכיל אחד מארז 

 .האור מחזיר לוח/  האור
 
בטיח אספקת חשמל בטווח שבין המאזעקה וגילוי אש  לוח בקרתמול כל  פעול הדדיתעשן נועד להגלאי  

9.5 V 28 -ל V 100 -גדול מ וזרם mAהגלאי  ללא פוטנציאל. המגע . אות האזעקה שלו הוא ממסר מתג
 59%לחות יחסית של עד בו oC 55+ -ל oC 25–פועל במבנים סגורים בטמפרטורות סביבה הנעות בין 

 .oC 40 -ב
 
טור הניזון כיוון הגלאי הינו פשוט ביותר באמצעות קרן לייזר הנשלחת מהמשדר מקלט לכיוון הרפלק 

 .9Vמסוללה זמנית של 
 
 
 
 
 ללכלוך לגרום עלולה, מרובה אבק כמות יש בהם במבנים במיוחד, זמן לאורך הגלאי של פעולה 

 על לשמור מנת על. האור מחזיר הלוח/  האור מחזיר ועל הגלאי של אופטיים חלקים על( אבק הצטברות)
 כדי אוטומטיים פיצוי במעגלי מצויד הגלאי, ארוכה זמן תקופת במשך אש גילוי ויכולת מתמדת רגישות

 בכל רגישות סף אותו מבטיחים המעגלים. הסביבה תנאי השפעת ועל עליו המצטבר הלכלוך על לפקח
 שירות עבודות לבצע צורך המציין התקלה מצב את מסמן הגלאי, מסוימת לכלוך ברמת. הפיצוי טווח

 עקב שנגרמה תקלה. אזעקה מצב ולעורר עשן לזהות גלמסו עדיין הגלאי, זה במצב גם, זאת עם. וניקיון
 לאחר. הגלאי של הקדמי המשטח ושל האור מחזיר לוח/  האור מחזיר של ניקוי עבודות דורשת לכלוך
 מתקלה מצבו את אוטומטי באופן ומשנה החדשים החיצוניים לתנאים עצמו מתאים הגלאי, הניקוי

 .לפיקוח
 

ולמרבית  מבית אנטקו    BENTEL, FDP, ADVANCEDרות :אנטקו ביצעה התאמה של הגלאי לחב 
 המערכות הקיימות כיום בשוק.

 



רפלקטוריםרגישותמרחקרדיוסגובה הגלאינגד אזעקהנגד תקלהרכזת

3.9kΩ680Ω5-2018%1 מ'6 מ'עד 6 מטר

20kΩ0Ω20-5030%1 מ'6.5 מ'6-12 מטר

AN-TECH   FDP27kΩ10kΩ50-10050%4 מ'7 מ'12 מטר ומעלה

5.1kΩ200Ω

5kΩ500Ω

 וון גלאי קרןיהרכבה וכהוראות 
 

 (. נגדי תקלה / אזעקה לפי סוג רכזת )ראה שרטוט יש להרכיב .1
 צרים, מתח, יציאה לרכזת(.ק) חיווט לפי השרטוט חבריש ל .2
 המכסה.את ר יהסלגלאי לקיר וה יש למקם את .3
 ( . נוצר לייזר לקיר הנגדי )  בחלק העליון(  V)5 הסוללה יש להרכיב את .4
 רפלקטור במיקום של הלייזר בקיר הנגדי.ה יש למקם את .9
 המכסה. חזיר אתהלהסוללה ו יש להסיר את .6
 יאיפוס בחלק התחתון של הגלאהשניות על כפתור  3במשך  יש ללחוץ .7
 הגלאי מול הרכזת. לאיפוס שניות  95 להמתין  .8

 
  

 

 
 

 

 

 

 2+  1סעיף  -שרטוט

 נתונים כללים : 


