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  אחריות

  !של המכשיר החשמלי) ברקוד(תנאי האחריות נקבעים על ידי המספר הסידורי 
או המתוקנים יכוסו למשך /כל החלקים המוחלפים ו .להחליף או לתקן כל מוצר פגום כאשר הוא מוחזר למפעל, לפי שיקול דעתו הבלעדי, על היצרן, במהלך תקופת האחריות

  . הפגומיםעבודההרוכש המקורי ישלח מיד ליצרן הודעה בכתב על החלקים או ה . הארוכה מביניהןלפי התקופה,  חודשים6ו א, ות המקוריתאחריהמשך יתרת 
  אחריות בינלאומית

 דרשעשויים להיות הלקוחאשר , מ קשורים"מסים או מע, למעט שהיצרן לא יהיה אחראי לכל דמי מכס, ות זהות לאלה של כל לקוח בבולגריהאחריו זכויות קבללקוחות זרים י
  .םמשלל

  תהליך האחריות
הודעה מוקדמת לגביו היצרן לא יקבל כל מוצר אשר לא התקבלה  . מראשתות ותקופת התיקון נקבעואחריתקופת ה .חזריוות תינתן כאשר המכשיר המדובר אחריה

 http://teletek-electronics.com/en/ran-form : בכתובת)RAN(  החזרהבאמצעות טופס מספר אישור
  .י במכשיר המקבל טיפולאינה נושאת באחריות לאובדן מידע תכנות Teletek Electronics .כפגמיםההתקנה והתכנות הכלולים בתיעוד הטכני לא ייחשבו 

  האחריותר על ווויתלתנאים 
  : לא תכסההאחריות .הםבהקשורים לשימוש הרגיל , יםתקינ  לאים רק מחומרים או מעבודהזו תחול על פגמים במוצרים הנובע ותאחרי

  ברקוד(מכשירים עם מספר סידורי שנהרס(; 
 ה וטיפול לא נאותיםבלנזקים הנובעים מהו; 
 רעידות אדמה או ברק, סופות, שיטפונות, כגון שריפה, נזקים שנגרמו על ידי אסונות טבע; 
  מעבר לשליטת היצרן,שבר בשוגג או מים, מתח שגויעל ידי שנגרמו נזקים ; 
  בסביבה עצמיםשינויים או , החלפות,  מורשהבלתינזקים שנגרמו על ידי שילוב מערכת; 
 סופקו על ידי היצרןאלהמכשירים היקפיים אם  אלא ,נזקים שנגרמו על ידי מכשירים היקפיים ; 
  מותקניםכתוצאה מסביבה בלתי הולמת של מוצרים שנגרמו פגמים; 
 נזקים שנגרמו עקב אי שימוש במוצר למטרתו הרגילה; 
 נזקים שנגרמו עקב תחזוקה לא נאותה; 
 תחזוקה גרועה או שימוש לרעה במוצר, נזקים הנובעים מכל סיבה אחרת. 

 .ותאחרי להחלפת המוצר כפיצוי יחיד בגין הפרת ה היצרן תהיה מוגבלתחבות, זו ותאחריבמקרה של מספר סביר של ניסיונות לא מוצלחים לתקן את המוצר המכוסה על ידי 
  .רשלנות או כל מושג משפטי אחר, הסכםההפרת , ותהאחרימטעמי הפרת , תוצאתי או מקרי, מיוחדבשום מקרה לא יהיה היצרן אחראי לכל נזק 

  ויתור
) הסתגלות למטרות ספציפיותיכולת או , כןת בשם הסו משתמעותאחרי לרבות כל(מפורשת או משתמעת , אחרת ותאחרי כולה ותגבר על כל ותאחריזו תכלול את ה ותאחרי

או להחליפה ,  את האחריותהחליף או לטפלל, לשנות, לכל אדם הפועל בשמו, ואף אינו מעניק סמכות, היצרן אינו מסכים .וכן על כל אחריות או התחייבות אחרת מטעם היצרן
  .באחריות אחרת או בחבות אחרת ביחס למוצר זה

  ותים מעבר לאחריותשיר
לגביו היצרן לא יקבל כל מוצר אשר לא התקבלה  .לפי שיקול דעתו הבלעדי בתנאים המפורטים להלן, שהוחזרו למפעלוו, שאינם באחריותהיצרן יתקן או יחליף מוצרים 

 http://teletek-electronics.com/en/ran-form : בכתובת)RAN(  החזרההודעה מוקדמת באמצעות טופס מספר אישור
יקבלו  שאינם באחריותמכשירים  . הלקוחםישל, הניתנים לתיקון, מוצרים אלהעל  ו,היצרן הכין רשימת מחירים .חזרויויתוקנו ו, לתיקוןכניתנים מוצרים אשר היצרן ימצא 

  .הוחלפוש חודשים עבור החלקים 6 אחריות של
  .הנוכחימחיר השוק לפי וחלף יחויב שהכל מוצר  .לתיקוןכבלתי ניתנים ימצא היצרן אשר יחליף את המוצרים , מוצר שווה הערך הקרוב ביותר הזמין באותה עתה
  

  תקנים ותאימות
  .ותואם לו EN 54 – 2/4תוכנן לפי תקן , SIMPO,  הניתן לכתובת אזעקת האשתלוח בקר
  . לה ומאושר בהתאם)ייהוצרי הבנ מתקנת (CPR-תואם ל

  
  משוב תיעוד

  .info@teletek-electronics.bg :ל"דוא אלינו בפנותכל לו ת,המוצרים שלנושל התקנה המדריכים או הוראות ה גבילה  או הצעבכל הערה
  .יםיעדכנעליהם המדבקות שלנו ולשמור ודריכים  יעזור לנו לשפר את תוכן המים תיעוד המוצרגביהמשוב שלך ל
  .ואת מספר הדף) הוצאהגרסה ותאריך הה ספרות עם 8בעל מספר  (ותהוראה של המדריך או את הגרסה, ל המשוב את שם המוצר"אנא כלול בדוא
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  מבוא .1

  תיאור כללי .1.1
SIMPO תומך בפרוטוקול )רכזת(לוח ה . לולאות2עד של יבור  אזורים וח48כיסוי מרבי של עם , כתובתיאש לגילוי  בקרת )רכזת( הוא לוח 
  .SensoIRISכתובתיים התקנים הבפעולה עם סדרת ו) SIMPO TTEלולאת  (Teletek Electronics תקשורת

  
  

  ).ללא קשר לסוג,  ומודוליםלחצנים , גלאים( אביזרים 250 מכילה עד SIMPO TTEכל לולאת 
  
  

  . של המערכת לכל סוג של תצורההקלהם לכל אזור ובכך להבטיח את ההתאמה ניתן להוסיף מספר שרירותי של מכשירי
  . יש לתכנן אותה בקפידה לפני ההתקנה,ת המערכתרכבכדי למנוע או להפחית באופן משמעותי את הבעיות בעת ה

ובכך להבטיח גישה , כתובתעבור כל ) כולל רווחים( ספרות לכל היותר 40ל מכשיר ותכנון שם בעהגדרת כתובת עבור כל :  כוללתכנוןה
  .קלה למכשיר

  

  
  

  מפרט כללי .1.2
  .נורית חיווי מצב המערכתלחצנים פונקציונליים ו, ) תוויםX 40 שורות 4 (LCDמודול מ הקדמי מורכב )רכזת(לוח ה

  .)רכזת(לוח קות גישה לפונקציות של הענית גישה נפרדות מורמבסיסמאות 
מודול ו LANמודול , )הראשיבמעגל המודפס   מובנית1לולאה  (2 כרטיסים עבור  לולאה ניתן להוסיף רימבנה מודולתוכננת ב מהרכזת

  .רירשת ית
  .לילהעבודת  יום ועבודת מצבי יםהמאפשר, מובנים שנה )רכזת(לוח  יש שעון זמן אמת ו)רכזת(לוח ב
ובכך יוצרים יומן , נשמרים בזיכרון'  וכותקלה, איפוס,  אירועים כמו אש. להיות אוטומטית או ידניתבין שני המצבים יכולה ההחלפה

  .'ו'שם האזור וכו, מספר האזור, שם המכשיר, את כתובת המכשיר, היומן מכיל את השעה והתאריך. אירועים
  
  

  מפרט טכני כללי .1.2.1

  2 עד 1 –לולאות: 
o  מובנית בלוח המעגל הראשי1לולאה  
o  מורכבת בנפרד מלוח הבקרה הראשי,  אופציונלית– 2לולאה 

  התקני הלולאהמספר: 
o  לכל היותר עבור המערכת כולה500(לכל לולאה ) או גלאים ללא קשר לסוג/מודולים ו ( התקנים250עד ( 

 48 אינם מכסים את דרישות תקן 17-48מספרי אזורים : הערה( אזורי פעולה EN54-2/4. אין נורית חיווי עבור מצב האזורים 
 ). בלוח הראשי17-48

 9רים קבוצות עבור ארגון אזו 
 5מוצאי פוטנציאליות מנוטרות : 

o SND1- 1צופר 
o SND2- 2צופר 
o FIRE – לא בשימוש בישראל (אש( 
o FAULT – ,  לא בשימוש בישראל) (היציאה ניטרולת במקרה של אירוע תקלה(תקלה( 
o EXT)  לא בשימוש בישראל( ) יציאה עבור שליחת אות אזעקת אש למערכת כיבוי האש האוטומטית–הגנת אש / כיבוי( 

 3כניסות מיוחדות : 
o In AmC – בקרת חייגן  
o In PC)* לא בשימוש בישראל( )אישור אזעקת הגנת כניסה( 
o In FP) *לא בשימוש בישראל) (לוח הגנה מפני תקלות בכניסה( 
  VdS 2540 מכסה את דרישות תקן *
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 415: עם הפרמטרים,  מוצאי ממסרים שאינן מנוטרות הניתנות לתכנותA24- בVDC 
  דול  מו–תצוגהLCD שורות 4( של אותיות וספרות X 40תווים ( 
 3 –הנתמך על ידי סוללת ליתיום משולבת , שעון זמן אמת מובנהV , מסוגCR3032 
  אירועי מערכת10000יומן זיכרון של עד  
  לילה מקיפה/ יכולת מצב יום 
  שני שלבים של דרגות אזעקה)T1ו -T2( 
 תומך במדפסת תרמית חיצונית 
 הפעלההובות לתפריטי תמיכה בשפות מר 
  עדכון תוכנה קל דרך המחשב או כונןUSB 
  תוכנן לפי דרישות תקןEN54-2/4 
 306( תחתית :קירהה על רכבהלת מתכת ו תיבארוןх412х81310(ומכסה ) מ" מх416מ" מ( 

  
  תצורות חומרה אפשריות .1.2.2

 תצורה מינימלית 
o עם בקר לולאה מובנה אחדלוח מעגל ראשי( ח בקרהלו ( 
o  חיווי עם מודול ח מעגללו(חיווי LCDמורכב ( 
o מקור אספקת מתח 

 
 ימליתקסתצורה מ 

o עם בקר לולאה מובנה אחדלוח מעגל ראשי( ח בקרהלו ( 
o  חיווי עם מודול לוח מעגל(חיווי LCDמורכב ( 
o מקור אספקת מתח 
o  בקר לולאהSIMPO TTE) עבור הלולאה השנייה( 
o  בקר רשת יתירRS485 

  
  סביבה .1.2.3

 דרגת הגנה :IP30 
 5-: טורת עבודהטמפרºС 49+ עדºC 
 ללא עיבוי (95%עד : לחות יחסית( 
 10-: טמפרטורת אחסוןºС 60+ עדºC 
  ג לערך" ק4.2): ללא הסוללה(משקל. 

  
  

  מאפיינים חשמליים .1.2.4
  חיבור הארקה
 את חובה לחבר. 10Ω- מכהנמותהיה  ההתנגדות הכוללת במעגל כאשרחשמל ה בטיחות בהתאם לכלליחיבור להארקה יש לבצע את ה

  .חיבור לרשת החשמל, 2.4עיין גם בסעיף  –כיבוי האש  של מסוף לוח בינוני הכניסההחשמל לרשת כבל 
  
  

  )!'מנועים חשמליים וכו, ציוד רדיו (חזקיםהאש ליד שדות אלקטרומגנטיים כיבוי אין להתקין את לוח  :שים לב
  
  

  אספקת מתח ראשית
האש מצויד כיבוי לוח , החשמלרשת  מתח נפילתבמקרה של  .החשמלרשת קו מתח מ ההזנל קבהאש מכיבוי לוח , בתנאי הפעלה רגילים
  : המאפיינים של אספקת החשמל העיקרית הם כדלקמן.בסוללה נטענת אחת

 90: אספקת מתח ראשית  264 VAC 
 47: תדירות  440 Hz 
 4.2: יציאה חשמלית А 

  
  )סוללה נטענת(אספקת מתח לגיבוי 

  מוצא מתח)U :(13,65V 
  1 עופרת תסוג חומצמ  אטומהסוללה נטענת: נטענתסוללה x 12V / 18Ah 
 נטענתהתנגדות פנימית של הסוללה ה Ri : >0.3Ω 
  167 :נטענתהסוללה המידות מקסימליות שלх181х76מ" מ 
 מ " מ5עם נעל כבל טבעת בקוטר : סוג חיבור הסוללה)M5( , או נעל כבל פתוחה)לפי סוג מהדקי הסוללה( 

  
  עמסהקיבולת ה

 500: קיבולת העמסה מקסימלית של לולאה אחת mA DC 
  קיבולת העמסה מקסימלית של מוצאAUX :2A DC 
  קיבולת העמסה מקסימלית של מוצאיSND1ו -SND2 :500 mA DC 
  קיבולת העמסה מקסימלית של מוצאיFIRE ,FAULTו -EXT :300 mA DC 
  4.0): ות לעילהסכום של הארבע המצוינ(קיבולת העמסה מקסימלית כוללת A DC 
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  צריכה
 במצב המתנהת הראשימתחספקת האמ : 

o 60 :עבור תצורה מינימלית mA AC 
o  65: נוסף מורכבעם בקר לולאה mA AC 

 במצב גיבויה אספקת מתחמ FAULT) הקלת ( וההודעה'AC loss ')שנוצרה) ח"אובדן ז: 
o 125: עבור תצורה מינימלית mA AC 
o 213: עם בקר לולאה נוסף מורכב mA AC 

  
  בשימוששנמצאים רשימת הנתיכים 

 4,  נתיך השהייה מזכוכית: תספקת חשמל ראשיאА , סוגT , 5גודלх20מ" מ 
  מוצאAUX :2, נתיך ניתן לאיפוסA , מסוגPTC 
 0.3, נתיך ניתן לאיפוס: מוצאיА , מסוגPTC 
  7.0, נתיך ניתן לאיפוס: נטענתסוללהА , מסוגPTC 

  
  :רשימת ערכת חלקי חילוף

  

1 
 

  ' יח10k ± 5% ,0.25W 6נגד 

2 
 

 ' יח47k ± 5% ,0.25W 4נגד 

3 
 

  ' יח20k ± 5% ,0.25W 3נגד 

 ' יחDIN7981  4 חריץ צלב, 4.2х38בורג   4

 ' יח4  מ" מ6х30דיבל   5

6  
מ " מ5х20גודל , 4А,  נתיך השהייה מזכוכית

 ' יח4 )עבור אספקת מתח החשמל(

  
  

  
  !שים לב

  .מומחים מוסמכים בלבדצע על ידיהתקנת הלוח תתב
  .ים לפריקה אלקטרוסטטיתרגיש לוחהרכיבים האלקטרוניים של ה

  ! בחשמלאשר מוזנים רכיבים נתקלעולם אל תוסיף או ת
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  התקנה .2

  הרכבה על הקיר .2.1
 3 חלק 1220פ תקן ישראלי "ההתקנה תבוצע ע. 
 11 חלק 1220פ תקן ישראלי "פרק זמן לבדיקת מערכת ע. 
 על .מכשירי חימוםמ הרחק מו למקיש). 1איור  (רטטמהלומות או ואין לחשוף אותו ל,  במקום יבש ונקילוחת היש להתקין א 

 !מיםבהאש אינו עמיד כיבוי  )רכזת(לוח . 50ºC+- ל5ºС-הטמפרטורת הסביבה  להיות בין 
  לא נכוןסון ה או אחלא טובכתוצאה מהובלה לעין ים הנראנזקים האם ישנם ובחן מהאריזה הוצא את הלוח.  
 2איור  (הארקהה השטוח ואת נקודת חיווייםפתח את המכסה הקדמי ונתק את כבל ה.( 

 
 
  
  
  
  
  

  
איור   

1  
  
  
  

  2איור       
  
  3איור  ( צירי הצדפירוקהסר את המכסה הקדמי על ידי.( 

 
 

 

  3איור 
  
 שדרכם עובריםמתכת רק מאותם חורים ה ויסיהסר את כ. 'כוו, מכשירי בקרה, צופרים, לולאות,  עבור כבל החשמל הראשיותבחר כניס 

 ).4איור ( הכבלים
  
  )  א

  : רכיבי התחתית המתכתית– 4איור 
  ; מבט על)א
  ;מבט חזית) ב
  .מבט תחתון) ג

  
  . חורי הרכבה ראשיים– 1
  . חורים למעבר כבלים– 2

  .המוגנים בכיסויי מתכת,  חורים למעבר כבל רשת החשמל הראשי– 3) ב
  .המוגנים בכיסויי מתכת,  חורים נוספים למעבר כבלים– 4

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  )ג
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  את חורי ההרכבה של תיבת המתכת על הקירסמןבערכה כדי לשהשתמש בתבנית . 
  את תיבת המתכתלמקםקיר וב) מ" מ6 לדיבלים בקוטרמתאימים ה(קדח חורים . 
 הכנס את כבל .  תבצע שום חיבורים בשלב זהאך אל', החיבורים וכוהסר את כיסויי ,  האחוריתנתב את הכבלים החיצוניים אל התיבה

 .רשת החשמל דרך נקודת כניסת הכבל שלו ושמור על חיווט רשת החשמל הרחק מהמערכת ומחיווט מתח נמוך אחר
 תחבר את אספקת החשמל הראשית אך אל, )16ראה איור  ( אספקת החשמלמהדקיה לההארק החשמל ו רשתחבר את אספקת 

 . זהבשלב
 את הסוללה במצב זקוףצבה . 
  3 המתואר באיור זהתחתית על ידי הרכבת הצירים בסדר הפוך ל הלעהרכב את המכסה הקדמי בחזרה. 
  2איור  (הארקהההשטוח ואת נקודת החיווי חבר בחזרה את כבל.( 
  התבדיקל של המערכת ותראשוניה להפעלההמשך. 
  את המכסה הקדמי בעזרת שני סגורעליך ל, תקיןמצב פעולה מגיע ל )רכזת(לוח הכאשר , בדיקהההפעלה והם שלבי וסילאחר 

 .הברגים
  
  

  רכיבי המערכת .2.2
  לוח קדמי .2.2.1

  :תיאור רכיבי הלוח הקדמי
  
התיאורים . נוריות חיווי עבור מצב המערכת – 1

, מודפסים על תווית הנייר וניתן לשנותם במידת הצורך
תווית הנייר ממוקמת בפתח . לרבות שינוי השפה

מעל , מיוחד בצד הפנימי של לוח מעגל המחוונים
  .הכבל השטוח של החיווי

  נוריות חיווי עבור אזורים הנמצאים בשימוש – 2
  )4X40( בעל אותיות וספרות LCD מודול – 3
   לחצני ספרות פונקציונליים– 4
   לחצני בקרה וניווט– 5
  
  
  

  5איור 
  

  : תיאור נוריות חיווי מצב המערכת– 1
  תיאור / חיווי  נורית

,  אות אזעקת אש מלחצןאוטומטית או ידנית–דולקת באופן רציף במקרה של אירוע אזעקת אש   )אדום (אש כללית
  ).רכזת(או התקן עזר אחר המחובר לכניסת הלוח 

  .דולקת באופן רציף במקרה של אירוע תקלה במערכת  )צהוב (תקלה כללית
  .ציף במקרה של תקלה במיקרופרוססור הראשידולקת באופן ר. תקלת מעבד  )צהוב(תקלת מערכת 

  .דולקת באופן רציף במצב יום והשהיית זמן מוגדרת עבור יציאה אחת או מספר מוצאים  )צהוב(השהייה 
  .דולקת באופן רציף בנטרול פעילה במערכת  )צהוב(ניטרול 
  .דולקת באופן רציף במצב בדיקת מערכת  )צהוב(בדיקה 
  :החיווי הנו כדלקמן. הנורית דולקת במקרה של תקלה או ניטרול של מעגלי הצופרים  )ובצה(השבתת צופרים / תקלה 

 .במקרה של אירוע תקלה במעגלי הצופרים מהבהבת -
  . כאשר מעגלי הצופרים מנוטרלדולקת באופן רציף -

  ראה תיאור–המיוחדת " In AmC"דולקת באופן רציף בהפעלת כניסת . אישור אזעקת אש  )צהוב(אישור אש 
  .12בעמוד 

  :החיווי הנו כדלקמן. הנורית דולקת במקרה של תקלה או ניטרול של מוצא ממסרי האש  )צהוב(השבתת מוצא אש / תקלה 
 .במקרה של אירוע תקלה מהבהבת -
  . כאשר היציאה מנוטרלת באופן רציףדולקת -

  .דולקת באופן רציף בהפעלת כיבוי . אישור התחלת כיבוי  )צהוב(פריקה . קדם פריקה 
  .תקלת חייגן או תקלת קו טלפון  )צהוב(בקרת חייגן  

  .230Vדולקת באופן רציף כשיש אספקת מתח ראשית של . אספקת המתח הראשית מופעלת  )ירוק(מופעל 
הנורית ממוקמת ליד (דולקת באופן רציף כאשר הצופרים מושתקים . הצופרים מושתקים  )צהוב(השתקת אזעקה 

  ).הלחצן
  
  
  :יות חיווי האזוריםתיאור נור – 2

  תיאור/ חיווי   נורית
  )אדום(מחווני אזורים 

1 - 16  
  .1-16דולקת באופן רציף במקרה של אזעקת אש באזורים  .אש באזור

  . נמצאים במצב בדיקה1-16מהבהב כאשר אזורים 
  .אין נוריות חיווי, 48- ל17עבור אזורים בין : הערה

  
  LCD- תיאור מודול ה– 3
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המשתמש יכול להזין ).  תוויםX 40 שורות 4( של אותיות וספרות LCD מצויד במודול ,SIMPO, כתובת האש הניתן ללוח בקרת אזעקת
  . רמות עוצמה20לתצוגה יש תאורה אחורית הניתנת להתאמה עם . את שם המכשיר והאזור באמצעות לחצני הניווט והבקרה

  
  
  תיאור של לחצני הספרות הפונקציונליים – 4

  תיאור  לחצן
  לחצני ספרות פונקציונליים

1 - 4  
  :והם בעלי המשמעות הבאה, 3- ו2הלחצנים פעילים ברמות גישה 

 .הכנסת קודי גישה -
 .הזנת תתי תפריטים פונקציונליים -
  .שינוי ערך או מצב פרמטרים -

  
  
  ניווטהבקרה והתיאור של לחצני  – 5

 תיאור פעולה לחצן

 .פונקציונליות הלחצן היא השבתת הזמזם הפנימי. 3- ו2, 1הלחצן פעיל ברמות גישה  השתקת זמזם 

פונקציונליות הלחצן היא השבתת הצופרים במקרה של אירוע . 3- ו2הלחצן פעיל ברמות גישה  השתקת צופרים 
 .הנורית שלידו תאיר בצהוב, לאחר לחיצה על הלחצן. אזעקה

 איפוס הלוח ללא כיבוי אספקת החשמל היאפונקציונליות הלחצן . 3- ו2הלחצן פעיל ברמות גישה  איפוס 
 .הראשית

 אם קיימת השהיית –הלחצן מפעיל מיידית את הצופרים . 3-  ו2, *1הלחצן פעיל ברמות גישה  פינוי 
 .המערכת מתעלמת ממנה, צופרים

 
בדיקה כללית של 

 הזמזם והנוריות
. כמו גם את הזמזם הפנימי,  עבור אירועים ואזורים–הלחצן יפעיל את כל הנוריות שבלוח הקדמי 

 .הלחיצה הבאה על הלחצן משביתה את הבדיקה

 

ENTER  
  )אישור(

; השתמש בלחצן כדי לאשר את הערכים והפרמטרים שהוזנו .3- ו2, 1הלחצן פעיל ברמות גישה 
 .בתפריטי המכשירים והאזורים השתמש בלחצן כדי להיכנס לתפריט משנה לשינוי שם ומצב

 
; השתמש בלחצן כדי לדחות את הערכים והפרמטרים שהוזנו .3- ו2, 1הלחצן פעיל ברמות גישה  )דחייה(ביטול 

 .צעד אחד אחורה אל התפריט הקודם

 

בתפריטי ; השתמש בחצים כדי לגלול בין התפריטים .3- ו2, 1הלחצן פעיל ברמות גישה  לחצני ניווט
 .בר בין השדות הניתנים לעריכהיש ללחצנים תפקיד ספציפי של שינוי הערכים ומע, התכנות

  
  תצורת המודולים הבסיסיים .2.2.2

  : תצורת המודולים בתיבה– 6איור 
  
  )לוח הבקרה( לוח המעגל הראשי – 1
  )עשוי שלא להיות קיים בתצורת המערכת שלך, אופציונלי( בקר הלולאה השנייה – 2
   יחידת אספקת הכוח– 3
  שי לחיבור לכבל אספקת החשמל הרא230V מהדקי – 4
  х 12V / 18Ah – 7Ah 1, נטענת מקום לסוללה ה– 5
   מקום להרכבת מודול התקשורת– 6
   מקום להרכבת מודול רשת – 7



   מדריך התקנה ותכנות– SIMPOרכזת גילוי עשן כתובתית
  

 
11 

 
  )לוח הבקרה(לוח המעגל הראשי  תיאור .2.2.3

 
  SIMPOרכזת גילוי אש לוח המעגל הראשי של – 7איור 

  
  ):משמאל לימין(תיאור שורת המהדקים 

  24כל אחד , חלפה ניתנת לתכנות ללא מתח על פני מגעי הממסרים ה– 1-4ממסריםVDC 15-בA . לכל ממסר יש מגעNO 
-מגע ה, כאשר מופעלת מוצא ממסר. עם מוליך משותף על המהדק, אחד) סגור בדרך כלל (NCאחד ומגע ) פתוח בדרך כלל(

NO נסגר ומגע ה-NCנפתח . 
 FAULT –24, תקני עזר יציאה מנוטרת פוטנציאלית לחיבור של הVDC / 0.3А . יציאה זו ניטרולת במקרה של בעיה או תקלה

 .במערכת
 EXT – 24, להתקני עזראספקת מתח  יציאה פוטנציאלית עבורVDC / 2А. 
 SND1 ,SND2 –24,  מוצאי מנוטרות פוטנציאליות לחיבור צופריםVDC / 0.5А. 
 IN PCלא בשימוש בישראל . 
 IN FPלא בשימוש בישראל . 
 IN AmC בקרת חייגן. 
  1לולאה (-LOOP+ / +ERT / -LOOP+) – במערכת1 שורת מהדקים לחיבור לולאה . 
  מחבר ממשק להוספת לולאת – 2לולאה SIMPO TTE)  בתצורת המערכת) 2עבור לולאה. 
  מחבר ממשק עבור מודול החיווי–חיווי . 
  הראשיתמתח האספקת  מחבר ממשק עבור יחידת –מתח. 
 JP7 – ניטרול של הסוללה המובנית לתמיכה בשעון זמן האמת במקרה של כשל באספקת החשמל הראשית /  מגשר להפעלה

 .והגיבוי
 מחבר ממשק – מדפסת RS232עבור מדפסת תרמית . 
 USB UTG –  מחבר מיקרוUSB A/Bמתאים ; דיסק און קימעבד הראשי באמצעות מחשב או - עבור עדכון קושחה של המיקרו

 .ProsTEנת גם לתכנות באמצעות תוכ
 לכל נעל כבל  – י הסוללהמהדקסוג החיבור הוא על פי  .נטענתהסוללה הלחיבור ) אדום ושחור(מחבר עם חוטים  – סוללה

 ).M5(מ " מ5 בקוטר  נפרד טבעתנוסף מחבר נעל כבלפתוחה 
 מגשר עבור איפוס חומרה מלא של הלוח ושחזור הגדרות ברירת המחדל של היצרן – שחזור ברירת מחדל. 
  חייב להיות מחובר–ניטרול של תקלת הארקה / חיווי הפעלה  מגשר ל–תקלת הארקה . 

  .הארקההתקלת פני מהדקי  מגשר על קבע, הארקהה תקלת חיוויאם ברצונך להפעיל את : דוגמה
 
 ר לתצורת המערכתיית מחבר ממשק עבור מודול רשת – רשת. 
 Ajax – כתמחבר ממשק להוספת מודול תקשורת לתצורת המער. 

 

  לוח ראשי
לוח בקרת אזעקת אש 

 הניתנת למיעון

חיישן 
 טמפרטורה

 זמזם
 מתח

מגשר 
שחזור 
ברירת 

 מחדל
 מדפסת

 1לולאה 

ה 
לא

לו
2 

ווי
חי

 

 4ממסר  3ממסר  2ממסר  1ממסר 

הכנס מגשר כדי 
 1לאפשר את סוללה 

 רשת

חיווי תקלת 
 סוללה הארקה
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  :נתיכים
 AUX – 2А , מסוגPTC ,ניתן לאיפוס 
 FAULT ,EXT ,FIRE – 0.3А , מסוגPTC ,ניתן לאיפוס 
 BATT – 7А , מסוגPTC ,ניתן לאיפוס 

  
 

  :חיווי נוריות
 LED 1) 10הנורית דולקת ברציפות במרווחים של , במצב פעולה רגיל. 1לולאה לסריקת ההתקנים המחוברים ל חיווי –) אדום 

 .תשניו
 LED 2) הנורית, במצב פעולה רגיל .1 הבקר עבור לולאה לביןמעבד הראשי של הלוח -חיווי להעברת נתונים בין המיקרו –) ירוק 

 .תמיד מהבהבת
  
 

  

   המבנה הפנימי של מוצא הממסר– 8איור 

  

   חיבור לבקר הלולאה– 9איור 

  :חיישן טמפרטורה
חיישן  "מהיצרן למהדקימחובר כשהוא , החיישן מורכב בקצה זוג החוטים .וללהחיישן הטמפרטורה משמש למדידת טמפרטורת הס

  . המעגל המודפסעל לוח" טמפרטורה
  .יהאו מתחת נטענתהסוללה החיישן הטמפרטורה מאחורי יש למקם את 

  
  חיבור להתקני איתות .2.3

  
  *.בין ההארקה לעומס המחובר ביניהן ל24VDC / 0.5Аמספקות , בעת ההפעלה, SND המנוטרות מוצאיה
  *. לעומס המחובר ביניהן לבין ההארקה24VDC / 0.3Аמספקות , FAULT ,EXT ,FIRE  המנוטרותמוצאיה

 מסוגל לזהות כל יהיה לוחכדי להבטיח כי ה, 10k סיומת של מכשיר האחרון בלולאה נגדליש צורך לחבר במקביל 
  !11- ו10 ראה איורים –  או קצר בלולאהנתק

  
  .ל הלוחנקודת ההארקה ש* 
  
  

  חיבור הצופרים .2.3.1
 זרם התצריכב לחבר במעגל תלוי ניתןהמספר המרבי של צופרים ש. 10 איור – ניתן לחבר מספר צופרים SNDלכל יציאה מנוטרת 

  .0.5А עלה עלתאשר לא , הכוללת שלהם
  )10k) .class A במקביל אליו יש להוסיף נגד, מעגלל האחרון התקןלפני חיבור ה

  
  

  1צופר     2צופר     Nצופר 

  
  

  SND חיבור צופרים למוצא – 10איור 
  

  
  התקני האיתותחיבור  .2.3.2

 לא ההתקנים של ת המרביהצריכה. 11 איור – ניתן לחבר התקני איתות והתקני בקרה אחרים FIRE- וFAULT ,EXTלכל יציאה מנוטרת 
  .0.3А עלה עלת

  .10k במקביל אליו יש להוסיף נגד, מעגלל האחרון התקןלפני חיבור ה
  

  

  1ממסר 

  לולאה הארקה לולאה
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  .למוצא האש המנוטרת) שלט יציאה מואר( דוגמה לחיבור התקן קצה – 11איור 
  

  
  לכניסות המיוחדותחיבור  .2.3.3

-ו)  א12 באיורים  מוצגיםדוגמהתרשימי החיבור ל . אש כיבויתנועדו לפעולה עם לוח בקר SIMPO רכזת גילוי אשהכניסות המיוחדות של
  ).ב
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  תרשים חיבור של קולט פתוח לכניסה) ב        סר לכניסהתרשים חיבור של מגע ממ) א  

  
  IN XX דוגמאות לחיבורים לכניסה המיוחדת – 12איור 

  
  

  הלולאה בקר .2.3.4
  .TTE באמצעות פרוטוקול התקשורת SIMPO ТТЕ תומך בפעולה עם בקר הלולאה SIMPOרכזת גילוי אש

  :תפקידים בסיסייםי ניש ש למרחיב הלולאה . לקו התקשורתהתקנים המחובריםה לבין I/O-האת הקשר בין מודול ממש לולאה מהבקר 
 בקר הראשי-תקנים בקו התקשורת ומעביר אותם למיקרוהאוסף נתונים מה; 
 ים המחוברים לקו התקשורתהתקנבקר הראשי ומעביר אותן ל-מקבל פקודות מהמיקרו. 

  
 הלולאה מוצגהתקנים לבקר הים הכללי של תרשים החיבור .SIMPO ТТЕ לבקר הלולאה SensoIRIS התקני 250ניתן לחבר עד 

  .13 באיור
  

  .יתרה עומס הגנתתופעל , לה על ערך זהתעאם הצריכה . Imax = 500mA היא תקנים בקו התקשורתהה צריכת הזרם המרבית של
  

  1גלאי     2גלאי       Nגלאי 

  
  

   חיבור גלאים לבקר לולאה– 13איור 
  

  .14 ראה איור –ניתן להרכיב בקר לולאה נוסף כמודול נפרד , SIMPO בתצורת רכזת גילוי אש כתובתית
  

  

  ! והגיבוי פועליםראשיתהמתח האספקת האש כאשר כיבוי  לתצורת לוח כרטיסי הרחבהאל תוסיף או תסיר ! אזהרה
  
  
  

  –לולאה 
  +לולאה 

  –לולאה 
  +לולאה 

  הארקה
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  SIMPO TTEלולאת ,  הוספת בקר הלולאה השני– 14איור 

 
  -ראשי ולולאה בבקר הלולאה השני בלוח הבקרה ה2לולאה :  חבר את המחברים.  
  - ברגים המסופקים בערכת חלקי ה האש באמצעות  כיבוילתיבת המתכת של לוח קבע את מרחיב הלולאה השני

  .חילוףה
  

LED 1/ LED 2 – 12 ראה תיאור בעמוד –  לזה של לוח הבקרה הראשיבדומה, לולאההנוריות חיווי עבור מצב בקר.  
  

  אורך כבל מרבי מותר .2.3.5

  .של הלולאה במערכת עשוי להשתנות לפי שטח החתך וההתנגדות האוהמית של הכבל שבו נעשה שימושמרבי האורך 
  
  

  !ללא קשר לסוגם,  התקנים250 תומך בעד SIMPO TTEבקר הלולאה ! אזהרה
  
  
  

  : יש צורך לבצע כמה חישובים מראש,כדי להבטיח פעולה נכונה של המערכת
  
כיבוי ח כדי להבטיח את היכולת של לו. 1

ים התקנהאש לקבל את האותות מן ה
 :חשב, בלולאה

 
LC1max ≤ 123 / RC 

 

כדי להבטיח את היכולת של לוח כיבוי . 2
כפולות הלזהות את הכתובות  האש

 :חשב, במערכת
 

LC2max ≤ 62 / RC 

ים התקנהכדי להבטיח את היכולת של . 3
  :חשב, בלולאה לקבל אותות פקודה מהלוח

  
 

LC3max ≤ (12 / Imax - Ri) / RC 

  
  :כאשר

LC1max ,LC2max ,LC3max -  מ"ק [,שומיששבו נעשה מותר של הכבל המרבי האורך ההם[;  
RC -  1ציג את עוצמת התנגדות הכבל באורך הערך שלה מ; שימושו נעשה כבל בבחוטים ה שני האוהמית הכוללת שלהתנגדות ההוא 

  ;[Ω/km]מ "ק
Ri - לי המבודדים בלולאההכוללת של מודוהתנגדות ה הוא;  

Imax – הכמות הכוללת של צריכת הזרם מכל ההתקנים שבלולאה– צריכת הזרם המרבית בלולאה הוא .*  
  
, MC-D ,T110 (IS) ,S130 (IS) ,M140 (IS) ,WSOU (IS):  הבאיםSensoIRISבמקרה של שימוש באחד או יותר מהתקני  ,הערה*

WSST (IS) ,BSOU (IS) ,BSST (IS) ,MCP150ו -MC-Z ,עבור ת הכוללהכמות Imax ית במצב אזעקה המרב זרם הצריכתאת : תכולל
  . הצריכה הכוללת במצב המתנה–ים התקנעבור שאר הו,  הצריכה הגבוהה ביותרבעליים אלה מתוך התקנ 15של 

  
LC - הוא האורך ההכרחי של הכבל עבור הלולאה.  

  
  :י של הכבל נקבע על פירבהאורך המ, לאחר החישוב

 ם אLC ≤ LC2max וגם LC ≤ LC3max  -  וכל לתקשר עם ההתקנים בלולאה וגם לזהות נוכחות של כתובות יהאש כיבוי לוח
 .כפולות

  אםLC2max < LC ≤ LC1max וגם LC ≤ LC3max -  לזהות  אך לא יוכל וכל לתקשר עם ההתקנים בלולאהיהאש כיבוי לוח
 .נוכחות של כתובות כפולות

  
לוח  - LC > LC3max או LC > LC1max אם !לשלעיי על פי הנוסחאות רבת אורך הכבל המחשב תמיד א! אזהרה

  . יוכל לתקשר עם ההתקנים לאכיבוי האש

  2לולאה   1לולאה 

לולאת 
SIMPO TTE  לוח ראשי 

SIMPO  

ה 
לא

לו
2 
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א ישפיע על הפעולה  ל2קצר בקטע , לדוגמה .ים וקצרנתקיםהתקנים מפני הנותן אפשרות להגן על , 15 שמוצג באיור יםתרשים החיבור
 יפעל על ידי 1 קטעכאשר ,  ימשיכו לפעול כהלכה3- ו1עים קטו,  אותו יבודדו2 קטעקצוות ה בשני יםדדובממודולי ה .3- ו1של קטעים 

 אות חולל יואה, 2קטע שבהתקנים המאחר שלוח כיבוי האש לא יוכל לתקשר עם  ".B" על ידי אספקה מערוץ - 3 קטעו" A"אספקה מערוץ 
  .ונתקהתקנים אבודים לאזעקה 

  
  

התקן מודול מבודד או שימוש במודול המבודד המובנה  (בי המומלץ בין שני מודולים מבודדיםמספר ההתקנים המר
  !30הוא ) בהתקן

  
  

       התקן עם מבודד            התקן עם מבודד

  
 Aערוץ       Bערוץ 

 
  )SIMPO TTEהמובנה שבתוך לוח הבקרה הראשי או לולאת ( דוגמה לחיבור גלאים ונקודות קריאה למרחיב לולאה – 15איור 

  
  חיבור למקור המתח הראשי .2.4

 בתיבת יםרכבהמו, 230Vלמהדקי  חיבור כבל החשמל הראשי  ממומשת על ידיSIMPOרכזת גילוי אש של מתח הראשיתאספקת ה
כבל החשמל הראשי  החיבור בין .היצרןעל ידי  מתבצעי אשח הרמתבין מקור ה ל230Vמהדקי החיבור בין  .המתכת מתחת למקור הכוח

  .16 מוצג באיור 230V למהדקי
  !צופר או כל כניסה או יציאה אחרת, בדוק חיבור נכון של כל לולאה, לפני הדלקת אספקת רשת החשמל

  

  
  

  230Vהדקי מחיבור בין כבל החשמל הראשי ל - 16איור 

  2קטע 

  3קטע   1קטע 

לוח ראשי 
SIMPO  מתח 

  4Аנתיך 
  השהייה מזכוכית: סוג

מקור מתח 
  ראשי



   מדריך התקנה ותכנות– SIMPOרכזת גילוי עשן כתובתית
  

 
16 

 

 
 
 

 

 

  
  נטענתחיבור הסוללה ה .2.5

 נטענת חבר את מוליכי הסוללה למהדקי הסוללה ה.אשי בחלק התחתון של לוח הבקרה הרמהדקים על יםרכב מונטענתמוליכי הסוללה ה
  .17 ראה איור –תוך שימת לב לקוטביות 

  
  

מתבצעת בזרם הסוללה הנטענת  טעינת !הופעלהאספקת החשמל ש לפני לוחהסוללה אינה יכולה להדליק את ה
  .U ≤ 13.65V ומתח טעינה I = 1.5Aמרבי 

  
  
  

  

  
  

  תהסוללה הנטענ חיבור – 17איור 
  

  חיבור מדפסת תרמית .2.6
הממוקם , RS232 מצויד במחבר ממשק SIMPO רכזת גילוי אש כתובתית

 תרמיתמדפסת הה .תרמיתלחיבור מדפסת ,  לוח המעגל הראשימרכזב
, תקלות אירועי האזעקה והשלמאפשרת לטכנאי להדפיס את קובץ היומן 

 10,000ומן היא יההקיבולת של קובץ . שינויים במהלך התכנותהאזהרות וה
 ראה גם – התרחשותהשעה של התאריך והאשר נשמרים עם , אירועים

  .7.1.4סעיף 
 Canonתומך במדפסות חיצוניות מסוג  SIMPO רכזת גילוי אש כתובתית

יך תרמית עלה למדפסת SIMPOלחיבור לוח  .Datecs- וKafka בדגמים, 9
 DB9-DB9ג  חבר שני מחברי זכר מסו– להכין כבל מיוחד למטרה זו

  .18כמוצג באיור ) Kafkaמדפסת  (DB9-DIN5או ) Datecsמדפסת (
תרמית מחוברת מדפסת ההודא כי ) 3- ו2רמות גישה (לפני ההדפסה 

  .בלוח המעגל הראשי וכי המדפסת מופעלת' מדפסת'למחבר הממשק 
  
  

 2.8נתמך בגרסת תוכנה (חיבור מודול רשת  .2.7
  )ומעלה

 עם אפשרות לחיבור מתוכנן SIMPO גילוי אש כתובתיתרכזת 
  ניתנים לכתובתIRISאו  SIMPOלוחות  עם Ethernetלרשת 
 הראשי לוח המעגל מתחת לרכבמודול הרשת מו). 32עד ( אחרים

יש לקבע את המודול באמצעות . 19 איור –' רשת'למחבר ומחובר 
אורך הכבל המרבי בין שני מודולי רשת . לתחתית המתכתברגים 

  .'מ 1000הוא רים יית
  

 תסיר את מודול הרשת ואללעולם אל תוסיף : אזהרה
ח הראשי מתכאשר ספק ההאש כיבוי לתצורת לוח 

  !והגיבוי פועלים
  

  
  

  19איור 

חיישן 
 טמפרטורה

 רשת

חיווי תקלת 
 סוללה הארקה

אדוםשחור

ח הראשי מתלבין מקור ההסוללה הנטענת לחיבור בין : אזהרה
  .יש כמה 

בסוללה עם המאפיינים החשמליים מומלץ מאוד להשתמש רק 
  .והמידות שצוינו על ידי היצרן

. בדוק את קוטביות הסוללה, לפני חיבור הסוללה למקור הכוח
  .חבר את הסוללה לאחר שאספקת רשת החשמל מופעלת

  !אם הסוללה חדשה זה ייקח כמה שעות עד שהיא תיטען במלואה
את הנח , כדי למדוד את הטמפרטורה הנוכחית של הסוללה
  .חיישן הטמפרטורה מאחורי הסוללה או מתחת לה

DB9 
DB9 

DB9 
DIN5 

 Datecsאל מדפסת 

 Kafkaאל מדפסת 

 אל לוח הבקרה

 אל לוח הבקרה

רשת יתירה 
 של המודול



   מדריך התקנה ותכנות– SIMPOרכזת גילוי עשן כתובתית
  

 
17 

  
  

  חיבור מודול תקשורת .2.8
ת הניטור יכול להתממש על גבי רש .לניטור דרך חיבור ממשק טורי באמצעות מודול תקשורת מיוחדמתוכננת  SIMPO רכזת כתובתית 

LAN , לולאה השני והוא קבוע לתחתית המתכתהתחת בקר שמקום ברכב מומודול התקשורת  .בשימושהנמצא בהתאם לסוג המודול 
הממשק על מודול  מחבר לביןהראשי לוח המעגל ב' AJAX'מש עם כבל ממשק שטוח בין מחבר ו החיבור ממ. ברגים מתאימיםזרתעב

  .התקשורת עצמו
  !ח הראשי והגיבוי פועליםמתכאשר ספק ההאש כיבוי  לתצורת לוח התקשורת תסיר את מודול לואלעולם אל תוסיף : אזהרה

  
  
  סוגי תכנות .3

  ProsTEתכנות דרך תוכנת  .3.1
 הרכזת כדי לתכנת את . Teletek Electronics JSC  המיוצרים על ידירכזות גילוי אשת לתכנות של יועד המקצועית מProsTEתוכנת 

SIMPO ,את תוכנת תחילה עליך להתקין ProsTEניתן להוריד את התוכנה ללא תשלום לאחר רישום באתר האינטרנט של  –  במחשב
  http://www.teletek-electronics.com/en/product/proste-en :היצרן

  
  .20 איור – USB Micro B - USB Aבסוג כבל  עליך להשתמש SIMPO-כדי לתכנת את לוח ה

  

  
  

  ProsTE תכנות באמצעות תוכנת – 20איור 
  

  תכנות דרך לוח המקשים של לוח הבקרה .3.2
 2התכנות וההגדרות נגישות מרמות . לוח הקדמישב לוח המקשיםת ישירות באמצעות וניתן לתכנ SIMPO רכזת גילוי אש כתובתית

  חצנים בלוח הקדמי מאורגנים בשלוש קבוצות עיקריותהל ).מתקין (3-ו) תחזוקה(
 חדש עבור קודי גישה צירוףהזנה של , שינוי מצב פרמטר,  בתפריטי משנהכים כעריםמשמש – לחצני ספרות פונקציונליים 

 .לתחזוקה והתקנה
  ביטול הפרמטרים , ואישור הפרמטרים שהוזנ, חיצים להזזת הסמן על המסך והעברת השדות הניתנים לעריכה –לחצני ניווט

 .שהוזנו וצעד לאחור במבנה תכנות התפריט
  זמזם ה, נוריותהבדיקה כללית של , פינוי, איפוס,  הצופריםתשתקה, ת הזמזםשתקה – משתמשהלחצנים מיוחדים לפעולת

  .המסךו
  

  9בעמוד , 5 – 2.2.1כל הלחצנים בלוח הקדמי מוצג בסעיף תיאור מפורט של 
  .5 מוצג בסעיףוהתקנה תחזוקה ל תכנות תשתיאור מפורט של רמות גי

  
  

  עדכון קושחה .3.3
  

  !שים לב
אחר תוכנית לעל ידי טכנאי מוסמך בלבד ויבוצע  SIMPOרכזת גילוי אשמעבד הראשי של -קושחה של המיקרוהעדכון 

  !Teletek Electronics JSCיצרן ידי העל  הכשרה
  

  
  עדכון קושחה מהמחשב .3.3.1

לעדכוני . במחשב שלך) bin.*עם סיומת  (תחילה עליך לשמור עותק של קובץ עדכון תמונה, מחשבהכדי להפעיל עדכון קושחה מ
  : הראשילוח המעגל שבUSB_UTGהשתמש במחבר , קושחה
  חבר את הלוח למחשב באמצעות כבלUSB : סוגAרגיל ל - Micro B. 
  9 תפריטב ובחר 3 או 2הזן קוד גישה עבור רמה) SOFT. REVISION. 
  מהמתן להודעה-Windows Explorer  כי נמצאRemovable Disk )חדש)דיסק נשלף . 

חיישן 
 טמפרטורה

 רשת

חיווי תקלת 
 סוללה הארקה

 USB Aיציאת 
 COMיציאת (

  )וירטואלית

  Micro USB Bיציאת 
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 על המסך תוצג אוטומטית החלונית: 
USB Host Detected  

1. Copy image file to Removable Disk 
2. Make Eject at Removable Disk 
       > Panel is configured 

 במנהל הקבצים של  השתמשWindows Explorer עם סיומת  (תמונההקובץ עדכון  את כדי להעתיק*.bin ( החדש לספריית
Removable Disk. 

  על ידי בחירת האפשרות נשלףהדיסק ה הסר את, הסתיימהכאשר ההעתקה של קובץ התמונה Eject) מתיבת הדו) שליפה-
 ).יההעכבר מעלכש ת ימנילחיצה(שיח שלו 

 מעבד הראשי בליווי צפצופים קצרים-עדכון הקושחה של המיקרוהליך את תחיל ילוח ה, אם הנתונים בקובץ התמונה נכונים. 
 נתק את כבל ה-USB. 
 פס את עצמו אוטומטית לאחר עדכון קושחה מוצלחהלוח יא. 

  
  דיסק און קיעדכון קושחה מ .3.3.2

ראשית של בספרייה ה) bin.*עם סיומת  (תחילה עליך לשמור עותק של קובץ עדכון תמונה, דיסק און קיכדי להפעיל עדכון קושחה מ
  . תווים8 עד –שם הקובץ חייב להיות קצר . הדיסק און קי

  חבר את הלוח למחשב באמצעות כבלUSB :USB  סוגMicro Aל -USB A. 
  9 תפריטב ובחר 3 או 2הזן קוד גישה עבור רמה) SOFT. REVISION. 
  עם סיומת ( החדש קובץ התמונהחבר את הדיסק און קי עם*.bin( 

  :הערות
התיקיות הראשונות בהיררכית העץ - בתתשנמצאיםאת הקבצים המועתקים רק בספריה הראשית ואת הקבצים סרוק י הלוח .1

 .הדיסק און קישל 
 .יםתוו 8 עד ה באורך שלהיי שם הקובץ כיחובה  .2

 
  תחיל להבהב ההודעהתמסך ב בשורה האחרונה . יוצג עם שמו ושם היצרן שלוהדיסק און קי –המתן עד להשלמת הליך Push 

'Enter' to continue)  כדי להמשיך' הזן'לחץ.( 
  לחץ על לחצןEnter(2): יהיו פעילים שני לחצנים, מסךבהאחרונה   בשורה.הדיסק און קי קיבולת ל והמתן להודעה ע To Panel 

 .From Panel (3)-ו
  (2)לחץ על To Panel . עם סיומת  (תמונה הנוכחייםהרשימה עם קבצי*.bin (מוצגת על המסךאון קידיסק המועתקים ל  ,

 :לדוגמה, כאשר גרסת התוכנה מוצגת בצד ימין
  

0:/SIMPO/SIMPO2_0.BIN       v 2.00 
 

 הקובץ הנבחר כעת מהבהב–לה ולמטה גלול בין הקבצים הרשומים באמצעות הלחצנים עם החצים למע . 
  בחר את הקובץ ולחץEnter. 
 רון  לזיכהדיסק און קי מתחיל להעלות את הקובץ מוחהלFlash תהליך הריצה מוצג עם סרגל התקדמות. וחחיצוני של הל. 
 מעבד הראשי בליווי צפצופים קצרים-הליך עדכון הקושחה של המיקרואת תחיל ילוח ה, אם הנתונים בקובץ התמונה נכונים. 
 נתק את כבל ה-USB. 
 פס את עצמו אוטומטית לאחר עדכון קושחה מוצלחהלוח יא. 

  
  דיסק און קילוח לה מהעתקת קובץ תמונה .3.3.3

  חבר את הלוח למחשב באמצעות כבלUSB :USB  סוגMicro Aל -USB A. 
  9 תפריטב ובחר 3 או 2הזן קוד גישה עבור רמה) SOFT. REVISION. 
  און קיהדיסקחבר את . 
 ההודעהתחיל להבהבתמסך ב בשורה האחרונה . יוצג עם שמו ושם היצרן שלוהדיסק און קי –משאל המתן עד להשלמת הליך ה  

Push 'Enter' to continue)  כדי להמשיך' הזן'לחץ.( 
  לחץ על לחצןEnter(2): יהיו פעילים שני לחצנים, מסךבהאחרונה   בשורה.הדיסק און קי קיבולת ל והמתן להודעה ע To Panel 

 .From Panel (3)-ו
  (3)לחץ על From Panel –  ר את הקובץ בתיקיית ושמי וקילדיסק און הלוח יוריד עותק של קובץ התמונה שלוSIMPO. 

  
  
  איפוס חומרה מלא .4

 קוד עבור לצירופי גשת וליצרןמאפשר למהנדס לשחזר את כל הגדרות ה, SIMPO רכזת גילוי אש כתובתיתאיפוס החומרה המלא של 
  ).מתקין (3-ו) תחזוקה (2רמה 

  
  :בצע את השלבים הבאים, איפוס חומרה מלאל

 . והגיבויאספקת החשמל הראשיתנתק את  .1
 .בלוח המעגל" restore default"קבע מגשר על מהדקי  .2
 .אספקת החשמל הראשית ולאחר מכן את הגיבוי את חבר .3
 .אתחולההמתן להשלמת הליך  .4
  ".restore default "הסר את המגשר מהדקי  .5
 . תצורת המערכת והגדרות אחרותתרישמבהמשך  .6
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  SIMPOרכזת גילוי אש  תכנות .5

   ותפעולמידע כללי על תכנות .5.1
תפריטי  .בלוח הקדמי פונקציונלייםהספרות הלחצני וניווט ה לחצנית ישירות באמצעות וניתן לתכנ SIMPO רכזת גילוי אש כתובתית

הגישה לתפריטי התכנות מאורגנת בשלוש ).  תוויםX 40 שורות LCD) 4-ההתכנות מאורגנים במבנה עץ טקסט והם מוצגים בתצוגת 
  .5.2 ראה סעיף – רמות

  
 זמןאין גישה לתפריטי הלוח ב . שניות5-6 בדרך כלל בערך נמשךאשר , לוח תמיד מבצע הליך של טעינת פרמטריםה, מופעלהוא כאשר 

  .הליך זה
זמן האתחול הדרוש תלוי במספר  .האתחול עשוי להימשך מספר דקות.  מכיל תצורות כלשהןו אינלוחה, בעת ההפעלה הראשונית

הליך לאיתור התקני לולאה חדשים בצע יהוא , ופעלה לוחלאחר שה .2 ולולאה 1לולאה   עבור–הלולאה התקני  וההיקפיים םהתקניה
  .48' עמ',  ראה גם נספח ג–שהותקנו 

  
“ הסמל, במהלך ההליך  איפוס של גון כ,ם דומיםכיהליתסמל זה יופיע תמיד בעת הפעלת  .בפינה הימנית העליונה של המסך מהבהב ”

  . חדשים מוכרים המחוברים ללולאההתקנים או מכשירים
אם קיימות הודעות אזעקה  .מצב פעולה רגילל עוברלוח ה ,האתחולוהשלמת  מהרשתחשמל הד לאחר ההפעלה הראשונית של אספקת מי

  :תיו העדיפולפי סדר פועל חיווימכיוון שה, הן מוצגות על המסך,  פעילותאו תקלה
  

 עדיפות   קבוצות–חיווי 
 ותרהגבוהה בי אזעקות
 גבוהה תקלות
 רגילה ניטרול
 רגילה בדיקות
 נמוכה אזהרות

  
מידע נוסף ב עיין כדי לENTERלחץ על הלחצן  .ההודעה הראשונהשל מספר ה הפעילה הנוכחית מהבהב יחד עם חיוויהשם של קבוצת ה

  .אם לסוג הבעיהבהת, מספר אזור או אחר, ההתקןכתובת , התרחשותה כגון נתונים וזמן ,עבור ההודעה המתאימה
  . העדיפות הגבוהה ביותרכבעל במערכת נתפס ותעבור ההתראות הפעיל חיוויה
  

  .תומך בשפות שונות עבור תפריטי התכנות SIMPO רכזת גילוי אש כתובתית
  

  :רצףהעל ידי הזנת  ניתן לשנות את השפה לאחר ההפעלה הראשונית .הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא באנגלית
  

 1 לחצן – PANEL SETTINGS (6.4 תפריט – GENERAL SETTINGS (6 בחר תפריט – 3333 הזן את הקוד – CANCELלחץ 
  ENTER לחצן –
  

  
 יםלחצני הספרות הפונקציונלי ;אשר ערכים ופרמטרים שהוזנול כדי להיכנס לתפריטי תכנות וENTERהשתמש בלחצן 

לגלילה משמשים ) ימינה/ מטה ושמאלה / החצים מעלה (הניווט  לחצני ;משמשים להזנת קודי גישה ושינוי המצב הנוכחי
  .בין התפריטים ולשינוי שדה העריכה

  
  

  קודים ורמות גישה .5.2
ת התחזוקה ו כדי להיכנס לרמ.כל רמה כוללת פונקציות ופעולות שונות. תחזוקה ומתקין, משתמש :SIMPOישנן שלוש רמות גישה בלוח 

  :ףתקהתקנה יש צורך להזין קוד גישה הו

צירוף   תיאור  רמה
  גישה  קוד

  .אין הרשאה להיכנס לרמות הגישה תחזוקה ותכנות. פעילים* פינויוהשתק זמזם רק הלחצנים   -  משתמש  1
  רק עבור מקרים שבהם מתקבל מהתקן אות אזעקת אש* 

המאפשרת , הכניסה ברמת גישה לתחזוק.  פעיליםפינויואיפוס ,  השתק צופרים,השתק זמזםהלחצנים   2222  תחזוקה  2
  .תכנות חלקי והגדרות תפריטים

המאפשרת , כניסה ברמת גישה למתקין.  פעיליםפינויואיפוס ,  השתק צופרים,השתק זמזםהלחצנים   3333  מתקין  3
  .תכנות והגדרות מלאים

  . הערך הוא אוטומטי." "סמלה מוצגים עם יםוכנסמצירופי הקוד ה
  

קיימות מגבלות שונות על . סיסמאות  (6.1 תפריט משנה ,הגדרות כלליות  (6 תפריט –ין ניתן לשנות את קודי הגישה רק מרמת מתק
  :מוצגות בטבלה הבאהש, תקשורו ברמות הגישה הלוחפונקציות ה
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 תיאור  תפריט/מצב  רמת גישה
1 2 3 

    .הצגת הודעות ההתראה במערכת אזעקות
    .רכתה במעתקלהצגת הודעות ה תקלות
     . במערכתהפעילות ההשבתותהצגת  ניטרול

    . במערכתועלותבדיקות הפההצגת  בדיקות
    .ה במערכתאזהרהצגת הודעות ה אזהרות

    .פנימיהזמזם ההשבתת  השתק זמזם

 השתק צופרים
  .השבתת הצופרים

 נוריתה, םימושתק /  וצופרים ניטרוליםבמהלך אזעקות אש פעילות
 .לחצן מאירההד ילש

   

    .גיבויוהבלי לכבות את אספקת החשמל הראשית מאיפוס הלוח  איפוס

כל וידרסו את  יפעלו מיד הצופרים;  פינויתהפעלת אות אזעק פינוי
 *   . שהוכנסוההשהיות

לה
פע

 ה
בי

מצ
 

    .פנימיהזמזם הנוריות והשל כל בדיקה כללית לתפקוד  בדיקה

אירועים הדפסת כל האירועים או ; יומן לכל האירועיםקובץ ההצגת  אירועיםיומן הצגת 
    . קובץ היומןויקינ; נפרדים

     .בדיקת תפקוד אזור; תכנות פרמטרים; הגדרת שם אזור; מצב אזורים אזורים
    .תכנות פרמטרים; הגדרת שם התקן הגדרת התקנים

 - . התקניםכתובתים לתפריט :כתובת
 הגדרת כתובת עבור התקנים בודדים  כתובתתהגדר.    
 התקןהשינוי כתובת  שינוי כתובת.    
 מצב כתובת בטוחה אוטומטי כתובת בטוחה.    
 התקנים לפי מזהה או מבודדכתובתמצב אוטומטי ל כתובת אוטומטי .    

, אש, מוצאי, צופרים:  המובנותוח הלוצאימתכנות פרמטרים עבור  לוחה מוצאי
    .ממסרים מוצאי, תקלה

 - .הגדרות כלליות משותפות בלוח :הגדרות כלליות

 ניטרול/ ה הפעל; תקיןמתחזוקה וההשינוי צירופי הקוד עבור רמות  קודי גישה 
    . היציאה האוטומטית מתפריטי התכנות של המתקיןשל

  ה והתאריך הנוכחייםהגדרת השע יום/ שעה.    
  לילה או פעולה על לוח הזמנים/  יום אזעקתהגדרת מצב  לילה/  יום אזעקתמצב.    

 הזנת ; הגדרת בהירות התאורה האחורית, שינוי שפת התפריט הגדרות לוח
    .השבתות

  השהייהТ1 הגדרת ההשהייה Т1.     
 הצופריםמוצאי תכנות הפעולה של  מצב צופרים.    
 ת פרטי החברה עבור המסך הראשינהז לוגו חברה    

    .שמירת תצורת המערכת המוגדרת רת התצורהישמ
    .שחזור הגדרות ברירת המחדל של היצרן שחזור ברירות מחדל

    .ת התוכנה הנוכחיגרסתעיון ב גרסת תוכנה
    הרייתההגדרת פרמטרי הרשת  רשת

    . במערכתיםליפעהסקירת המבודדים   פעיליםמבודדים

טי
רי

תפ
ות

כנ
 ת

 

    .1 אל רמת גישה החזר  1 רמת גישה
  
  רק עבור מקרים שבהם מתקבל מהתקן אות אזעקת אש* 
  - מצבי ההפעלה והתפריטים אינם נתמכים ברמת גישה זו  
  - זורמת גישהבתכנות חלקי ל ם או מותריהרי לסקניםהתפריטים ניתו מצבי ההפעלה   
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  פעולההתיאור מצבי  .6

המצבים לבדיקת אירועי המערכת . SIMPO רכזת גילוי אש כתובתיתבסעיף זה ניתן למצוא תיאורים מפורטים של כל מצבי הפעולה של 
הבקרה לוח , השבתותבדיקות פעילות ו,  או אזהרההתקל,  הודעות אזעקהותאם לא מופיע .1מבלי להזין קוד גישה נגישים רק מרמה 

הודעות ולוח יציג מידע ה ,תקלה או אזהרה, התרחש מצב אזעקה במקרה ש. רק היום והשעה הנוכחייםוצגויו, במצב פעולה רגיליימצא 
  .'ם מוצגת בנספח אה פרטילרשימה של כל סוגי הודעות האירועים ע. אירועים הלעטקסט 

  
  סקירת אירועי אזעקה .6.1

אזעקות ה יציג רשימה עם וחהל, במקרה של אזעקה במערכת .יפות הגבוהה ביותר במערכת אירועי האזעקה מוצגות עם העדשלהודעות 
וצג המספר הכולל י) 1(על הלחצן  מ.הודעת האזעקה הראשונהשל מספר היחד עם בהבהב י) ALARMS(אזעקות מצב ו, פעילות כרגעה

, רציף ילקו אות בעזרת מאותת וחהל. שנה אזעקה הנורית אש כללית תאיר ביחד עם המספר של האזור שבו י.של ההתראות הפעילות
 ולחיצה על 3 או 2ים המופעלים לאחר הזנת רמת גישה ופרניתן להפסיק את הצ .'שתק זמזםה'לחצן אשר ניתן לעצור עם לחיצה על 

  .'יםופרצשתק ה'הלחצן 
  

  :דוגמה

  
דעת האזעקה באמצעות לחצני החצים ר את מספר הובח, לשם כך .אזעקההאירועי אחד מהמשתמש יכול לסקור גם מידע נוסף עבור כל 

חש את אירוע ש מספר הלולאה וכתובת ההתקן לעל המסך מוצג מידע ע .ENTERולחץ על ) מספר האירוע שנבחר מהבהב(מטה / מעלה 
 לסוג שים לב שהמידע הנוסף שונה בהתאם .יםתאמהים היום והשעה של התרחשות האירוע  בחלק התחתון של המסך מוצג.אזעקהה

  .)בטל (CANCEL הלחצןלחץ על , אזעקותכדי לצאת ממצב סקירת אירועי  .אזעקההאירוע 
  

  סקירת אירועי תקלה .6.2
  תקלותמצב, ויש תקלות פעילות במערכת, אם לא קיימים אירועי אזעקה .גבוההה מוצגות עם עדיפות תקל אירועי השלההודעות 

)FAULTS ( נמחקות באופן אוטומטי לאחר תקלה הודעות ה. הנורית תקלה כללית תאיר.ן הראשותקלהיחד עם מספר אירוע הבמהבהב 
  .תקלה מצב התיקון

  
  :דוגמה

  
דעת התקלה באמצעות לחצני החצים בחר את מספר הו, לשם כך .ההתקלאירועי אחד מהמשתמש יכול לסקור גם מידע נוסף עבור כל 

אך ברצונך לסקור את הודעות , מקרה שיש אזעקות פעילות במערכתב .ENTERולחץ על ) מספר האירוע שנבחר מהבהב(מטה / מעלה 
הסקירה היא כמתואר .  עם מספרים סידורייםותהתקלות הנוכחיות במערכת מוצג .)FAULTS( תקלות מצב -) 2(לחץ על לחצן , התקלה

אזעקות  כדי לחזור למצב )1(ן השתמש בלחצ .פעילות מוצג בפינה הימנית התחתונה של המסךהתקלות ה המספר הכולל של .6.1בסעיף 
)ALARMS (האזעקולעיין בהודעות ה.  
  

  :אזעקות פעילות במערכתבזמן ) FAULTS( התקלותכדי לסקור את 

  
  .)בטל (CANCEL הלחצןלחץ על , כדי לצאת ממצב סקירת אירועי תקלות

  
  סקירת ניטרול .6.3

  ניטרולמצב, ות פעילות במערכתהשבתויש ,  או תקלהקהאם לא קיימים אירועי אזע .רגילה מוצגות עם עדיפות ניטרולהודעות ה
)DISABLED ( הנורית .הראשון ניטרולהיחד עם מספר במהבהב 'Disable 'ניטרול תאיר.  
  

  :דוגמה
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מעלה באמצעות לחצני החצים  ניטרולהדעת בחר את מספר הו, לשם כך .אחת מההשבתותהמשתמש יכול לסקור גם מידע נוסף עבור כל 

  .ENTERולחץ על ) פר האירוע שנבחר מהבהבמס(מטה / 
  

 .)ניטרול( DISABLED מצב -) 3(לחץ על לחצן , ההשבתותאך ברצונך לסקור את , פעילות במערכתאו תקלות /ובמקרה שיש אזעקות 
ג בפינה  מוצההשבתות שהוכנסו המספר הכולל של .6.1הסקירה היא כמתואר בסעיף .  עם מספרים סידורייםות במערכת מוצגההשבתות

  .האזעקולעיין בהודעות ה) אזעקות( ALARMS כדי לחזור למצב )1(השתמש בלחצן  .הימנית התחתונה של המסך
  :פעילות במערכתאו תקלות /ואזעקות בזמן ) DISABLED( ההשבתותכדי לסקור את 

  
  .)בטל (CANCEL הלחצןלחץ על , כדי לצאת ממצב סקירת אירועי תקלות

  
  

  תסקירת בדיקות מופעלו .6.4
, פעילות במערכתבדיקות ויש , או ניטרול תקלה, אם לא קיימים אירועי אזעקה .רגילה מוצגות עם עדיפות בדיקות מופעלות שלההודעות 

  .תאיר)Test( הנורית בדיקות .הראשונה המופעלתה בדיקהיחד עם מספר במהבהב )TEST(בדיקות מצב 
  . האזורים במצב בדיקה עם גלאים מופעלים מהבהביםימספר

  
  :דוגמה

  
מספר (מטה / מעלה באמצעות לחצני החצים  האזורבחר את מספר , לשם כך .את מספר האזורים במצב בדיקההמשתמש יכול לסקור גם 

  .ENTERולחץ על ) האירוע שנבחר מהבהב
  

 מצב – <<MORE -) 4(לחץ על לחצן , הבדיקות המופעלותאך ברצונך לסקור את , פעילות במערכתאו תקלות /ובמקרה שיש אזעקות 
TESTS) המספר הכולל .6.1הסקירה היא כמתואר בסעיף .  עם מספרים סידורייםות במערכת מוצג הבדיקות המופעלות.יהבהב) בדיקות 

ולעיין ) אזעקות( ALARMS כדי לחזור למצב )1(השתמש בלחצן  .מוצג בפינה הימנית התחתונה של המסך הבדיקות המופעלותשל 
  .האזעקבהודעות ה

  

  
  :המסך יציג, )בדיקות (TESTS) 2(לאחר בחירה בלחצן 

  
  .)בטל (CANCEL הלחצןלחץ על , בדיקות מופעלותכדי לצאת ממצב סקירת 
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  סקירת הודעות אזהרה .6.5

, פעילות במערכתאזהרות ויש , או השבתות ובדיקות  או תקלהאם לא קיימים אירועי אזעקה .נמוכה מוצגות עם עדיפות האזהרההודעות 
  . אין חיווי נוריות בלוח הראשי.הראשונה ההודעהיחד עם מספר במהבהב ) WARNINGS(אזהרות  מצב

  
  :דוגמה

  
מטה / מעלה דעה באמצעות לחצני החצים הוהבחר את מספר , לשם כך .אזהרההודעת המשתמש יכול לסקור גם מידע נוסף עבור כל 

שם ה הכתובת ועלו (:Z)מספר האזור , (:L)  מספר הלולאהל מידע עוצג על המסך י.ENTERולחץ על ) מספר האירוע שנבחר מהבהב(
שים לב שהמידע הנוסף שונה בהתאם לסוג  .האזהרהשל התרחשות התאריך ושעת הוצג יבחלק התחתון של המסך *. (:D) ההתקןשל 

  .אירוע האזהרה
 :הודעהה  אתציגיהמסך , לדוגמה .אחר הכתובת המופעל ליציהה / כניסהיוצג מספר ה, מוצאי- כניסותאם ההתקן הוא מודול  :הערה* 
"Loop Device Input Active - L:1; Z:1; D:3.1" , בדוגמה . של המודולההפעיל כניסההמספר לאחר הצגת כתובת ההתקן יופיע כאשר ,

  .7.3.6 ראה סעיף – יוצג בסוף ההודעה כניסההשם  .1הוא  ההפעיל כניסהה ומספר 3הכתובת של המודול היא 
  

אזהרות  מצב) 3 (– <<MORE -) 4(לחץ על לחצן , האזהרותאך ברצונך לסקור את , פעילות במערכתאו תקלות /וקרה שיש אזעקות במ
)WARNINGS. (המספר הכולל של .6.1הסקירה היא כמתואר בסעיף .  עם מספרים סידורייםות במערכת מוצגהבדיקות המופעלות 

  .האזעקולעיין בהודעות ה) אזעקות( ALARMS כדי לחזור למצב )1(השתמש בלחצן  .מסך מוצג בפינה הימנית התחתונה של ההאזהרות
  

  :פעילות במערכתאו תקלות /ואזעקות בזמן ) WARNINGS( האזהרותכדי לסקור את 

  
  :המסך יציג, )אזהרות (WARNINGS )3(לאחר בחירת לחצן 

  
  .)בטל (CANCEL הלחצןלחץ על , אזהרההודעות כדי לצאת ממצב 

  
, ויש אירוע אזעקה או תקלה במערכת) מתקין (3או ברמת גישה ) תחזוקה (2אם אתה משתמש בפרמטרי תכנות ברמת גישה  :הערה

  .)בטל (CANCELלחיצה אחת על לחצן בניתן לחזור למצב תכנות , לאחר סקירת האירועים .הלוח יציג באופן אוטומטי רשימה עם הודעות
  
  

  השתקת הזמזם הפנימי .6.6
 הזמזם תהשתק . או אירועי תקלה במערכתתמאותת במקרה של אזעקה מופעל SIMPO ימי של רכזת גילוי אש כתובתיתהזמזם הפנ

  .זמינה מכל רמת גישה ללא הזנת קוד
  
  .על  הזמזם הפנימי לחץ  תהשתקל
  
  

  השתקת הצופרים .6.7
  . הזנת קודחרלא 3-  ו2ת גישה ו הזמזם זמינה מרמתהשתק

  
  
  
  

  . מימין ללחצן תאיר' השתקת צופרים'הנורית 
  .)Reset(  איפוס על הלחצןץכדי לאפס את הלוח במצב פעולה רגיל לח

 2222 –קוד תחזוקה 
 3333 –קוד מתקין 
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  הפעלת פינוי .6.8

  :ים הבאיםדברהתראת הפינוי זמינה להפעלה מכל דרגת גישה לגבי ה
  

  מתקבל אות אזעקה מגלאי באזור כלשהורק במקרים בהם : 1רמה. 
  . הלחצן ללחוץ עלהמשתמש על ,  פינוילהתראתים ופרכדי להפעיל את הצ

 
  מתקבל אות אזעקה מגלאי באזור כלשהו לארק במקרים בהם : 3- ו2רמות. 

  :את הרצף הזיןהמשתמש לעל ,  פינוילהתראתים ופרכדי להפעיל את הצ
  
  
  
  

  איפוס הלוח .6.9
לוח ולחזרה למצב פעולה ת האיפוס משמשת לאתחול היפונקצי . לאחר הזנת קוד3- ו2 גישהאיפוס המצב הנוכחי של הלוח זמין מרמות 

  .הה או תקלאזעקרגיל לאחר שחזור 
  

  :רצףה הזן אתכדי לאפס את הלוח 
  
  
  
  

הלוח חוזר למצב פעולה .  ההשהיות שהוכנסו לא נמחקות.ם וההשבתותאזורילכן בדם ו קהבדיקות שהוכנסו גם כל ותנמחק, לאחר האיפוס
  .רגיל

  
  בדיקת נוריות .6.10

 הבדיקה הכללית מאפשרת למשתמש לסקור את הפעולה הנכונה של . בכל עת ללא קשר לרמת הגישהםחיווייניתן להתחיל את בדיקת ה
  .LCD-בתצוגת ההחזותית וההדמיה ,  של הזמזם הפנימיקוליאות האת ה,  על הלוח הקדמיחיוויי הנוריות

  
 כל LCD-מודול ה ב.תחיל להישמעי  הפנימיחייבות להאיר והזמזםכל הנוריות  –לחצן הכדי להתחיל את הבדיקה הכללית לחץ על 

הבדיקה הכללית את ניתן לעצור  . שניות6 לאחר תהלוח יצא באופן אוטומטי ממצב הבדיקה הכללי .נקודות 5x8 זרתעב מוצג ידחי מיקום
  .לחצןל אותו ע נוספת לחיצה ל ידיגם ע

  
  
  תכנותהתיאור תפריטי  .7

  . לאחר הזנת קוד גישה תקף)יןמתק (3מרמה ו) תחזוקה (2 נגישים מרמההתכנות תפריטי 
  . בלבדהסקירלוערכים מסויימים נגישים , ל פרמטרים ניתן לממש תכנות חלקי ש2ברמה 
 לפרטים ראה תיאור .כולל קודי גישה, לשחזר את הגדרות ברירת המחדל של היצרןוכן , והגדרות מלאים ניתן לממש תכנות 3ברמה 

  .ת של כל רמת גישה לגבי הזכויות וההגבלו5.2בטבלאות שבסעיף 
  
  :תפקידי הפעולות הבאיםלחצני הניווט יש את ל

 תפקידים לחצן

  .אישור הפרמטרים וההגדרות שהוזנו; כניסה לתפריט 

 .צעד אחורה במבנה התפריט; ביטול הפרמטרים וההגדרות שהוזנו 

 .הזנת טקסט; הגדלת ערכים; גלילה בין תפריטים 

 .הזנת טקסט; ערכיםהקטנת ; גלילה בין תפריטים 

   
 

  .שינוי שדות העריכה

  
  

  צפייה בתפריט יומן ההיסטוריה .7.1
 וחקיבולת קובץ יומן הזיכרון של הל .חתפריט זה מאפשר למתקין לסקור ולהדפיס את אירועי המערכת שנרשמו בקובץ יומן הזיכרון של הלו

התפריטים נגישים  . רשימה של אירועים לפי תאריךהוציא או לחולאת כל הזיכרון של ההמתקין יכול גם לנקות  . אירועים10000היא 
  .3- ו2מרמות 

  :ציגילאחר הכניסה לתפריט המסך 

 2222 –קוד תחזוקה 
 3333 –קוד מתקין 
 

 2222 –קוד תחזוקה 
 3333 –קוד מתקין 
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  :)צפייה ביומן (VIEW LOGהמידע הכללי הבא מוצג במסך הראשי של תפריט 

  
מציג את המספר הכולל של האירועים שנרשמו בקובץ יומן  –כל אירועים  

  .הזיכרון
  .ג את המספר הכולל של אירועי האזעקה הרשומיםמצי – כל האזעקות

השתמש בלחצני הספרות הפונקציונליים כדי להיכנס לתפריט המשנה 
  .המתאים

  
  
  

  סקירה של רשימת האירועים המלאה .7.1.1
 וצג עלי)  ביותרהחדש(האירוע האחרון  ).VIEW ALL( (1)  ראה בהכול לחץ על  ).VIEW ALL(   ראה בהכולמהמסך הראשי של תפריט 

תאריך הכפי שכולם מוצגים עם , ים בזה אחר זהרשומהשתמש בלחצנים עם החצים מעלה ומטה כדי לסקור את כל האירועים ה .המסך
  . שלהםהתרחשותהושעת 

  
  :תפריט המשנה המתאיםללחץ על לחצן פונקציונלי לכניסה 

  
  .מציג את האירוע האחרון שנרשם. NEWEST  חדש ביותר – 1
  .מציג את האירוע הראשון שנרשם. OLDEST  ישן ביותר – 2
  7.1.3 בסעיףראה תיאור . CLEARנקה  – 3
  7.1.4 בסעיףראה תיאור . PRINTהדפס  – 4

  
  .)בטל (CANCEL הלחצן זרתעב תבצעת מ)הצגת יומן( VIEW LOG למסך הראשי של תפריט היציאה
  
  

  לפי תאריךסקירה של רשימת האירועים  .7.1.2
המתקין יכול  -החל מבתפריט המשנה ). FROM( (2) - החל מלחץ על ).VIEW ALL(   בהכולראה  בחר מהמסך הראשי של תפריט

הספרה הערוכה . את החודש ואת שתי הספרות האחרונות של השנה, קבע ברצף את היום . רשימה של אירועים לפי תאריךהוציאל
  .גלול בין השדות באמצעות החצים שמאלה וימינה .מהבהבת

  
  :הזן את התאריך החדש באמצעות הלחצנים, )תאריךמ (From dateבשדה 
 להגדלת המספר חץ מעלה -
 ת המספרקטנלה חץ מטה -
 לשינוי שדה העריכה ימינה/ חצים שמאלה  -

  
  .שעה שלועם היחד במסך יוצג האירוע הראשון עבור התאריך שהוזן  – ENTERלאחר מכן לחץ על הלחצן 

  .)בטל (CANCEL הלחצן זרתעב תבצעת מ)מןהצגת יו( VIEW LOG למסך הראשי של תפריט היציאה
  
  

  בקובץ היומן האירועים מחיקת .7.1.3
המתקין יכול למחוק את )* מחק (CLEARבתפריט ). מחק (CLEAR (3) לחץ על) צפייה ביומן( VIEW LOGמהמסך הראשי של תפריט 

  .ציג את המספר הכולל של האירועים שנרשמויהמסך  .מערכת כולההרשימת אירועי 
  

  .בקש אישורהמערכת ת
  .YES (2) לחץ עלהיומן כדי למחוק את כל הרשומות בקובץ 

  
 זרתעב תבצעת מ)הצגת יומן( VIEW LOG למסך הראשי של תפריט היציאה

  .NO (3)או הלחצן ) בטל (CANCEL הלחצן
  

  ).2 ( אינו זמין ברמת הגישה לתחזוקהCLEARתפריט המשנה  :הערה
  
  

  הדפסת האירועים .7.1.4
  .לוח הראשישב )מדפסת( PRINTER מחבריך לחבר את המדפסת לעלמערכת האת אירועי כדי להדפיס : שים לב

  !בדוק את חיבור המדפסת לפני הכניסה לתפריט זה
  !היצרןעל ידי מדפסת המומלצים הרק בדגמי אך והשתמש 

  
הגדרת מרווח זמן עבור המסך מציג שני שדות ל). הדפסה (PRINT (4) לחץ על) צפייה ביומן( VIEW LOGמהמסך הראשי של תפריט 

  .עבור הגדרות המדפסתהם שני תפריטי משנה נוספים זמינים גם  .הדפסהה
  

זמן המרווח הזן את , )עד תאריך(To date -ו) מתאריך (From dateבשדות 
  :כדי לבחורניתן גם להשתמש בלחצני הספרות הפונקציונליים . הדפסהעבור ה
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1 – PRINT SETTINGS .1.1.5 ראה גם – פריט המשנה להגדרות המדפסתלחץ כדי להיכנס לת.  
4 – PRINT ALL .לחץ להדפסה ישירה של כל האירועים שנרשמו בקובץ יומן המערכת.  
  

  .המערכת תבקש אישור לפני תחילת ההדפסה.  כדי להתחיל בהדפסהENTERלחץ על הלחצן 
  
  

  הגדרות מדפסת .7.1.5
המסך מציג את הגדרות ). הגדרות הדפסה (PRINT SETTINGS (1) לחץ על) הדפסת יומן( PRINT LOGמהמסך הראשי של תפריט 

  .המדפסת הזמינות
השתמש בלחצנים הפונקציונליים המתאימים כדי לשנות את ההגדרות של 

  .תפריט המשנה המתאים
  :שימושו נעשה לחצן כדי לשנות את פרוטוקול ההדפסה בהלחץ על  – 2

  Kafkaמדפסת : 1פרוטוקול   
  Datecsסת מדפ: 2פרוטוקול   

תבניות הגודל  .שימושו נעשה לחצן כדי לשנות את גודל הנייר בהלחץ על  – 4
  .מ" מ80 /57 /37: האפשריות הן

  
  .ENTERאשר את כל השינויים בלחיצה על מקש 

  .)בטל (CANCEL הלחצן זרתעב תבצעת מ)הצגת יומן( VIEW LOG למסך הראשי של תפריט היציאה
  

  תפריט אזורים .7.2
 את לנטרל/ המתקין יכול לבדוק ולהפעיל )ZONES(אזורים בתפריטי  .מתקין לסקור ולשנות את המצב של כל אזורלשר תפריט זה מאפ

  .3- ו2 התפריט נגיש מרמות .מהבהבשנערך אזור הנוכחי המספר  . זמינים להגדרותים אזור מספרי48 עד .האזורים
  

  :ציגילאחר הכניסה לתפריט המסך 
  .מספר האזור הניתן לעריכה מהבהב ).הוזןאם (י של כל אזור עם שמו ציג את המצב הנוכחיהמסך 

  
  :תיאור מצב האזורים

 רגיל - normal –האזור נמצא במצב פעולה רגיל . 
  מנוטרל- disable –7.2.3ראה סעיף .  האזור ניטרול. 
  בדיקה- test –7.2.2 ראה סעיף.  האזור נמצא במצב בדיקה. 
  אשfire – באשנמצא  התקן באזור. 
  קדם אזעקה pre alarm– עיין  .ראשוניתה אזעקנמצא במצב  האזור

בתיאור 
מצבי 

הפעולה 
2DEVICE

S )שני התקנים (ו- DOUBLE) 7.2.6 סעיף –) כפול. 
 תקלה -fault – וכו, מעגל שבור,  התקן שאבד– בעיה באזור' 

  
  

  תפריטי משנה כלליים .7.2.1
עבור  עבור אל:תפריטי המשנהכניסה ישירה ללחצני הספרות הפונקציונליים השתמש בל, )ZONES(אזורים מהמסך הראשי של התפריט 

  .DEV. VIEW (2)-ראה התקן- וGO TO) 1(אל 
  

 1(עבור אל  - עבור אל תפריט משנה (GO TO . יציגלאחר לחיצה על הלחצן המסך .אליו ברצונך להגיעהזן את מספר האזור : 
 

אשר באמצעות הלחצן  .זורהשתמש בחצים למעלה ולמטה כדי לבחור מספר א
ENTER.  אזורים המערכת תחזור באופן אוטומטי למסך הראשי של התפריט

)ZONES(כאשר מספר האזור מהבהב.  
  

 (2)  ראה התקן תפריט משנה DEV. VIEW .ים באזור המתאיםהתקנתפריט המשנה מציג מידע על המספר הכולל של ה. 
רשימה מפורטת עם כתובת ושם של ). 2 (ספר אזור ולחץ על הלחצןבחר מ, )ZONES(אזורים במסך הראשי של התפריט 

ללא תלות במצבם , המסך מציג מידע על המספר הכולל של ההתקנים באזור שנבחר . כן גםת מוצגיםמיתאמהתקנים הה
 .הנוכחי
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  :דוגמה
  

  .ים המשויכים לאזורהתקנהשתמש בלחצני החצים כדי לעיין ברשימה של כל ה
הלחצן  זרתעב תבצעתמ)ZONES(אזורים שי של תפריט  למסך הראהיציאה

ENTER או  CANCEL.  
  

  
  

  אזורים בדיקות .7.2.2

  .TEST (3)  מעלה ומטה ולחץ על הלחצןציםבחר מספר אזור באמצעות לחצני הח, )ZONES(אזורים מהמסך הראשי של התפריט 
  

אם להריץ את הבדיקה רק עבור מספר האזור שנבחר ההמערכת תבקש אישור 
  ).ALL (3)לחצן  (כולם או עבור כל אזורי המערכת) )THIS(זה  (2) זה לחצן(

רה יאמ' דיקהב'הנורית . )TEST(בדיקה  משתנה למצב ים/מצב האזור
  .ברציפות

  
  

 מאשר את קבלת הודעות וח הל.כדי לבדוק את פעולתם התקינה)  חום או עשןמחיל(במהלך מצב הבדיקה המתקין מפעיל גלאים באזור 
את נורית בדיקות  יהבהבו 17-48בדיקה האזורים הבמהלך :  הערה.אזור הנבדק מהבהבה אותות קול קצרים ומספר בעזרת אשהאזעקת 

)Test(בלבד!  
  . האזור חוזר למצב פעולה רגיל .STOP TEST (3) עצור בדיקה לחץ על הלחצן הפונקציונלי, יםכדי לעצור את בדיקת האזור

  
  .6.9כמתואר בסעיף , ת הלוחאפס א, יםאזורהלאחר השלמת בדיקת 

  
  

   אזוריםניטרול .7.2.3

 DISABLE (4)על הלחצן  מעלה ומטה ולחץ ציםבחר מספר אזור באמצעות לחצני הח, )ZONES(אזורים מהמסך הראשי של התפריט 
על אזעקות ם לאזור ולא יתריע  יפסיק לעקוב אחר מצב ההתקנים המחובריוחהל –) ניטרול(DISABLED - למצב האזור משתנה). ניטרול(
  ):הפעלה (ENABLE (4) הלחצן כדי להפעיל את האזור לחץ על. מאירה ברציפות) ניטרול (Disable הנורית . ממנותקלותו

  
 מופעלים המחוברים אליו התקנים נםיש, אם ברגע הפעלת האזור :הערה

  ! על כך מידיתריעלוח ה) האזעקת אש או מצב תקל(
  
  
  
  

  
  

   אזוריםתכנות פרמטרי .7.2.4
  !3 זמין רק ברמת גישה ים אזורפרמטריתכנות  :שים לב

  
כדי להגדיר פרמטרי  . המשתמש יכול להגדיר פרמטרים נוספים עבור כל אזור במערכת,)ZONES(אזורים מהמסך הראשי של התפריט 

  .ENTERמטה ולחץ על / באמצעות לחצני החצים מעלה שלו בחר את המספר , אזור
  

  
  

את ,  השתמש בלחצן פונקציונלי כדי להגדיר את מצב הפעולה.ים עבור האזורתוו 40רך ואבהזין שם  במסך המשנה החדש ניתן ל,יתראש
  . ואת מספר הקבוצהT2ת ההשהיו

  
  

  זוראה שם .7.2.5

עד באורך של השם יכול להיות  . אזוריםלתפריט המשנה להגדרת פרמטריהמשתמש יכול להזין שם ספציפי עבור האזור לאחר הכניסה 
נקבעים ) סמליםגדולות וו קטנותאותיות  (תוויםה. השתמש בחצים שמאלה וימינה כדי להזיז את הסמן . בשורה השנייהןיוז והוא תווים 40
טבלה לטקסט ולסמלים הזמינים עבור  –'  ראה גם נספח ב.ENTERהלחצן  זרתעב אשר את השם שהוזן .חצים מעלה ומטהה זרתעב

  .יםהתקנשמות אזורים ו
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  ים אזורמצבי פעולה של .7.2.6
  ).כפול (DOUBLE) / שני התקנים NORMAL(/ 2 DEVICES)(רגיל  :אזורלניתן להגדיר מצב פעולה אחד 

  
שנה לחלופין את מצב הפעולה ת) שינוי (CHANGE (2)כל לחיצה על הלחצן 

 DOUBLE) / שני התקנים NORMAL( /2 DEVICES)(רגיל : של האזור
  ).כפול(
  

  .ENTER הלחצן באמצעותהמצב שהוגדר יאושר 
  

  
  רגיל במצב)NORMAL( , פעלת גלאי בתוך המערכת יוצרת אירוע אזעקה לאזור המתאיםהכל. 
  2(שני התקנים במצב DEVICES ( , קדם אזעקה פעלת גלאי בתוך המערכת יוצרת אירועהכל  PREALARMאזור המתאים  ב ,

 -תבטל את אירועי ה) איפוס( RESETהפקודה  .)אש( FIREאות  ליצור  כדיהפעלת גלאי אחר מאותו האזורל גם מחכה םלוא
המערכת  , באזורנוסף מגלאי אחר דקות אין אות אזעקת אש 5 אם במהלך .)ראשוניתה אזעק (PREALARM -הו)FIRE(אש 

 .שלהלןמוצגת בדוגמאות ) שני התקנים (DEVICES 2 הפעולה של אזור במצב פעולה .האזעקהמתתעלם 
  במצבDOUBLE) כפול( , לאי בתוך המערכת יוצרת אירועפעלת גהכל PREALARM) םלוא, אזור המתאיםב) ראשוניתה אזעק 

אש  -תבטל את אירועי ה) איפוס( RESETהפקודה  .)אש( FIREאות  ליצור גלאי כדי מאותו אש נוסף לאותגם מחכה 
)FIRE(הו- PREALARM) המערכת  ,באזורנוסף מאותו גלאי  דקות אין אות אזעקת אש 5 אם במהלך .)ראשוניתה אזעק

 .האזעקהמתתעלם 
  

  ):שני התקנים (DEVICES 2דוגמאות לפעולה במצב פעולה של 
  
  

  
  

  ; ואיפוס אזור1אות אזעקה נכנס מגלאי  – 1
  ;ראשוניתה  מצב אזעק–  מגלאי אחר באזורנה לאות אזעקה שנימת ה– 2
  . באזור2 אות אזעקה שני מגלאי – 3

  
  :)כפול (DOUBLEל לה שדוגמאות לפעולה במצב פעו

  
  

 
  

  ; ואיפוס אזור1אות אזעקה נכנס מגלאי  – 1
  ;ראשוניתה  מצב אזעק– גלאי באזוראותו  מנה לאות אזעקה שנימת ה– 2
  . באזור1 אות אזעקה שני מגלאי – 3

  
  . נוצרת אזעקה שנייהלא 2 מרווח זמן לוח הקדמי כי במהלךב אותותים והופרהאש לא יפעיל את הצכיבוי במקרה זה לוח  :3, 1דוגמאות 
  .שני אותות אזעקה ו נוצר,2לוח הקדמי כי במהלך מרווח זמן ב אותותים והופרהאש יפעיל את הצכיבוי במקרה זה לוח  :4, 2דוגמאות 

  
  .נכבית'  כלליתאש'ונורית , נמחקים) ראשוניתה אזעק( PRE ALARM -ו)FIRE(אש האירועים , לאחר איפוס הלוח

  2דוגמה   1דוגמה 

 זמן זמן
  

   דקות5
 

   דקות5

D 1 D 1 D 2 

  4דוגמה   3דוגמה 

 זמן זמן
  

   דקות5
 

   דקות5

D 1 D 1 D 2 
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  2T השהיות כנותת .7.2.7
Т2 אש מוצא  בודדת להפעלה של השהייההגדרת ל מייצג זמנים)FIRE( ומוצאי הצופרים SND1ו -SND2 .לפרטים ראה גם נספח ד' – 

  ".שני שלבי אזעקה"אלגוריתם 
  . ממסך התכנות של פרמטרי האזורDELAY T2 (3)לחץ על הלחצן , DELAY Т2 כדי להזין את תפריט המשנה של הגדרת

  

  
  צופריםבשדה (SOUNDERS) , להפעלת מוצאי הצופרים השהיה ההגדר את זמן)SND1ו -SND2 .( לנוע השהיית הזמן יכולה

 . שניות540-ל 0 בין
  מכבי האש בשדה)FIRE BRIGADE( , מוצאהגדר את זמן ההשהיה להפעלת FIRE) ל 0 לנוע ביןהשהיית הזמן יכולה  .)אש-

 . שניות540
  

מוגדרים כברירת מחדל  .ות יותרקצרה ההשהיות בעל על ידי האזור ות נגרממוצאי לההשהיות, תר מאזור אחדיושל במקרה של הפעלה 
  . שניות60- לT2 ההשהיה זמני

, כדי לשנות את הערך) הקטנה(ומטה ) הגדלה(מעלה חצים : באמצעות לחצני הניווט ההשהיהקבע את זמני  .הערך לעריכה מהבהב
  .השדותבור בין לעוחצים שמאלה וימינה כדי 

  .ENTER מאושרים באמצעות הלחצן T2המוגדרים  ההשהיה זמני
  
  

  אזורים בקבוצותהארגון  .7.2.8

 .9המספר המרבי של הקבוצות המותרות הוא .  לפעולה בקבוצות נפרדותSIMPOניתן לארגן את האזורים ברכזת גילוי אש כתובתית 
  .0וגדר הערך  מ– כל האזורים אינם משויכים למספר קבוצה, כברירת מחדל

  
  .ממסך התכנות של פרמטרי האזור) GROUP( (4) קבוצהלחץ על הלחצן ,  הקבוצהכדי להזין את תפריט המשנה של הגדרת

  

  
  

כדי ו' מעלהחץ 'להגדיל את הערך לחץ על לחצן כדי . 9 עד 1-הגדר את מספר הקבוצה מ, )CHOOSE GROUP( בחר קבוצהבשדה 
  .ENTER מאושר באמצעות לחצן הוגדרמספר הקבוצה ש. 'החץ מט'הלחצן על  –להקטין אותו 

  
  .)בטל (CANCEL הלחצן זרתעב תבצעתמ )ZONES(אזורים  למסך הראשי של תפריט היציאה
  
  

  תפריטי הגדרת התקנים .7.3
ש  בעת שימו500עד (כל לולאה ב ה התקנים זמינים להגדר250עד  .התקן של כל מצבתפריט זה מאפשר למתקין לסקור ולשנות את ה

ו אמצשנ המתקין יכול לשמור התקנים חדשים ,)DEVICES SETUP(הגדרות התקנים בתפריטי  ).SIMPO חשנייה בלוהבלולאה 
יכה ערהנוכחית לכתובת ההתקן .  הפרמטרים וההגדרות עשויים להשתנות בהתאם לסוג ההתקן. אותםלנטרל או םלהסיר, במערכת
  .3-  ו2התפריט נגיש מרמות . מהבהבת

  
 כל ההתקנים המחוברים להמשתמש יכול לסקור מידע מפורט ע, ) DEVICES SETUP( הגדרות התקניםשי של התפריט במסך הרא

  .בתצורת המערכת
  

  :דוגמה לתצוגת המסך לאחר כניסה לתפריט
  : הבאיםלמקטעיםהמסך מחולק 

  .כתובת ההתקן – 1
  . מספר האזור– 2
  . מספר הלולאה– 3
  .גו שם המערכת של ההתקן לפי סו– 4
  : המצב הנוכחי של ההתקן– 5
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 NEW –(3)כדי לשמור אותו לחץ על לחצן .  ההתקן חדש במערכת SAVE) 7.3.2 ראה סעיף –) שמירה. 
 NORMAL –ההתקן נמצא במצב פעולה רגיל . 
 FAULT – (3) לחצן על כדי למחוק אותו לחץ. אינו מגיב ההתקן REMOVE) 7.3.3 ראה סעיף –) הסרה. 
 TYPE ERROR - (3) לחצן לחיצה עלבסוג ההתקן את במהירות ניתן לתקן . ג ההתקן שונה מזה שנשמר קודם לכןסו FIX 

 .7.3.5 ראה סעיף –) תיקון(
 DISABLED  -  ניטרולההתקן. 
 FIRE –ההתקן נמצא במצב אש . 
 NONE –אין התקן בכתובת . 

  
  .מצעות לחצני הספרות הפונקציונליים באתפריטי משנה נוספים זמינים. עריכה מהבהבלמספר הכתובת של התקן הנוכחי 

  
  

  תו כלליתפריטי משנה להגדרות .7.3.1

) 1(עבור אל  :משנההפונקציונליים לתפריטי ה בלחצנים השתמש, )הגדרות התקנים( DEVICES SETUPמהמסך הראשי של התפריט 
GO TO(2)- ו DEV. VIEW.  

  
 .לעריכה מהבהבהנוכחי הערך  .במספר הלולאה המתאיםמאפשר גישה מהירה לכתובת התקן  GO TO) 1(עבור אל  תפריט משנה

אשר . השתמש בחצים שמאלה וימינה כדי לעבור בין השדות הניתנים לעריכה. השתמש בחצים מעלה ומטה כדי לבחור את כתובת ההתקן
  .ENTERבלחיצה על 

  
מספר  – 2לולאה ל או 1לולאה ל מאפשר למשתמש לבדוק את המספר הכולל של ההתקנים המחוברים DEV. VIEW (2) תפריט משנה

 זרתעב תבצעתמ)DEVICES SETUP(הגדרות התקנים  למסך הראשי של תפריט היציאה .שנבחרהנוכחי הלולאה שאליו מחובר ההתקן 
  .CANCEL או ENTER הלחצן

  
  שנמצאו חדשים התקנים שמירת .7.3.2

 ה של מציאת התקנים חדשים בתצורת המערכתבמקר. מזהה באופן אוטומטי את סוגי ההתקנים בלולאה SIMPO TTEבקר הלולאות 
ספר  המל מידע עלאחריהו, )נמצאו התקני לולאה חדשים" (New Loop Devices Found"הלוח יציג את ההודעה , )2 או בלולאה 1בלולאה (

  .מספר הלולאההכולל של ההתקנים החדשים ו
 להשתיק את הזמזם בלחיצה על  ניתן.םעו פיאשי ואות קולסוג תקלה במסך הרמ הההתקנים החדשים שנמצאו במערכת מוצגים עם הודע

הגדרת  (’Devices Setup .3‘  בתפריט לתפריט ההתקנה ובחרהיכנס, לאחר מכן .)השתק זמזם ('SILENCE BUZZER 'הלחצן
  .ופעל לפי המבנה שלהלן' ENTER'לחץ על ). התקנים

  

  
  

שאל אם ברצונך לשמור את ההתקן שנבחר י חהלו). שמירה (SAVE (3) הלחצן לחץ על, כדי לשמור את ההתקנים החדשים שנמצאו
 היציאה היא אוטומטית .במספר הלולאה המתאים) ALL (3)לחצן  (ההתקנים החדשים שנמצאואו את כל )) THIS(זה  (2)לחצן  (בלבד

אם ההתקן ,  לדוגמה.לכיוון שההתקנים השמורים נמצאים במצב פעולה רגי, )הגדרות התקנים (DEVICES SETUPלמסך הראשי 
 יישמרו בתצורת 1 מחוברים ללולאה וכל ההתקנים החדשים שנמצא, ALL) 3(כולם כאשר לוחצים על הלחצן , 1שנבחר מחובר ללולאה 

 2על המתקין לבחור התקן חדש בלולאה , 2לולאה ל מחוברים וכדי לשמור בתצורת המערכת את כל ההתקנים החדשים שנמצא .המערכת
  .GO TO) 1( עבור אל  באמצעות לחצן2לולאה ל 1ניתן לבצע מעבר מהיר בין לולאה  .ALL) 3(כולם לחצן ץ על הוחלול

 או שינוי הכתובת הנוכחית כתובתסוגים אחרים של  . באופן אוטומטי את ההתקנים החדשים בכתובת הטוריתח שומרהלו :הערה
  .7.4  מתוארים בסעיףשהוגדרה
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  התקניםמחיקת  .7.3.3

כדי למחוק ). הגדרות התקנים (DEVICES SETUPבתפריט , )2 או לולאה 1לולאה  ( התקן לולאה מתצורת המערכתניתן למחוק כל
מטה ולחץ על / מעלה תובת ההתקן באמצעות לחצני החצים בחר את כ, התקן אחד או את כל ההתקנים מתוך תצורת הלולאה המתאימה

  .REMOVE (3) הלחצן
  

  
  
  

 ALL (3) לחצן ההתקנים החדשים שנמצאואו את כל ) THIS(זה  (2) לחצן את ההתקן שנבחר בלבד הסירשאל אם ברצונך לי חהלו
אם ההתקן שנבחר , לדוגמה). הגדרות התקנים (DEVICES SETUPהיציאה היא אוטומטית למסך הראשי . במספר הלולאה המתאים

 .תצורת המערכתמ )יימחקו(יוסרו  1מחוברים ללולאה ה ייםהנוכחכל ההתקנים , ALL) 3(כולם כאשר לוחצים על הלחצן , 1מחובר ללולאה 
ץ על הלחצן וחל ול2על המתקין לבחור התקן בלולאה , 2כדי להסיר מתצורת המערכת את כל ההתקנים הנוכחיים המחוברים ללולאה 

  .GO TO) 1(עבור אל  הלחצן בעזרת יכול להתבצע 2לולאה ל 1מעבר מהיר בין לולאה . ALL) 3(כולם 
 New " תקלה הודעות אותם ויתריע באמצעות ימצא וחהל, ההתקנים שהוסרו עדיין מחוברים פיזית למערכת, אם לאחר המחיקה :הערה

Loop Devices Found) " מהמערכת ולאחר מכן להסיר התקןמומלץ תחילה לנתק את ה, כדי להימנע מכך). התקני לולאה חדשיםנמצאו 
  ).התקניםהגדרות ( DEVICES SETUPאותו מתפריט 

  
  

   התקניםנטרול .7.3.4

' Disable' יתורנה . ממנוה ולא יגיב להודעות אש או תקלהמנוטרל התקן לא יבצע את הפעולה של הוח הל.ניתן לנטרל כל התקן לולאה
  .תבלוח הקדמי דולקניטרול 

  

  
  

 ALL (3) לחצן שים שנמצאוההתקנים החדאו את כל ) THIS(זה  (2)לחצן  ( את ההתקן שנבחר בלבדלנטרלשאל אם ברצונך י חהלו
שם ההתקנים המנוטרלים , )DEVICES SETUP(  הגדרות התקניםהיציאה היא אוטומטית למסך הראשי. במספר הלולאה המתאים

  ).DISABLED(יופיעו במצב ניטרול 
 1וברים ללולאה מחה הנוכחייםכל ההתקנים , ALL) 3(כולם כאשר לוחצים על הלחצן , 1אם ההתקן שנבחר מחובר ללולאה , לדוגמה

על המתקין לבחור התקן , 2תצורת המערכת את כל ההתקנים הנוכחיים המחוברים ללולאה לנטרל בכדי  .תצורת המערכתיושבתו ב
  .GO TO) 1(עבור אל  הלחצן בעזרת יכול להתבצע 2לולאה ל 1מעבר מהיר בין לולאה . ALL) 3(כולם ץ על הלחצן וחל ול2בלולאה 

  
  ).ENABLE( (4) הפעיל הפעלה בחר את כתובתו ולחץ על הלחצן, ן שובכדי להפעיל את ההתק

  
הלוח ) כאשר ההתקן היה עדיין ניטרול, אות האש יוצר קודם לכן( הוא נמצא במצב אזעקת אש , אם ברגע ההפעלה של ההתקן:הערה

  ! יתריע מיידית על מצב אזעקת אש
  
  

   התקניםתיקון סוג שגוי של .7.3.5

המתקין יכול  .)סוג שגוי (TYPE ERROR - שלו להמצבהלוח ישנה את , סוג התקן אחרבצורת המערכת כאשר התקן מוחלף פיזית בת
  .כאשר השם ומספר האזור יישמרו עבור ההתקן החדש, )FIX( (3)  תיקוןשימוש בלחצןבבמהירות זאת לתקן 

  

  
  

ולחץ ) TYPE ERROR(  סוג שגוימצבבשבחר את כתובת ההתקן , )DEVICES SETUP(  הגדרות התקניםמהמסך הראשי של התפריט
בעלי הסוג ההתקנים או את כל )) THIS( זה  (2) לחצן  את ההתקן שנבחר בלבדתקןשאל אם ברצונך לי חהלו .)FIX ( (3)  תיקוןעל הלחצן



   מדריך התקנה ותכנות– SIMPOרכזת גילוי עשן כתובתית
  

 
32 

שם , )DEVICES SETUP(  הגדרות התקניםהיציאה היא אוטומטית למסך הראשי. במספר הלולאה המתאיםALL (3)לחצן  השגוי
  ).רגיל (NORMALההתקנים שתוקנו יופיעו במצב 

  
  

   התקניםפרמטרי תכנות .7.3.6
  !3התקן זמינים רק מרמת גישה ה תכנות של סוג פרמטרי :שים לב

  
באמצעות צופרים ומודולים , קריאהנקודות , הניתנים לכתובת SensoIRISעם מגוון רחב של גלאי  פועל SIMPOרכזת גילוי אש כתובתית 

 כדי להגדיר שלהלןהשתמש בתיאורים . בהתאם לסוג ההתקן ההגדרות שונים פרמטרי. Teletek Electronics (TTE) פרוטוקול תקשורת
  .את ההתקנים בתצורת המערכת
מספר הכתובת לעריכה ()DEVICES SETUP(הגדרות התקנים עבור למספר הכתובת שלו בתפריט , כדי להגדיר פרמטרים של התקן

  .ENTERולחץ על ) הבהבי
  

  .יםניטרול את הגדרות ההתקן גם עבור התקנים חדשים וקבועבאפשרותך ל :ההער
  

  :פרמטרים מסוימים משותפים לכל סוגי ההתקנים ומוגדרים באותו אופן
  

 השתמש בחצים מעלה ומטה כדי . הפרמטר הראשון הניתן לעריכה הוא הגדרת מספר האזור עבור התקן זה .שיוך למספר אזור
 .1ים משויכים לאזור התקנכל ה, כברירת מחדל. בהתאם לתצורת המערכת הספציפית שלךלהגדיר את מספר האזור 

 
 בשורה יוזן והוא תווים 40עד באורך של השם יכול להיות . המתקין יכול להזין שם ספציפי עבור כל מכשיר. הזנת שם ספציפי 

חצים ה זרתעבנקבעים ) סמליםגדולות וו נותקטאותיות  (תוויםה. השתמש בחצים שמאלה וימינה כדי להזיז את הסמן .השנייה
 .' ראה גם נספח ב.ENTERהלחצן  זרתעב אשר את השם שהוזן .מעלה ומטה

  
  :הניתנים לכתובת SensoIRIS התקנישני לחצנים מיוחדים מיושמים בתפריטי ההגדרה של 

  
  יםופר הצשל את הקולאו ( של התקן המתקין יכול להפעיל ידנית נורית, באמצעות לחצן זה – נוריות כיבוי/ לחצן הפעלה 

WSOU ,WSOU IS ,BSOUו -BSOU IS (בעת הגדרת מצב  .בעת בדיקת מקום ההתקנה או בדיקת כתובות כפולות במערכת
ON) יםופרהצ (ות באדוםברציפ דולקת התקןנורית ה, )מופעל WSOU ,WSOU IS ,BSOUו -BSOU ISלאחר ).  מופעלים

 .אי גם ההכבת ההתקן ריתונ ו)OFFלמצב  ( יכבה באופן אוטומטילחצןה, יציאה מתפריט הגדרת ההתקןה
  .BSOU IS- וMC-D ,MINP ,WSOU ,WSOU IS ,BSOU: חיווי  הבאים אין נוריותSensoIRISלרכיבי : הערה

  
  המציגה אתנורית ה או לנטרל את חיוויהמתקין יכול להפעיל , באמצעות לחצן זה – כיבוי הבהוב נוריות/ לחצן הפעלה 

 שניות במצב 10מדי  מתחילה להבהב התקןנורית ה, )מופעל (ONבעת הגדרת מצב  .שורת בין הלוח לבין ההתקן המתאיםהתק
 .פעולה רגיל

 BSOU- וMC-D ,MINP ,WSOU ,WSOU IS ,BSOU:  הבאים אין נוריות חיווי להצגת התקשורת עם הלוחSensoIRISלרכיבי : הערה
IS.  
  

 בתצורת ומספר הזיהוי של ההתקן לזיהוי –  ספרות10 עם מספר ייחודי בן מערכתב ויהישדה ז מוצג בתפריט ההגדרות של כל התקן
  .המערכת

  
  .השתמש בלחצני הספרות הפונקציונליים כדי להיכנס לתפריטי המשנה המתאימים בהתאם לסוג ההתקן שנבחר

  
130SSensoIRIS  –גלאי עשן אופטי   

  

  
  

  :המיוחדים הבאים כדי להגדיר את הפרמטריםיים השתמש בלחצני הספרות הפונקציונל
  

על הלחצן כדי להיכנס לתפריט המשנה להגדרת רמת  לחץ – רגישות  (1)
  ).NIGHT( לילה -ו) DAY( אזעקת יום הרגישות של תא העשן עבור מצב
 )NIGHT( (3)-לילה  ו) DAY( (2)  יוםהשתמש בלחצנים הפונקציונליים

 low -נמוך ) / בינוני (Middle) / רגילה (Normal :לבחירת רמת הרגישות
אושרו באמצעות יו הוגדרכל רמות הרגישות ש). גבוהה (high -גבוה ) / נמוכה(
  .ENTERלחצן ה

  :לחץ על הלחצן כדי להיכנס למסך חדש לבדיקת הפרמטרים הנוכחיים הבאים – בדיקה (3)
- Smoke :העשן של תאמראה באחוזים את רמת העשן הנוכחית ב 

 .איהגל
- Pollution :העשן של תא הנוכחית בזיהוםמראה באחוזים את רמת ה 

 .הגלאי
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  .)בטל (CANCEL הלחצן זרתעב תבצעת למסך הראשי מהיציאה
  
  

011TSensoIRIS  – גלאי חום   
IS0 11TSensoIRIS  –לאי חום עם מבודד ג  

  

  
  

  A1R=58 ,A2S=60 ,BS=75: הבאיםהמיוחדים כדי להגדיר את הפרמטריםהשתמש בלחצני הספרות הפונקציונליים 
 עבור הסוגעל הלחצן כדי להיכנס לתפריט המשנה להגדרת  לחץ – רמה (1)
השתמש בלחצנים הפונקציונליים ). לילה(NIGHT -ו) יום (DAY אזעקת מצב
 באמצעות יאושר הסוג שנבחר. A1R / A2S / BS :הסוג לבחירת (3)-ו (2)

  .ENTERלחצן ה
לחצן כדי להיכנס למסך חדש לבדיקת הפרמטרים לחץ על ה – בדיקה (3)

  :הנוכחיים הבאים
- T fire מראה את טמפרטורת ההפעלה של הגלאי –סף שריפה ,

 .במעלות צלזיוס
- T – במעלות צלזיוס, מראה את הטמפרטורה הנוכחית בחדר. 
 
  

  
  .)בטל (CANCEL הלחצן זרתעב תבצעת למסך הראשי מהיציאה
  
  

140МSensoIRIS – וחום אופטי משולב גלאי עשן  
IS140 МSensoIRIS  –לאי עשן וחום אופטי משולב עם מבודד ג  

  

  
  

  :המיוחדים הבאים כדי להגדיר את הפרמטריםהשתמש בלחצני הספרות הפונקציונליים 
  

  :לתפריטי ההגדרות הנוספים הבאיםעל הלחצן כדי להיכנס  לחץ – .רגישות (1)
 כל לחיצה על הלחצן .מי בגלאיביטול הפעולה של החלק התר/ הפעלה–) 1(

  .מחליפה את הפרמטר
) / רגילה (Normal): יום (DAY פעולת  עבור מצבהרגישות  רמתהגדרת –) 2(

Middle) בינוני / ( נמוך- low) נמוכה / ( גבוה- high) לחץ על הלחצן ). גבוהה

  .עד שתגיע לרמת הרגישות הרצויה
) רגילה (Normal): לילה (NIGHT פעולת  עבור מצבהרגישות  רמתהגדרת) 3(
 /Middle) בינוני / ( נמוך- low) נמוכה / ( גבוה- high) לחץ על הלחצן ). גבוהה

  .עד שתגיע לרמת הרגישות הרצויה
  . כל לחיצה על הלחצן מחליפה את הפרמטר.ביטול הפעולה של חלק העשן בגלאי/ הפעלה–) 4(

(3) TEST –  לבדיקת הפרמטרים הנוכחיים הבאיםלחץ על הלחצן כדי להיכנס למסך חדש:  
 . העשן של הגלאיתאמראה באחוזים את רמת העשן הנוכחית ב: Smokeעשן    -
- Pollution העשן של הגלאיתא הנוכחית בזיהוםמראה באחוזים את רמת ה : זיהום . 
- T fire – במעלות צלזיוס,  את טמפרטורת ההפעלה של הגלאימראה. 
- T – במעלות צלזיוס,  בחדרהנוכחית מראה את הטמפרטורה. 

  .ENTERלחצן ה באמצעות יאושר הסוג שנבחר
  

  .ולא ניתן לשנותוA1R - נקבע לSensoIRIS M140הסוג של 
  
  .)בטל (CANCEL הלחצן זרתעב תבצעת למסך הראשי מהיציאה
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150CPМSensoIRIS – נקודת קריאה ידנית   
  

  

  :המיוחדים הבאים הפרמטריםכדי להגדיר את השתמש בלחצני הספרות הפונקציונליים 
  : כל לחיצה על הלחצן מחליפה את סוג האירוע שנוצר בעת הפעלת נקודת הקריאה הידנית– אזהקה / פינוי  (3)
 .Т2-ו Т1ים  המוגדרני ההשהיהזממ כאשר חלה התעלמות, ים יופעלו באופן מיידיופרהצ: פינוי -
 .הקריאה הידנית מופעלת כמו גלאי אוטומטי פעילים ונקודת Т2-ו Т1ים  המוגדרני ההשהיהזמ: אזהקה  -
  

WSOUSensoIRIS – צופר להתקנה על קיר   
 ISWSOUSensoIRIS  – צופר להתקנה על קיר עם מבודד  

  

  
  

  :המיוחדים הבאים כדי להגדיר את הפרמטריםהשתמש בלחצני הספרות הפונקציונליים 
(1) SND LEVEL –ן גבוה  כל לחיצה על הלחצן מחליפה את רמת הקול בי- HIGH) גבוה (נמוך -ל- LOW) תלוי במספר  הדבר–) נמוך 

  :לולאהל יםמחוברהצופרים ה
 .30המחוברים ללולאה הוא עד * מספר הצופרים מוגדר במקרים בהם – HIGH -גבוה  -
 .60 הוא עד המחוברים ללולאה* מספר הצופרים מוגדר במקרים בהם – LOW -נמוך  -
  .WSST IS- וWSOU ,WSST ,WSOU ISהצופרים * 
  

(4) ON/ OFF TURN –  בעת בדיקת כתובות כפולות או איתור מקום ההתקנהופרלכבות את צליל הצ/ לחץ על כדי להפעיל .  
  
  

WSSTSensoIRIS –להתקנה על קיר מבזק מחזורי  צופר ו  
IS WSSTSensoIRIS  – להתקנה על קיר עם מבודדמבזק מחזוריו צופר   

  

  
  

  :המיוחדים הבאים כדי להגדיר את הפרמטריםונקציונליים השתמש בלחצני הספרות הפ
(1) SND LEVEL – כל לחיצה על הלחצן מחליפה את רמת הקול בין גבוה - HIGH) גבוה (נמוך -ל- LOW) תלוי במספר  הדבר–) נמוך 

  :לולאהל יםמחוברהצופרים ה
 .30ד המחוברים ללולאה הוא ע* מספר הצופרים מוגדר במקרים בהם – HIGH -גבוה  -
 .60 הוא עד המחוברים ללולאה* מספר הצופרים מוגדר במקרים בהם – LOW -נמוך  -
  .WSST IS- וWSOU ,WSST ,WSOU ISהצופרים * 
  

(3) MODE –  מצב הפעולה של הצופר את לבחורלחץ על כדי:  
 SND –הפעלת הצופר בלבד במצב אש ; 
 FLASH –חיווי המבזק בלבד במצב אש ; 

SND / FLASH –ופר וגם חיווי המבזק פעילים במצב אש גם הצ.  
  

(4) ON/ OFF TURN –  בעת בדיקת כתובות כפולות או איתור מקום ואת נורית החיווי שלו  ופרלכבות את צליל הצ/ לחץ על כדי להפעיל
  .ההתקנה
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BSOUSensoIRIS –בסיס עם צופר   
 ISWSOUSensoIRIS  – בסיס עם צופר עם מבודד  

  

  
  

  :המיוחדים הבאים כדי להגדיר את הפרמטריםספרות הפונקציונליים השתמש בלחצני ה
(1) SND LEVEL – כל לחיצה על הלחצן מחליפה את רמת הקול בין גבוה - HIGH) גבוה (נמוך -ל- LOW) תלוי במספר  הדבר–) נמוך 

  :לולאהל יםמחוברהצופרים ה
 .30אה הוא עד המחוברים ללול* מספר הצופרים מוגדר במקרים בהם – HIGH -גבוה  -
 .100 הוא עד המחוברים ללולאה* מספר הצופרים מוגדר במקרים בהם – LOW -נמוך  -
  
  .BSST IS - וBSOU ,BSST ,BSOU ISהצופרים * 
  

(4) ON/ OFF TURN –  בעת בדיקת כתובות כפולות או איתור מקום ההתקנהופרלכבות את צליל הצ/ לחץ על כדי להפעיל .  
  
  

BSSTSensoIRIS –מבזק מחזוריס עם צופר ו בסי  
IS BSSTSensoIRIS  – עם מבודדמבזק מחזוריו בסיס עם צופר   

  

  
  

  :המיוחדים הבאים כדי להגדיר את הפרמטריםהשתמש בלחצני הספרות הפונקציונליים 
(1) SND LEVEL – כל לחיצה על הלחצן מחליפה את רמת הקול בין גבוה - HIGH) גבוה (נמוך -ל- LOW) תלוי במספר ר הדב–) נמוך 

  :לולאהל יםמחוברהצופרים ה
 .30המחוברים ללולאה הוא עד * מספר הצופרים מוגדר במקרים בהם – HIGH -גבוה  -
 .100 הוא עד המחוברים ללולאה* מספר הצופרים מוגדר במקרים בהם – LOW -נמוך  -
  
  .BSST IS- וBSOU ,BSST ,BSOU ISהצופרים * 
  

(3) MODE –  מצב הפעולה של הצופר את לבחורלחץ על כדי:  
 SND –הפעלת הצופר בלבד במצב אש ; 
 FLASH –חיווי המבזק בלבד במצב אש ; 

SND / FLASH –גם הצופר וגם חיווי המבזק פעילים במצב אש .  
  

(4) ON/ OFF TURN –  מקום בעת בדיקת כתובות כפולות או איתור ואת נורית החיווי שלו  ופרלכבות את צליל הצ/ לחץ על כדי להפעיל
  .ההתקנה

  
  

 להיות עד תבלולאה חייבהצופרים אבל הצריכה הכוללת של , לולאה בו זמניתצופרים ל של ים שוניםאפשר לחבר סוג :שים לב
300mA!  

  
  !מוקצים בכתובות נפרדות בלוח הבקרה BSST IS- וBSOU ,BSST ,BSOU ISרכבים על בסיסים המוהגלאים האוטומטיים  :הערה

  
על ידי מילוי , להלן 'ניתן להשתמש בטבלה א,  המתאימהקולים בלולאה ולהגדיר את רמת הופרשל הצהכוללת כה כדי לחשב את הצרי

  . לפי סוגםושמישם נעשה הבים ופרמספר הצ
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. 7.6.6ראה סעיף  (27או צליל פינוי מסוג /אזעקה ו לחישוב הצריכה הכוללת של הצופרים בלולאה עם רמת קול מוגדרת והגדרת 1טבלה 
  ):מצב הצופרים

 -גבוה (רמת קול גבוהה   מספר צופר
HIGH( 

  רמת קול נמוכה
  )LOW -נמוך (

 mA, צריכה כוללת
 (LOW -נמוך  + HIGH -גבוה )

WS  ____ x 16.5mA ____ x 5mA  

WS IS  ___ x 16.5mA ___ x 5mA  

WSOU  ____ x 16.5mA ____ x 5mA  

WSOU IS  ____ x 16.5mA ____ x 5mA  

WSST  ____ x 22mA ____ x 12mA  

WSST IS  ____ x 22mA ____ x 12mA  

BSOU  ____ x 10mA ____ x 3mA  

BSOU IS  ____ x 10mA ____ x 3mA  

BSST  ____ x 10mA ____ x 3mA  

BSST IS  ____ x 10mA ____ x 3mA  

  :צריכת הצופרים בלולאה
  

ראה סעיף (  אחראו צליל פינוי מסוג/אזעקה ורים בלולאה עם רמת קול מוגדרת והגדרת  לחישוב הצריכה הכוללת של הצופ2טבלה 
  ):מצב הצופרים. 7.6.6

 -גבוה (רמת קול גבוהה   מספר צופר
HIGH( 

  רמת קול נמוכה
  )LOW -נמוך (

 mA, צריכה כוללת
 (LOW -נמוך  + HIGH -גבוה )

WS  ____x 10mA ____ x 4mA  

WS IS  ___ x 10mA ___ x 4mA  

WSOU  ____ x 10mA ____ x 4mA  

WSOU IS  ____ x 10mA ____ x 4mA  

WSST  ____ x 16,5mA ____ x 11mA  

WSST IS  ____ x 16,5mA ____ x 11mA  

BSOU  ____ x 10mA ____ x 3mA  

BSOU IS  ____ x 10mA ____ x 3mA  

BSST  ____ x 10mA ____ x 3mA  

BSST IS  ____ x 10mA ____ x 3mA  

   :צריכת הצופרים בלולאה
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INPМSensoIRIS  – מיני מודול כניסה   
  
 מצב מופעל –כניסה הזו  המודול עוקב ומעביר ללוח הבקרה את מצב ה.כניסה אחת הוא מודול קומפקטי עם SensoIRIS MINP -ה
)ON ( או מצב כבוי)OFF .(ה- SensoIRIS MINPקופסת ההרכבה של ההתקן מיועדת להתקנה מובנית ב.  
  

  
  

 (1)כניסה לחץ על הלחצן, ככניסהכדי לתכנת את האירוע שנוצר .  ניתנת לתכנות לפי היישוםSensoIRIS MINP -הההפעלה של כניסת 
IN –  להגדרהפעילים בתפריט המשנה קיימים שלושה שדות:  

 GENERATES –  אש :כניסה במטה כדי לבחור אירוע שנוצר/ מעלה השתמש בלחצני החצים )FIRE /(EVACUATE) פינוי / (
RESET) איפוס / (MESSAGE ALARM) הודעת אזעקה / (MESSAGE FAULT) הודעת תקלה / (MESSAGE 

WARNING) הודעת אזהרה / (SILENCE BUZZER) השתקת זמזם / (SILENCE ALARM) השתקת אזעקה / (CLASS 
CHANGE) *שינוי סוג / (SILENCE ALARM (STROBE ON)) ** מבזק פועל[השתקת אזעקה([ 

 השייה DELAY – שניות עבור אירוע ההפעלה0-600השהייההזן זמן . השדה משותף לכל האירועים . 
 שם NAME –  המודולכניסתהזן שם ספציפי עבור . 

  
 *CLASS CHANGE – י מהדקל ל פתוחים בדרך כלמגעים לעב של מתג מהדקיםחבר את ה, סוגכדי להשתמש בפונקציית שינוי ה
  .מודולה
  

 **SILENCE ALARM (STROBE ON) –  ביחד  בעת שימוש בלוח לדוגמה, במקרה של אירוע פינויהצופרים  את לנטרלהשתמש כדי
) BSST IS-ו WSST ,WSST IS ,BSST (ות פעילושלהם יהיחיווי  הנוריות ולםא, מושתקים  הצופרים יהיו. נפרדתעם מערכת פינוי קולי

  . שלהםנפרדותת הללא קשר להגדרו
  

  .NAME - וGENERATES ,DELAYהשתמש בחצים שמאלה וימינה כדי לעבור בין השדות 
  

(2) GROUP –  בשדה העריכה הזן את מספר הקבוצה . פונקציונלי כדי להיכנס לתפריט המשנה לבחירת קבוצההלחץ על הלחצן
  .מטה/ באמצעות לחצני החצים מעלה 

  
  .)בטל (CANCEL הלחצן זרתעב תבצעת למסך הראשי מהיציאה .ENTERלחצן האמצעות אושרו ביו הוגדרשהפרמטרים כל 

  
  

D-MCSensoIRIS  – ת קונבנציונליים מסדר מודול ניתן לכתובת עבור גלאיםSensoMAG   
  

  .SensoMAGסדרת מ ים קונבנציונליםהמודול משמש לחיבור של גלאי
  .ן שם ספציפייכול להזיו התקןהמתקין קובע את מספר האזור עבור ה
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04-IOМSensoIRIS  – מוצאי 4עם  מודול  
  
  .יציאהפונקציונליים לבחירת מספר ההשתמש בלחצנים . מוצאיתכנות זהה עבור כל הה
  

 הלחצן עלשוב כדי לראות את מספר הזיהוי של המודול לחץ ). MORE (<< עליך ללחוץ על הלחצן עוד) OUT 4 (4 את מוצא כדי לתכנת
MORE >>.  

  
 

  
  .השתמש בחצים שמאלה וימינה כדי לעבור בין השדות הניתנים לעריכה. מעלה ומטהבחור אירוע הפעלה באמצעות החצים על המתקין ל

  
 התקן DEVICE – השדה .  הגדר את מספר הלולאה ואת כתובת ההתקן.הפעלה מהתקן'INPUT ')מתייחס רק למודולי ) כניסה

MIO. 
 כניסת קבוצה INPUT GROUP – בין מחליף) 2(הכפתור הפונקציונלי . הגדר את מספר הקבוצה. מהתקן בקבוצהלה הפע 

 .OR- וAND יותת הלוגופעולה
 כיבוי אזור FIRE ZONE – בשדה .הגדר מספר אזור. הפעלה מאזור באזעקת אש 'ALARMS ')ניתן להזין מספר ) אזעקות

 .ופעלת יציאהה,  זהספרמכאשר לאחר ההגעה ל,  רשומותאזעקות אש
 אש קבוצת אזור FIRE ZONE GROUP – הגדר מספר קבוצה. כלול בקבוצההאזעקת אש במאזור  הפעלה. 
  משותף(אש( FIRE – הפעלה במקרה של אירוע אזעקת אש במערכת. 
 תקלת אזור FAULT ZONE – הגדר מספר אזור. תקלההפעלה מאזור ב. 
 תקלת קבוצת אזור FAULT ZONE GROUP – הגדר מספר קבוצה. ל בקבוצהכלוה תקלהבמאזור  הפעלה. 
 משותף (תקלה (FAULT –  במערכתתקלה הפעלה במקרה של אירוע. 
 תקלת מערכת FAULT SYSTEM – מערכתי של תקלה במערכתהפעלה במקרה של אירוע . 
 קדם אזעקה PREALARM – אשתאירוע אזעקלאזעקה ראשונית  הפעלה במקרה של . 
 משותף (מנוטרל (DISABLE –  ניטרול במערכתשל הפעלה במקרה. 
 צופרים פעילים SOUNDER ON – הפעלת הצופר במערכתהפעלה במקרה של . 
 אתחול RESET – הפעלה במקרה של איפוס במערכת. 
 פינוי EVACUATE -  במערכתפינוי הפעלה במקרה של אירוע. 
 פינוי קבוצה אזור EVACUATE ZONE GROUP – המתאימה בקבוצה" אזעקת אש"ו" פינוי "במקרה של הפעלה. 
 השתק זמזם SILENCE BUZZER –  זמזם במערכתהשתקתהפעלה במקרה של . 
 השתק אזעקה SILENCE ALARM –  במערכתהאזעקה השתקתהפעלה במקרה של . 
 בדיקה TEST –  במערכתבדיקההפעלה במקרה של . 

  
  :השדות הבאים נגישים לעריכה, בנוסף

DELAY - בין השדות החליףהשתמש בחצים שמאלה וימינה כדי ל . שניות0-600 השהיה הזן זמן. ההגדרה משותפת לכל סוגי ההפעלה 
ACTIVATIONו -DELAY.  

LOGIC –  יותת הלוגופעולה בין החליףכדי ל) 2(לחץ על הלחצן הפונקציונלי ANDו -OR.  
BEHAVIOR CHANGE –  4(לחץ על הלחצן הפונקציונלי ( ככדי להגדיר את ההתנהגות-Latched )נעולה ( אוUnlatched) משוחררת(.  

  
  .)בטל (CANCEL הלחצן זרתעב תבצעת למסך הראשי מהיציאה .ENTERלחצן ה באמצעות יאושר אירוע הגדרת ההפעלה

 .כדי לבחור אירוע הפעלה         - ו           השתמש בלחצנים 
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22-IOМSensoIRIS  – מוצאי 2- כניסות ו2עם  מודול  
  
  .אהיצי  כניסה אופונקציונליים לבחירת מספרההשתמש בלחצנים . מוצאיההכניסות ותכנות זהה עבור כל ה

 הלחצן עלשוב כדי לראות את מספר הזיהוי של המודול לחץ ). עוד (<< MOREעליך ללחוץ על הלחצן ) 2יציאה  (OUT 2 את כדי לתכנת
MORE >>.  

  

  
  .הכניסות והמוצאיפונקציונליים כדי להגדיר פרמטרים עבור ההשתמש בלחצנים 
  .SensoIRIS MINPשל המשנה  עיין בתפריט IN 1 / 2עבור ההגדרות של 
  .SensoIRIS MIO-04של המשנה  עיין בתפריט OUT 1 / 2עבור ההגדרות של 

ספר בשדה העריכה הזן את מ . המתאיםכניסהמספר השל  במסך GROUP (2)לחץ על הלחצן ,  לפעולה בקבוצהIN 1 / 2 את שייךכדי ל
  .מטה/ מעלה הקבוצה באמצעות לחצני החצים 

  
  
  

40-IOМSensoIRIS  – כניסות 4עם  מודול  
  
  . כניסהפונקציונליים לבחירת מספרההשתמש בלחצנים . מוצאיההכניסות ותכנות זהה עבור כל ה

 הלחצן עלשוב כדי לראות את מספר הזיהוי של המודול לחץ ). עוד (<< MOREעליך ללחוץ על הלחצן ) 4כניסה  (IN 4 את כדי לתכנת
MORE >>.  

  

  
  .הכניסות פרמטרים עבור פונקציונליים כדי להגדירההשתמש בלחצנים 
  .SensoIRIS MINPשל המשנה  עיין בתפריט IN 1 / 2 / 3 / 4עבור ההגדרות של 

בשדה העריכה הזן את  . המתאיםכניסהמספר השל  במסך GROUP (2)לחץ על הלחצן ,  לפעולה בקבוצהIN 1 / 2 / 3 / 4 את שייךכדי ל
  .מטה/ מעלה ספר הקבוצה באמצעות לחצני החצים מ
  
  

MOUTnsoIRIS Se – תטנציאליוה פיציא מודול  
  

מספקים ו, ים או מיכלי כיבוי ונבנציונליק צופריםהמודולים משמשים לחיבור של 
כיבוי לבין רכזת גילוי אש /  יםונבנציונליק צופרים בעלחיבור ממשק בין אזור 

SIMPO.  את הפרמטרים פונקציונליים כדי להגדירההשתמש בלחצנים 
  :םהמיוחדים הבאי

(1) OUT 1 – ראה תיאור של מודול –יציאה הגדר את הפרמטרים עבור ה 
SensoIRIS MIO-04.  

(1) POLARITY –  השתמש בלחצן זה כדי להגדיר את סוג הפעולה של ממסר
  :קוטביותה סוג מחליפה אתל הלחצן עכל לחיצה . המודול

- NORMAL POLARITY –  הממסר של המודול יופעל בעת קבלת
אות ההפעלה 
ויכבה כאשר 

 .האות נעלם
- INVERTED POLARITY –  כאשר האות הממסר של המודול יופעל

 .אות ההפעלהבעת קבלת ויכבה  נעלם
  
  
  

 DEVICES(הגדרות התקנים של תפריט  למסך הראשי היציאה .ENTERלחצן האושרו באמצעות יו הוגדרשהפרמטרים כל 
SETUP(הלחצן זרתעב תבצעתמ CANCEL) בטל(.  
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  :הכיבויים המאושרים עם המערכת הם 
  

 Firepro , Stat-x: אירוסול 
  

FM200 : S.I.GAS , PEMALL.  
  
  

  .פ תצרוכת הזרם ברכזת"כמות הכיבויים ע
  
  

 

240-MOUTSensoIRIS  – מודול עבור ממשק V240) עם מוצא ממסר אחת או שתיים(  
  

 מוצאות עם  המודול זמין בשתי גרסא. VAC 240מודול ממסר עם ממשק עבור 
  .אחת או שתייםממסר 

 את הפרמטרים המיוחדים פונקציונליים כדי להגדירההשתמש בלחצנים 
  :הבאים

(1) OUT 1 – ראה תיאור של מודול –יציאה הגדר את הפרמטרים עבור ה 
SensoIRIS MIO-04.  

  
ומספר הזיהוי ולחצן הבהוב נוריות , OUT 2 (2)היציאה השנייה נבחרת באמצעות לחצן , SensoIRIS MOUT240/2בתפריט של : הערה

  .<< MORE (4)כיבוי זמינים לאחר לחיצה על הלחצן / הפעלה 
  

 DEVICES(הגדרות התקנים של תפריט  למסך הראשי היציאה .ENTERלחצן האושרו באמצעות יו הוגדרשהפרמטרים כל 
SETUP(הלחצן זרתעב תבצעתמ CANCEL) בטל(.  

  
 

Z-MCSensoIRIS  –ר קונבנציונלי מודול אזו  
  

 נטרהמודול מ . גלאים קונבנציונליים32זהו מודול אזור קונבנציונלי לחיבור עד 
, מעגלבקצר , ת אשאזעק: התקלה הבאיםושולח הודעות אזהרה עבור אירועי 

  ).קו בסוף הEOL לחבר מודול הבולולאה חהקו ב נתק ווגלאי שהוסר מבסיס
  
  
  

 למסך היציאה .ENTERלחצן ה אושרו באמצעותיו הוגדרשהפרמטרים כל 
  .)בטל (CANCEL הלחצן זרתעב תבצעתמ)DEVICES SETUP(הגדרות התקנים של תפריט הראשי 
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GASSensoIRIS  – לא בשימוש בישראל– גלאי גז   
  

SensoIRIS GASת וניתנה אש תמערכות אזעקבהמיועד ליישום   הוא גלאי גז
  .IRIS- וSIMPO לכתובת  הניתנים אזעקת האשותלוחכתובת שנבנה עם ל
  

SensoIRIS GAS גלאי מצויד  ה.מ"של גז טבעי וגפדליפה מיועד לגילוי  מיועד
 מניפולטור או שסתום אלקטרומגנטי לשליטה באמצעות אזעקה במוצא

  ).אביזרים אופציונליים(
  

  : את הפרמטרים המיוחדים הבאיםפונקציונליים כדי להגדירההשתמש בלחצנים 
(4) ON/ OFF SOUNDER –  אפשרות האם מוגדרתOFF) במקרה של הפעלת גלאי הגזו במערכת לא יופעלהצופרים, )כבוי . 

  . מוגדרת כברירת מחדלOFFאפשרות ה
  

 DEVICES(הגדרות התקנים של תפריט  למסך הראשי היציאה .ENTERלחצן האושרו באמצעות יו הוגדרשהפרמטרים כל 
SETUP(הלחצן זרתעב תבצעתמ CANCEL) בטל(.  

  
 

  : הגדרות פרמטרים–סוגי הפעלה . 3טבלה 
  

  הגדרות פרמטרים
' מס סוג ההפעלה

ספירת  אזור' מס קבוצה' מס לולאה
' מס התקן' מס אזעקות

 התנהגות לוגיקה *כניסה

 משוחרר/ נעול  - 4 - 1 250 - 1 - - - 1/2 התקן
 משוחרר/ נעול  AND/OR - - - - 9 - 1 - קבוצת כניסות

 נעול - - - 1-9 48 - 1 - - אזור אש
 נעול AND/OR - - - - 9 - 1 - קבוצת אזור אש

 נעול - - - - - - - )משותף(אש 
 משוחרר/ נעול  - - - - 48 - 1 - - אזור תקלה

 משוחרר/ נעול  AND/OR - - - - 9 - 1 - קבוצת אזור תקלה
 משוחרר/ נעול  - - - - - - - )משותף(תקלה 

 משוחרר/ נעול  - - - - - - - תקלה במערכת
 משוחרר/ נעול  - - - - 48 - 1 - -  אזור אזעקה ראשונית

 משוחרר/ נעול  - - - - - - - )משותף(ניטרול 
 משוחרר/ נעול  - - - - - - - צופר פועל

 משוחרר - - - - - - - איפוס
 נעול - - - - - - - פינוי

 משוחרר/ נעול  - - - - - - - השתקת זמזם
 משוחרר/ נעול  - - - - - - - ת אזעקההשתק
 משוחרר/ נעול  - - - - - - - בדיקה

 נעול AND/OR   -  9 - 1  קבוצת אזור פינוי
  
  .יציאה בלבד/ עבור מודול כניסה * 
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  כתובתתפריטי  .7.4
  !3 זמינים רק מרמת גישה כתובתתפריטי : שים לב

  
סוג תכנות הכתובת תלוי . או לבצע תהליך כתובת בטוחה או אוטומטי, התקןתפריט זה מאפשר למתקין להגדיר או לשנות את כתובת ה

   .כמו גם בקיבולת ובתצורת המערכת, בהעדפות המתקין
  

  :המתקין יכול להשתמש בגישות שלהלן להוספת התקנים לתצורת המערכת
  

  הלולאות ויספק להן כתובות יזהה את ) רכזת(הלוח ). רכזת( בלוח 2או ללולאה / ו1ההתקנים מחוברים ישירות ללולאה
המתקין יכול לשמור . יתחיל עם הכתובת הפנויה הראשונה בתצורת המערכת) רכזת(הלוח . בהתאם לסדר ההתקנים בשורה, אוטומטית

  ). Devices setup(הגדרת התקנים . 3או את כולם בו זמנית דרך תפריט , את ההתקנים החדשים בזה אחר זה
  

 כתובת בטוחה)Self addressing .( אולם ההתקנים ,  קו הלולאה מוכן- ההתקנים החדשים מוכנים לחיבור לתצורת המערכת
. 4על המתקין להיכנס לתפריט מספר ). לחצןוהמודולים אינם מחוברים ללולאה, הגלאים והצופרים אינם מורכבים בבסיסים(אינם מותקנים 

כעת המתקין יכול . בת הפנוי הראשון עבור כל אחת מן הלולאותמציג את הכתו) רכזת(הלוח . תפריט כתובת בטוחה. 4.3 -כתובת 
וימשיך אוטומטית לכתובת , ישייך את מספר הכתובת להתקן המורכב) רכזת(הלוח . להתחיל בהרכבת הגלאים ומודולים בזה אחר זה

  .הבא הפנוי במערכת
  

 כתובות אוטומטיות)  Auto addressing .(לוח המטרה של תכונת הכתובת האוטומטי ב)רכזת( SIMPO  היא להפוך את
השימוש בתכונה זו מאפשר למתקין להרכיב את כל ההתקנים ללא הגדרת . ההתקנה של המערכות הכתובתית לפשוטה וידידותית יותר

: מטיישנן שתי דרכים עיקריות לביצוע הכתובת האוטו). רכזת(ולאחר מכן לבצע את הכיתוב באופן אוטומטי בלחיצה אחת על הלוח , כתובת
  .ועל ידי המבודדים, על ידי מספר הזיהוי של התקנים

הסדר . הליך הכתובת עוקב אחר סדר מספרי הזיהוי של ההתקנים המחוברים אל הקו.  על פי מספרי זיהוית אוטומטיכתובת -
   .לחצןוהמודולים בקצה, הצופרים, נקבע על פי סוג ההתקן ומתחיל בגלאי האש

 הליך זה דורש שכל ההתקנים המחוברים אל הקו יהיו מאובזרים במודול מבודד מובנה . על פי מבודדיםת אוטומטיכתובת -
על פי , 250 עד 1-בסדר עולה מ, מתחיל בהגדרה אוטומטית של כתובת ההתקנים) רכזת(הלוח . בלולאה או בחיבור למודול מסוג זה

  .הרצף של המיקום שלהם בקו
  :מוצג בתרשים החיבורים שלהלן, SIMPO TTEם החיוביים והשליליים המרחיב לולאת על פי הקווי, הכיוון של הליך הכתובת האוטומטי

  

  
  

כאשר הוא מתחיל בקווים החיוביים ,  את ההתקנים בלולאה בזה אחר זהכתובת מתחיל ל)רכזת(לוח  האוטומטי הכיתובבמהלך ה
פויות האפשריות על גבי הלולאה ממשיכות את מספרי הכתובות בהסתע.  בכיוון ימינהSIMPO TTEוהשליליים בצדה הימני של לולאת 

  .לאחר מכן המספור ממשיך בקו הראשי וכן הלאה. הכתובות מהשורה הראשית עד לסוף ההסתעפות
  
  
  

   כתובת ףסוה .7.4.1

הליך זה . הליך זה זהה להליך הכתובת העצמי. המתקין יכול להגדיר כתובות ישירות להתקנים חדשים במערכת, בתפריט משנה זה
אלה , אין להרכיב הגלאים והצופרים בבסיסים . ימוש במידה והמתקין מבקש להוסיף התקנים בודדים לתצורת המערכת בכתובות פנויותש

  .רק את האביזר הבודד שנועד לקבל כתובת
  

התקן ה. SET ADDRESSהגדר כתובת . ADDRESSING , 4.1-כתובת .4 -יש להיכנס לתפריט המתקין , כדי להגדיר כתובת להתקן
  ).2 או לולאה 1לולאה (חייב להיות מוכן לחיבור אל הרכזת 

  

  SIMPO TTEלולאת 
 מרחיב

 כיוון תחילת המיעון

 כיוון סוף המיעון

 1הסתעפות 
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 במידה וקיימת 2כדי לעבור ללולאה ) CHANGE( השתמש בלחצן שנה. המערכת מציגה באופן אוטומטי את הכתובת הראשונה במערכת
  . במערכת

  . פעיל) SAVE ( שמור  הלחצןמופיע הפנויה בכתובת**
  . בלחצני החצים מעלה ומטה כדי לגלול דרך מספרי הכתובת השוניםכדי למצוא כתובת פנוי השתמש

 
חבר את ההתקן החדש אל . בשורה התחתונה של המסך) 2(פעיל ) SAVE (שמורהכתובת הפנויה בתצורת המערכת מזוהה כאשר הלחצן 

. והמתן מספר שניות) SAVE(מור לחץ על הלחצן ש.  הרכב את הגלאי או את הצופר אל הבסיס או חבר את המודול אל הלולאה-המערכת 
 ERRORבמידה ומוצגת ההודעה . מתחילה להבהב על המסך) עבר בהצלחה (SUCCESSFULההודעה , אם הכתובת עבר בהצלחה

או , תוכל להמשיך עם הגדרת המעם הבא). רכזת(אין תקשורת עם הלוח ;  ההתקן אינו מחובר כראוי-קיימת תקלה , מוצגת) שגיאה(
  ).ביטול (CANCELבלחיצה על הלחצן לצאת מהפעולה 

  
  כתובתשינוי  .7.4.2

. 4 -יש להיכנס לתפריט המתקין ,  להתקןכתובתכדי לשנות .  של התקן מסויםכתובתהמתקין יכול לשנות את מספר ה, בתפריט משנה זה
  ).CHANGE ADDRESS (כתובתשינוי  .4.2 -) ADDRESSING( כתובת

  

  
 כתובתהשתמש בלחצני החצים מעלה ומטה כדי לבחור את כתובת .  הראשון במערכתכתובתהמערכת מציגה באופן אוטומטי את ה

  .ההתקן שברצונך לשנות
  . במידה וקיימת במערכת2כדי לעבור ללולאה ,) CHANGE(השתמש בלחצן שנה 

  ).NEW ADDRESS( חדש כתובת לחץ על לחצן החץ הימני כדי לעבור לשדה
ומוצג בשורה ) 2(פעיל ) SAVE(  הלחצן שמור- פנוי בתצורת המערכת כתובתלמצוא השתמש שוב בלחצני החצים מעלה ומטה כדי 

 עבר בהצלחהההודעה ,  עבר בהצלחהכתובתבמידה ושינוי ה. והמתן מספר שניות) SAVE( לחץ על הלחצן שמור. התחתונה של המסך
)SUCCESSFUL (ת מהפעולה בלחיצה על הלחצן ביטולאו לצא,  נוסףכתובתתוכל להמשיך עם שינוי . מתחילה להבהב על המסך 
)CANCEL.(  
  
  

  התקנה .7.4.3

הליך הכתובת העצמי יעיל כאשר קיים מספר גדול של . המתקין יכול כתובת בודדת של התקן לתצורת המערכת, בתפריט משנה זה
   .התקנים המיועדים לחיבור למערכת

הגלאים והצופרים אינם מורכבים (אולם ההתקנים אינם מותקנים ,  קו הלולאה מוכן-ההתקנים החדשים מוכנים לחיבור לתצורת המערכת 
  ).לחצן והמודולים אינם מחוברים ללולאה, בבסיסים

  
 SELF התקנה. ADDRESSING (- 4.3(כתובת  .4 –יש להיכנס לתפריט המתקין , כדי לבצע תהליך כתובת בטוחה להתקן

ADDRESSING . כעת המתקין יכול להתחיל בהרכבת .  הראשונה עבור כל אחת מן הלולאותמציג את הכתובת הפנויה) רכזת(הלוח
וימשיך אוטומטית לכתובת הבא ההפנויה , ישייך את מספר הכתובת להתקן המורכב) רכזת(הלוח . הגלאים ומודולים בזה אחר זה

  .במערכת
  

תפריט הכתובת הבטוחה מציגה מידע על המספר הכולל של התקנים 
  .ההמחוברים לכל לולא

מציג את הכתובת הפנויה הראשוןנה עבור כל ) רכזת(בשורה השלישית הלוח 
ויעבור , מדלג על מספרי כתובת שכבר הוגדרו) רכזת(הלוח . אחת מן הלולאות

  .למספר הכתובת הבא
. 4 עד 1באמצעות לחצני הפונקציה , המתקין יכול את הכתובת הבא באופן ידני

) רכזת(הלוח , במידה ובמהלך הכתובת הבטוחה הכתובת המוגדרת אינוה פנויה. יגדיל אותו' +'מן יקטין את מספר הכתובת והס' -'הסמן 
  .ידלג על כתובת זה ויעבור למספר הכתובת הבא הפנוי במערכת

קובע אוטומטית את הכתובת הנוכחי להתקן ועובר למספר , ממתין לחיבור ההתקן אל הלולאה) רכזת(הלוח , במצב כתובת בטוחה
מספר הכתובות יגדל ויציג את המספר הכולל של ההתקנים המחוברים , לאחר שכל ההתקנים נוספו לתצורת המערכת.  הבאהכתובת

  .ללולאה הרלוונטית
  ).CANCEL(יציאה מהתפריט מבוצעת באמצעות לחיצה על הלחצן ביטול 
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  !הערות חשובות

  
  

 .התקן הבא ללולאה שניות עד לחיבור ה10המתן לפחות , בטוחה הכתובתבמהלך ה .1

 ורק לאחר מכן 1חבר את כל ההתקנים ללולאה . לעולם אין לחבר את ההתקנים לשתי הלולאות בו זמנית .2
 .2המשך בחיבורם ללולאה 

 .בדוק את ההתקנים עם נורית החיווי הדלוקה,  העצמיכתובתלאחר השלמת ה .3

  

   אוטומטיכתובת .7.4.4

  .קנים במהלך ההפעלה הראשונית או במקרה של הגדרה מלאה לכל המערכת האוטומטי הוא שיטה נוחה ומהירה לטיפול בהתכתובתה
חובה להשתמש ,  במבודדכתובתבמקרה של שימוש בהליך ה. )רכזת(לוח  הלולאות בדקיכל ההתקנים צריכים להיות מחוברים אל ה

  .חובר ללולאה מאובזרים במבודד המ-לחצן המודולים ו-כאשר שאר ההתקנים , בגלאים ובצופרים עם מבודד מובנה
  

  !אינם מאובזרים במבודד מובנה SensoIRIS GAS Detector-וה, SensoIRIS MINP-ו SensoIRIS MC-D המודולים: הערה
  ! האוטומטי על פי מספרי הזיהויכתובתעל המתקין להשתמש ב, במידה והם כלולים בתצורה של הלולאה

המתקין , לאחר כניסה לתפריט.  אוטומטיכתובת. 4.4 תפריט משנה – תובתכ. 4 תפריט -בחר ברצף ,  האוטומטיכתובתדי להפעיל את הכ
השתמש בלחצני הפונקציה . ואת מספר הלולאהכתובתיכול לבחור את שיטת ה

  : האוטומטיכתובתלבחירת שיטת ה
)1 (ID – )עוקב אחר סדר מספרי הזיהוי של כתובתהליך ה) מספר זיהוי 

על פי סוג ההתקן ומתחיל בגלאי הסדר נקבע . ההתקנים המחוברים אל הקו
  .והמודולים בקצהלחצן, הצופרים, עשןה
הליך זה דורש שכל ההתקנים המחוברים אל הקו יהיו ) Isolator (–  מבודד)2(

לוח ה. מאובזרים במודול מבודד מובנה בלולאה או בחיבור למודול מסוג זה
 כתובתבמהלך ה. על פי הרצף של המיקום שלהם בקו, 250 עד 1-מבסדר עולה ,  ההתקניםכתובת מתחיל בהגדרה אוטומטית של )רכזת(

כאשר הוא מתחיל בקווים החיוביים והשליליים בצדה הימני ,  את ההתקנים בלולאה בזה אחר זהכתובת מתחיל ל)רכזת(לוח האוטומטי ה
  . בכיוון ימינהSIMPO TTEשל לולאת 

)4( CHANGE – )האוטומטיכתובתספר הלולאה עליה מיושם הליך ההשתמש בלחצן זה על מנת לבחור את מ) שנה .  
  
  

  ) רכזת ( בלוחמוצאיתפריט  .7.5
  :)רכזת(לוח להפעיל או להגדיר את משך ההשהיה עבור כל יציאה ב / נטרלתפריט זה מאפשר למתקין ל

 )SND 1 , SND 2(  צופרמוצאים -
 . לא בשימוש– )EXT( כיבוי אש מוצא -
 . לא בשימוש– )FIRE(  אשמוצא -
 . לא בשימוש– )FAULT( ה תקלמוצא -
  לממסריםמוצאים 4 -

  
  .3- ו2ת גישה והתפריט נגיש מרמ

  
  . תפריטי המשנה זמינים בשני מסכים).PANEL OUTPUTS (מוצאי רכזת .5 -יש להיכנס לתפריט , להגדרת התצורה עבור כל יציאה

  

  
  

Back RELAYS  FAULT  MORE  FIRE  EXTING  SOUNDER  
  צופרים  יבויכ  אש  עוד  תקלה  ממסרים  חזור
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   צופריםמוצאי .7.5.1

  .להפעיל את הפעלת הצופרים ואת משך ההשהיה/ נטרלהמתקין יכול ל, בתפריט משנה זה
  

  ).SOUNDERS( צופרים 5.1) PANEL OUTPUT(מוצאי רכזת .5 -יש להיכנס לתפריט , לקבלת גישה לתפריט הצופרים
  

  !ללא הרשאות לשינוי הגדרה זו, בלבד) ON , OFF , SCHEDULE( ניתן לבדוק את מצב ההשהיה המוגדר 2ברמת גישה : שים לב
  :לחצני הפונקציה בעלי הפעולות שלהלן

כאשר ). DISABLED (מנוטרל) ENABLED (פעילכל לחיצה על הלחצן מעבירה בין המצבים .  הצופרמוצא לחץ לשינוי הסטטוס של - )1(
דולקות באופן ) Disable(נוטרל ו) Sounder Output Fault/ Disable( ניטרול/ צופר תקלה מוצאות נוריות החיווי ניטרול הצופר מוצאים

   .קבוע
  :כל לחיצה על הלחצן משנה את הגדרת ההשהיה.  לחץ על כדי להגדיר משך ההשהיה-) 3(

 פעיל -) ON ( יום  הצופר תהייה פעילה כאשר מצב הפעולה מוגדר למוצאיםההשהיה של)DAY (- 6.3 עיין בהסבר לתפריט 
 לילה/מצבי הפעלה יום

 כבוי -) OFF ( הצופרים מופעלות באופן מיידימוצאים.  הצופריםמוצאיםללא השהיה של . 
 ז"לו  -) SCHEDULE ( לוח  הצופר תופעל בהתאם למוצאיההשהיה של)מצבי הפעלה 6.3 עיין בהסבר לתפריט - )רכזת 

 .לילה/יום
  

  .ENTERלחצן כל הפרמטרים שהוגדרו מאושרים באמצעות לחיצה על ה
  

   לא בשימוש–מוצא כיבוי  .7.5.2

יש , ) EXTINGUISH ( כיבוי אש לקבלת גישה לתפריט המשנה.  כיבוי האשמוצאלהפעיל את  / נטרלהמתקין יכול ל, בתפריט משנה זה
  ).EXITING) .(2(כיבוי , מוצאי רכזת . 5 –להיכנס לתפריט 

  
  :לחצן הפונקציה בעל הפעולות שלהלן

כל לחיצה על הלחצן מעבירה בין . כיבוי המוצאהסטטוס של  לחץ לשינוי - )2(
 כיבוי האש מוצאכאשר ). DISABLED (ומנוטרל) ENABLED ( פעיל המצבים
  .דולקת באופן קבוע) Disable ( ניטרולנורית החיווימנוטרל 

  
  
  

  .ENTERכל הפרמטרים שהוגדרו מאושרים באמצעות לחיצה על הלחצן 
  
  

   לא בשימוש–  אשמוצא .7.5.3

  . האש ואת משך ההשהיהמוצאהפעלת להפעיל את  / נטרלהמתקין יכול ל, ריט משנה זהבתפ
  . ) FIRE( אש –) PANEL OUTPUT(מוצאי רכזת . 5-יש להיכנס לתפריט , )FIRE ( אש המשנהלקבלת גישה לתפריט 

  
  !נוי הגדרה זוללא הרשאות לשי, בלבד) ON , OFF( ניתן לבדוק את מצב ההשהיה המוגדר 2ברמת גישה : שים לב

  
  :לחצן הפונקציה בעל הפעולות שלהלן

כל לחיצה על הלחצן מעבירה בין . אש מוצא לחץ לשינוי הסטטוס של - )1(
 האש מוצאכאשר ). DISABLED(ומנוטרל ) ENABLED ( פעילהמצבים

  .דולקות באופן קבוע   נוריות החיווימנוטרלת
 הלחצן משנה את הגדרת כל לחיצה על.  לחץ כדי להגדיר משך ההשהיה-) 3(

  :ההשהיה
  

 פעיל -) ON ( יום  הצופר תהייה פעילה כאשר מצב הפעולה מוגדר למוצאיםההשהיה של)DAY (- 6.3 עיין בהסבר לתפריט 
 לילה/מצבי הפעלה יום

 כבוי -) OFF ( הצופרים מופעלות באופן מיידימוצאים.  הצופריםמוצאיםללא השהיה של . 
 ז"לו  -) SCHEDULE (לוח  הצופר תופעל בהתאם למוצאי של ההשהיה)מצבי הפעלה 6.3 עיין בהסבר לתפריט - )רכזת 

 .לילה/יום
  

  .ENTERכל הפרמטרים שהוגדרו מאושרים באמצעות לחיצה על הלחצן 
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   לא בשימוש– מוצא תקלה .7.5.4

  . התקלהמוצאלהפעיל את  / לנטרלהמתקין יכול , בתפריט משנה זה
  .)FAULT( תקלה –) PANEL OUTPUT(מוצאי רכזת . 5יש להיכנס לתפריט , )FAULT ( תקלהלקבלת גישה לתפריט המשנה

  
  :לחצן הפונקציה בעל הפעולות שלהלן

כל לחיצה על הלחצן מעבירה בין .  התקלהמוצא לחץ לשינוי הסטטוס של -) 2(
 התקלה מוצאכאשר ). DISABLED ( או מנוטרל)ENABLED (פעיל המצבים 
  . דולקת באופן קבוע נורית החיווימנוטרלת

  
  

  
  .ENTERכל הפרמטרים שהוגדרו מאושרים באמצעות לחיצה על הלחצן 

  
   ממסריםמוצאי .7.5.5

 !3 הממסרים זמינות להגדרת פרמטרים רק מרמת גישה מוצאים: שים לב
  

  .בתפריט משנה זה המתקין יכול להגדיר את הפרמטרים של מוצאים הממסרים ברכזת
מוצאי ממסרים ) PANEL OUTS(מוצאי רכזת . 5יש להיכנס לתפריט , )RELAY OUTS(  ממסרים לקבלת גישה לתפריט המשנה מוצאי

)RELAYS OUT. (  
  

-סדר המספרים של הממסרים תואם לסדר ב! שים לב PCB ! הבקרה)רכזת(לוח  של   
  .  הממסרים הוא אנלוגימוצאיםהתכנות של 

  :השתמש בלחצני הפונקציה כדי להגדיר פרמטרים עבור
  )RELAY 4 (4 ממסר ץ להגדרת פרמטרים עבור לח- 1
  )RELAY 3 (3ממסר  לחץ להגדרת פרמטרים עבור - 2
  )RELAY 2 (2 ממסר  לחץ להגדרת פרמטרים עבור- 3
  )RELAY 1 (1 ממסר  לחץ להגדרת פרמטרים עבור- 4
  

  .SensoIRIS MIO-04עיין בהסבר לתפריט עבור ,  הממסריםמוצאיםלקבלת ההגדרות של 
  

  .ENTERמטרים שהוגדרו מאושרים באמצעות לחיצה על הלחצן כל הפר
  

  CANCEL  ביטול  ממסרים מבוצעת באמצעות לחיצה על הלחצןמוצאיםיציאה מהתפריט הראשי 
 

  תפריט הגדרות כלליות .7.6
  .תפריט זה מאפשר למתקין לבצע הגדרות נפוצות עבור רכזת גילוי אש

  .גבלות לרמת גישה זווקיימות מספר ה, 3- ו2התפריט נגיש מרמת גישה 
  

. תפריט המשנה הנבחר מהבהב) . GENERAL SETTING(הגדרות כלליות . 6רשימה עם תפריטי משנה מוצגת לאחר הכניסה לתפריט 
  .ENTERלכניסה אל תפריט המשנה לחץ על הלחצן 

  

  
  

  קודי גישה .7.6.1
  !3ניתן לשנות את קודי הגישה רק מרמת גישה : שים לב

  ).MAINTENANCE (-ותחזוקה ) INSTALLER( יכול לשנות את שילובי הקודים לגישה לרמת מתקין  המתקין, בתפריט משנה זה
 -) GENERAL SETTING(הגדרות כלליות .6 -יש להיכנס לתפריט , )ACCESS CODES(לקבלת גישה לתפריט המשנה קודי גישה  

   .ACCESS CODES)( קודי גישה 6.1
ותחזוקה ) INSTALLER(ואת קוד הגישה הנוכחי שנקבע לתפריטי התכנות מתקין  , המסך מציג את תפריטי המשנה הנתמכים

)MAINTENANCE:(  
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  .ההגדרות הן אנלוגיות עבור שתי רמות הגישה
  :השתמש בלחצני הפונקציה כדי להגדיר קוד גישה עבור

  ).INSTALLER CODE (קוד מתקין לחץ לשינוי - )1(
  )MAINTENANCE CODE (קוד תחזוקה לחץ לשינוי - )2(
 לחץ על כדי להיכנס לתפריט המשנה להגדרת זמן היציאה - )4(

 ותחזוקה) INSTALLER(האוטומטי מהתפריטים מתקין 
)MAINTENANCE.(  
  

 4השתמש בלחצני הפונקציה כדי להזין קוד מתקין חדש בן 
היציאה היא . המערכת תבקש לאשר את השינוי. ספרות

  .שהאוטומטית למסך הראשי של רמות הגי
  .3333 קוד ברירת המחדל של המתקין הוא

  
  

 4השתמש בלחצני הפונקציה כדי להזין קוד תחזוקה חדש בן 
היציאה היא . המערכת תבקש לאשר את השינוי. ספרות

  .אוטומטית למסך הראשי של רמות הגישה
  .2222 קוד ברירת המחדל של התחזוקה הוא

  
  
  

 דקות 60 לבין 0הזן משך זמן בין ) AFTER(בשדה אחרי 
להגדרת זמן היציאה האוטומטי מתפריטי התכנות מתקין 

)INSTALLER ( ותחזוקה)MAINTENANCE.(  
כדי לקבוע את ) CHANGE(התנתקות ) 4(לחץ על הלחצן 

  : המצב
  .יציאה אוטומטית מאופשרת) ENABLED( –פעיל  -
  .יציאה אוטומטית מנוטרלת) DISABLED( – מנוטרל -
  
  

  
  
  

  !יש לבצע איפוס חומרה להגדרות הלוח,  של המתקין שונה והוסתרבמידה וקוד הגישה
  
  
  
 

  הגדרת תאריך ושעה .7.6.2
  !3הגדרת התאריך והשעה זמינים רק מרמת גישה : שים לב

  .)רכזת(לוח המתקין יכול לקבוע את השעה והתאריך הנוכחיים ל, בתפריט משנה זה
 -) GENERAL SETTING(הגדרות כלליות  .6 -נס לתפריט המתקין יש להיכ, )TIME/ DATE(שעה /תאריך לקבלת גישה לתפריט המשנה

    :תצוגת המסך). TIME/ DATE( שעה/ תאריך6.2

  
  

השתמש בחצים שמאלה וימינה כדי לעבור בין . השתמש בחצים מעלה ומטה להגדרת התאריך והשעה. השדה הניתן לעריכה מהבהב
  .השדות הניתנים לעריכה

  
  !הערות חשובות 

 מאובזר בסוללה מובנית לשמירת התאריך והשעה במקרה של הפסקה באספקת החשמל הראשית SIMPO) זתרכ(לוח 
  . או המשנית

כדי להפעיל את הסוללה המובנית ולשמור על השעה , הבקרה) רכזת( של לוח PCB- בJP7חייב להתקין מגשר במסופי 
 .והתאריך שנקבעו

  
  

מעבר בין השדות  עולה
 יורד הניתנים לעריכה
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  לילה/ מצבי התראה יום  /כלליות הגדרת  .7.6.3

  .)רכזת(לוח המתקין יכול לקבוע את מצב ההתראה ב, בתפריט משנה זה
 - ) GENERAL SETTING(הגדרות כלליות  .6 - יש להיכנס לתפריט המתקין , )DAY/ NIGHT(לילה /יום לקבלת גישה לתפריט המשנה

  :תצוגת המסך). DAY/ NIGHT(לילה /יום )6.3(
  

  : ראה המועדףכדי לבחור את מצב ההת' 2'לחץ על הלחצן 
ההתקנים . בחר כדי להגדיר מצב התראה בשעות הלילה) NIGHT (- לילה

  .יפעלו במצב התראת לילה בלבד
ההתקנים יפעלו . בחר כדי להגדיר מצב התראה בשעות היום) DAY (- יום

  .במצב התראת יום בלבד
 זמנים מוגדר להפעלת )רכזת(לוח בחר להגדלת ) SCHEDULE (-ז "לו

  . הזמנים המתוכנן)רכזת(לוח קנים יפעלו על פי ההת. ההתראה
  

 DAY / NIGHT(לילה /ז יום"לו הזמנים מוגדר בתפריט המשנהרכזת 
SCHEDULE (- 4' לחץ על לחצן הפונקציה'.  

  
המתקין יכול ) DAY / NIGHT SCHEDULE(לילה /ז יום"לו בתפריט המשנה

ערך העריכה . ועלהגדיר את מרווחי הזמן להפעלה ביום ובלילה לכל ימי השב
  .הנוכחי מהבהב

השתמש . לחץ כדי לשנות את היום בשבוע) DAY CHANGE  (שינוי יום )1(
בחצים מעלה ומטה כדי לקבוע את מרווחי הזמן ביום ובלילה עבור היום 

השתמש בחצים שמאלה וימינה כדי לעבור בין השדות הניתנים . בשבוע
  . לעריכה

ת מרווחי הזמן הנוכחיים של היום והלילה לחץ כדי להגדיר א) ALL (-הכל  )2(
  .עבור כל ימות השבוע

  .ENTERאשר את כל ההגדרות באמצעות לחיצה על הלחצן 
  
  

  כדיJT7תקן מגשר על מסוף ה
  .BATT1לאפשר את 

24VDC/ 15A  לוח ראשי
SIMPO 
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   הגדרות רכזת–הגדרות כלליות  .7.6.4

  .)רכזת(לוח בתפריט משנה זה המתקין יכול לבצע מספר התאמות בביצועי ה
 GENERAL(הגדרות כלליות  .6 - יש להיכנס לתפריט המתקין , ) PANEL SETTING( הגדרות רכזת לקבלת גישה לתפריט המשנה

SETTING (-) 6.4(  רכזתהגדרות) PANEL SETTINGS .(תצוגת המסך:  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  1Тהשהיה  .7.6.5

הוא משך ההשהיה הדרוש לתגובת אנשי הביטחון באתר  T1. T1-תפריט משנה זה מאפשר למתקין להגדיר את משך ההשהיה ל
הפעלת .  מספק משך השהייה הנדרש לאנשי הצוות על מנת לגשת לאזור בו מופעלת ההתראה ולהעריך את המצבT1. חהמאובט

  . מתוארים באלגוריתם שלהלןT2- וT1ההשהיה של 
 - ) GENERAL SETTING(הגדרות כלליות  .6 -יש להיכנס לתפריט המתקין , )T1) DELAY T1השהייה  לקבלת גישה לתפריט המשנה

  :תצוגת המסך). DELAY T1 (T1השהייה  )6.5(
  

מרווח הזמן הוא . T1השתמש בחצים מעלה ומטה להגדרת ההשהיה של 
  . שניות60 לבין 0הניתן להגדרה הוא בין 

  .ENTERאשר את כל ההגדרות באמצעות לחיצה על הלחצן 
  

  
  
  

  מצב צופרים .7.6.6

  .תפריט משנה זה מאפשר למתקין להגדיר את מצב ההפעלה של הצופרים
 GENERAL הגדרות כלליות. 6 -יש להיכנס לתפריט המתקין , )SOUNDERS MODE( מצב צופרים קבלת גישה לתפריט המשנה ל

SETTING) GENERAL SETTING ( - 6.6 מצב צופרים )SOUNDERS MODE .(תצוגת המסך:  
  :השתמש בלחצני הפונקציה כדי להגדיר

היכנס . תראההגדר את צליל הה) ALARM TONE ( צלילי ההתראה) 1(
 1מטה כדי לבחור מספר בין / לתפריט המשנה והשתמש בלחצני החצים מעלה 

 הפרמטרים של הצליל הנבחר מופיעים בשורה - להגדרת צליל ההתראה 32-ל 
  .האחרונה של המסך

היכנס לתפריט . הגדר את צליל הפינוי) EVACUATE TONE (–צלילי פינוי) 2(
 32- ל 1מטה כדי לבחור מספר בין  / המשנה והשתמש בלחצני החצים מעלה

  . הפרמטרים של הצליל הנבחר מופיעים בשורה האחרונה של המסך-להגדרת צליל הפינוי 
  .2500Hz בתדר 27 הוא SensoIRISהצליל הראשי לצופרי  :הערה* 
  

לחץ על כדי להגביר את בהירות ) Brightness+  (- +בהירות  )2 (
  .20הערך המרבי הוא . תאורת הרקע של המסך

לחץ על כדי לעמעם את בהירות ) Brightness - (-  -בהירות  )3(
  .0הערך המרבי הוא . תאורת הרקע של המסך

לחץ כדי להציג אפשרויות נוספות עבור ) MORE (- << עוד) 4(
  .הלוח

  .ENTERאשר את כל ההגדרות באמצעות לחיצה על הלחצן 
  

לנטרל את זיהוי / לחץ על כדי להפעיל ) Earth Fault (-  תקלת הארקה )1(
עליך , כאשר זיהוי התקלות בהארקה מופעל. התקלות בהארקה של הלוח

 . של לוח הבקרהPCB-ות בהארקה בלהגדיר מגשר למסופי זיהוי תקל
לנטרל את זיהוי התקלות / לחץ על כדי להפעיל ) BATTERY (- סוללה )2(

לוח , כאשר מחוון התקלה של הסוללה הנטענת מאופשר. בסוללה הנטענת
המצב פעולה תקין . הבקרה ינטר את ההתנגדות הפנימית של הסוללה

Ri<0.3Ω .במידה ו- Ri>0.3Ω ,לה בסוללה על ידי הלוח יתריע על תק
התנגדות גבוהה  (Battery High Resistance: הודעה בתפריט התקלות

  .על המתקין להחליף את הסוללה הנטענת בסוללה חדשה. ‘)בסוללה גבוה
  .לנטרל את חיווי הזמזם/ לחץ על כדי להפעיל ) BUZZER (- זמזם )3(
  ..לחץ על כדי לחזור להגדרות הקודמות) BACK (-  >> חזרה )4(

  .ENTERאשר את כל ההגדרות באמצעות לחיצה על הלחצן 
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ן הקצוב לפינוי הוא משך הזמן הזמ). ZONAL(אזורי  לחצן זה פעיל רק במצב הפעלה) EVACUATE TIMEOUT (– הזמן הקצוב לפינוי) 3(
מטה על מנת להגדיר את משך / כנס אל תפריט המשנה והשתמש בלחצני החצים מעלה . הקצוב  מראש עד לתחילת הפינוי של האתר

  .  הסכנה בלבד) י(במצב שריפה יופעל הצופר באזור.  דקות10 עד 0-ההשהיה מ
  :בתפריט זה) MODE ( (4)מצב  על פי ההגדרות של לחצן, ולוהצופרים יופעלו באתר כ, בחלוף פרק הזמן הקצוב לפינוי

  

  
  

  :על מנת להגדיר את פעולת הצופרים) MODE ( (4) השתמש בלחצן מצב
  . מופעלות גם כןPCB- הצופרים במוצאי. הצופרים הממוענים יופעלו בהשמעת צליל והבהוב נורית החיווי) SND/FLASH (–הבהוב/ צליל-
  . מופעלות גם כןPCB- הצופרים במוצאי.  הממוענים יופעלו בהשמעת צליל בלבדהצופרים) SND (צליל -
  . אינן מופעלותPCB- הצופרים במוצאי. הצופרים הממוענים יופעלו בהבהוב נורית החיווי בלבד) FLASH (-  הבהוב -
   
  .לחץ לשינוי מצב ההפעלה של הצופרים) ZONAL CHANGE (–  שינוי אזור)4(
  .כל הצופרים יופעלו ללא קשר לאזור שאליו הם מחוברים) Common( – משותף •

  .במצב שריפה יופעל הצופר באזורי הסכנה בלבד) Zonal (- אזורי• 
  
  

  לוגו החברה  .7.6.7
כולל ( תווים 40ניתן להזין את התיאור בשתי שורות עד . Bהזן את שם החברה ותיאור האתר תוך שימוש בלחצני החצים כמתואר בנספח 

הזזת הסמן מבוצעת בעזרת לחצני החצים שמאלה . להזנת סמלים ואותיות השתמש בלחצנים החצים מעלה ומטה. שורהבכל ) רווחים
למידע נוסף עיין בנספח .  כדי לשמור מידע זהENTERלחץ על הלחצן , לאחר הזנת שמה המלא של המערכת והמידע על האתר. וימינה

B.  
  
  

  תפריט שמירת התצורה .7.7
  !3של המערכת זמינה רק מרמת גישה שמירת התצורה : שים לב

תצוגת . הלוח יבקש ממך לאשר את הפעולה. בתפריט זה מבצע המתקין שמירה של ההתקנים החדשים שנוספו אל תצורת המערכת
  :המסך

  
  

כמו כן . השתמש בלחצני הפונקציה כדי לאשר או לבטל את שמירת התצורה
  ).CANCEL( ניתן לצאת מתפריט זה בלחיצה על הלחצן ביטול

  
  
  
  

  
  שחזור תפריט ברירת המחדל .7.8

  !3אפשרות השחזור את תפריט ברירת המחדל זמין רק מרמת גישה : שים לב
  :תצוגת המסך. הלוח יבקש ממך לאשר את הפעולה. בתפריט זה מבצע המתקין איפוס להגדרות ברירת המחדל של תצורת המערכת

  
 להגדרות ברירת השתמש בלחצני הפונקציה כדי לאשר או לבטל את האיפוס

  ).CANCEL( כמו כן ניתן לצאת מתפריט זה בלחיצה על הלחצן ביטול. המחדל
  
  
  
  

  
  עדכון תוכנה .7.9

כמו כן קיימת האפשרות לעדכון . את מודולי הלולאה שבשימוש, בתפריט זה המתקין יכול לבדוק את גרסאות התוכנה של הלוח הראשי
  :תצוגת המסך. הקושחה ביחידת המעבד הראשית

  

   
  רשת  .7.10

  ) ומעלה2.8תמיכה בגרסת תוכנה (
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  .בתפריט זה המתקין יכול לבצע את ההגדרות עבור הרשת היתירה בין לוחות האש
  

  הגדרות רשת .7.10.1

 הגדרות) NETWORK (–) 10.1( רשת. 10 -יש להיכנס לתפריט המתקין , )NETWORK(הרשת  לקבלת גישה להגדרות
)SETTINGS .(תצוגת המסך:  

  
  

מטה על מנת להגדיר / השתמש בלחצני החצים מעלה . שם וקובע את מצב הלוח ברשת היתירה, המתקין מזין מספרבתפריט משנה זה 
  .  כולל מרווחים,  תווים40והזן שם ייעודי המכיל עד , עבור אל השורה השנייה בעזרת לחצן החץ ימינה. את מספר הלוח

דיר אפשרות להתעלם מהודעת שגיאה המתייחסות לנתק ברשת השתמש בלחצן זה על מנת להג) REDUNDANCY  (- גיבוי –) 1(
במידה וברצונך לפקח על ) מופעל (ONהגדר ; במידה ואינך רוצה לעקוב אחר מצב החיבור ברשת היתירה) כבוי (OFFהגדר . היתירה

  .המשכיות הרשת היתירה
הלוח מוכן לפעולה ) ENABLED( מופעל - יבויגהשתמש בלחצן זה על מנת לקבוע את מצב של הלוח ברשת ה) CHANGE (-  שנה –) 4(

הוא לא יקבל הודעות ) DISABLED ( מנוטרל כאשר הלוח מוגדר במצב. תניטרולפעולת הלוח ברשת ) DISABLED (מנוטרל / ברשת 
  ).FAULT (תקולמלוחות אחרים ויוצג כ

  ).CANCEL(לחיצה על הלחצן ביטול כמו כן ניתן לצאת מתפריט זה ב. ENTERאשר את ההגדרה באמצעות לחיצה על הלחצן 
  
  

  הגדרות לוח .7.10.2

  ). PANELS(לוחות ) NETWORK (–) 10.2(רשת . 10 -יש להיכנס לתפריט המתקין , )PANELS(לוחותלקבלת גישה להגדרות 
  

  :על המסך מוצגים הלוחות כולל המצב הנוכחי שלהם ברשת היתירה
 חדש –) NEW (לשמירה לחץ על הלחצן . לוח חדש במערכת)3 (

 שמור
)SAVE.(  

 רגיל –) NORMAL (הרשת היצירה מאופשרת.  
 זה  (– זה)THIS( (הלוח ממנו מבוקרת הרשת היתירה.  

  תקול–) FAULT ( ניטרולהלוח במצב) DISABLED (או שקיימת בעיה ברשת היתירה.  
  ללא–) NONE (אין לוח המחובר לרשת היתירה.  

  
ניתן למחוק את הלוחות במצב ). שמור (SAVE) 3(ת היתירה בלחיצה על הלחצן ניתן לשמור את כל הלוחות החדשים המחוברים לרש

  ).הסר (REMOVE) 3(מהרשת באמצעות לחיצה על הלחצן )FAULT(תקול -  ו))THIS(זה (זה , )NORMAL(רגיל 
  

ומוצגת ) יתתקלה כלל (GENERAL FAULTנדלקת נורית החיווי , כאשר לוח חדש מאופשר ברשת עם מספר שמוגדר עבור לוח אחר
  . על המתקין לשנות את מספר הלוח להבטחת פעולה תקינה ברשת היתירה). מספר לוח קיים (Double Panel numberההודעה 

  . או פקודות עבור כל לוח בנפרד/לשלוח הודעות ו/המתקין יכול להגדיר את פעולת המערכת לקבל
  

  .))THIS(זה (זה הגדרות לשליחת פקודות ניתן לבצע רק עבור לוח המוגדר 
   

  :כדי להגדיר אפשרויות שונות) CHANGE( שנה) 3(לחץ על הלחצן 
  ללא–) NONE ( הלוח אינו יכול לשלוח פקודות ללוחות אחרים ברשת

  .היתירה
  פקודות–) COMMANDS ( הלוח יכול לשלוח פקודות ללוחות אחרים

ברשת 
  .היתירה

  
  
  

  .ריםהגדרות לקבלת פקודות ניתן לבצע לכל הלוחות האח
   

  :כדי להגדיר אפשרויות שונות) שנה (CHANGE) 1(לחץ על הלחצן 
  
  
  
  
  
  

  ללא–) NONE (הלוח אינו יכול לקבל מידע מן הלוחות האחרים ברשת היתירה.  
  הודעות-) MESSAGES (הלוח יכול לקבל הודעות בלבד מן הלוחות האחרים ברשת היתירה.  

לשימוש 
עתידי
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  פקודות–) COMMANDS (ת בלבד מן הלוחות האחרים ברשת היתירההלוח יכול לקבל פקודו.  
  הודעות ופקודות-) MESSAGES & COMMANDS (הלוח יכול לקבל הודעות ופקודות מן הלוחות האחרים ברשת היתירה.  

  
  

  תפריט מבודדים פעילים .7.11
  ). SensoIRISהמבודד המובנה בהתקני (זהו תפריט המידע לבדיקת המבודדים הפעילים 

  .SIMPO עבור לולאות L2- וL1ת מוצגים ככתובות התקנים בשדות המבודדים הפעילים במערכ
  

  
  
  

  1רמת גישה  .7.12
  . 1 אל רמת גישה 3- ו2יציאה מרמות גישה 

 2כדי להיכנס שוב ברמת גישה . 1הלוח חוזר באופן אוטומטי לרמת גישה , ENTERלאחר בחירת התפריט באמצעות לחיצה על הלחצן 
  . המשתמש צריך להזין קוד חוקי לרמת הגישה המתאימה,)מתקין( גישה 3או ברמת ) תחזוקה(
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 'נספח א
  .הודעות אירועים: טבלה

  תיאור  הודעה

  FLASHזוהתה שגיאת זיכרון   שגיאת פלאש

  RAMזוהתה שגיאת זיכרון   שגיאת זיכרון

  .התקנים היקיפיים חדשים זוהו בתצורת המערכת  זוהה התקן הקפי חדש

  ).ההתקן אבד או תקול(נו מגיב ההתקן אי  תקלה בהתקן הקפי

  .התקן היקפי מסוג שונה זוהה בכתובת הנוכחית  שגיעה בסוג התקן הקפי

  .תקלה באספקת החשמל הראשית  אין מתח רשת

  .הסוללה הנטענת פרוקה  מתח מצברים נמוך

  .הסוללה הנטענת חסרה  אין מתח מצברים

  !החלף סוללה ללא דיחוי. תנגדות הפנימית של הסוללהזוהה בה) Ri> 0.3Ω(מתח גבוה   התנגדות גבוהה למצברים

  .10k<חיבור התנגדות בין חלק מן האותות   תקלה ארקה

  .תקלה במטען  תקלת טעינת מצברים

  .1זוהה קצר במוצא צופר   1קצר בצופר 

  .2זוהה קצר במוצא צופר   2קצר בצופר 

  .1זוהה נתק במוצא צופר    פתוח1צופר 

  .2ק במוצא צופר זוהה נת   פתוח2צופר 

  .זוהה קצר במוצא האש   אש בקצרמוצא

  .זוהה נתק במוצא האש   אש פתוחמוצא

  .זוהה קצר במוצא כיבוי האש  EXT כיבוי פתוחמוצא

  .זוהה נתק במוצא כיבוי האש  EXT כיבוי פתוחמוצא

  .זוהה קצר במוצא התקלה   תקלה בקצרמוצא

  .זוהה נתק במוצא התקלה   תקלה פתוחהמוצא

  ).תקלה באספקת החשמל הראשית(קצר   24v מתח מוצאלה תק

  .זוהה קצר במעגל בקרת חייגן   בקצרAmC מוצא

  .זוהה נתק במעגל בקרת חייגן   פתוחהAmC מוצא

  .הפעלת קלט בקרת חייגן   מופעלתAmC מוצא

Protection Alarm Confirm Short   אישור התראת אבטחה"זוהה קצר במעגל בכניסת."  

Protection Alarm Confirm Open   אישור התראת אבטחה"זוהה נתק במעגל בכניסת."  

Protection Alarm Confirm On   אישור התראת אבטחה"הפעלת קלט."  

Fault Protection Panel Input Short   תקלה בלוח אבטחה"זוהה קצר במעגל בכניסת."  

Fault Protection Panel Input Open  תקלה בלוח אבטחה"סת זוהה נתק במעגל בכני."  

Fault Protection Panel Input On   תקלה בלוח אבטחה"הפעלת קלט."  

  .תקלה בלוח כיבוי האש  כרזת כיבוי תקולה

  .נתק בלולאה  לולאה פתוחה

  .זיהוי קצר בלולאה  קצר בלולאה

  ).2 או לולאה 1לולאה (התקני לולאה חדשים זוהו בתצורת המערכת   זוהתה לולאה חדשה

  ).0התקן עם כתובת (אותר התקן ללא מספר כתובת   לולאה כתובת אפס

  ).כאשר שני לוחות או יותר מחוברים ברשת(אותר כפל במספר הלוח   מספר פנל כפול

  ).כאשר שני לוחות או יותר מחוברים ברשת(תקלה בתקשורת עם לוח אחר   תקלה בפנל
.  

  .איפוס הלוח  אתחול

  .יםהצופרים מושתק  אזעקה מושתקת

  .האזור ניטרול  אזור מנוטרל

  .פונקציית זיהוי התקלות בהארקה ניטרולת  פונקציה תקלת ארקה מנוטרלת
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  .הצופרים ניטרולים  צופרים מנוטרלים

  .כיבוי האש ניטרול   מנוטרלתאש מוצא

  .מוצא כיבוי האש ניטרולת  מנוטרל) EXT(יציאת כיבוי 

  .מוצא התקלה ניטרולת  יציאת תקלה מנוטרלת

  .האזור במצב בדיקה  אזור בבדיקה

  .מוצא האש מופעלת  שידור אביזר פעיל

  .מוצא כיבוי האש מופעלת  פעילה) EXT(יציאת כיבוי 

  .הצופרים מופעלים  צופרים פעילים

  ).תחזוקה (2יציאה מרמת גישה   התנתקות משתמש

  ).מתקין (3יציאה מרמת גישה   התנתקות מתקין

  ).תחזוקה (2 גישה כניסה לרמת  התחברות משתמש

  ).מתקין (3כניסה לרמת גישה   התחברות מתקין

  .אופציית זיהוי התנגדות גבוהה בסוללה ניטרולת  התנגדות גבוהה מנוטרלת

אספקת החשמל הראשית אבדה (אספקת החשמל הראשית כמו גם אספקת הגיבוי אבדו   אין מתחים
  ).והסוללה הנטענת פרוקה לחלוטין

  . הפנימי משובתהזמזם  זמזם מנוטרל

  .נפילת הרשת היתירה  תקלת רשת

  .התקן הלולאה ניטרול  לולאה מנוטרלת

  .תקלה בגלאי  גלאי תקול

  .תא גלאי מלוכלך  נקה אותי עכשיו

  .תקלה בכניסת התקן לולאה  מודול כניסה בתקלה

  .תקלה במוצא התקן לולאה  מודול מוצא בתקלה

  .התראת אש מגלאי  אזעקה

  .ת אש מגלאי בשני התקנים או מצב פעולה כפול לאזורהתרא  קדם אזעקה

  .התראת אש מגלאי בבדיקה  בדיקת אש

  .זוהה סוג אחר של ההתקן מן הצפוי בכתובת זה  טעות בסוג התקן

  ).ההתקן אבד או ניזוק(ההתקן אינו מגיב   תקלה בהתקן

  .זוהה יותר ממכשיר אחד עם כתובת זהה בלולאה  כתובת כפולה

  .הופעל בלוח) פינוי (EVACUATEת נקודת קריאה או לחצן מופעל  פינוי

  .קובץ היומן אבד או ניזוק  יומן תקלות

  . הופעלSensoIRIS GASגלאי גז   אזעקת גז

 או גלאי גז SensoIRIS MC-Zתקלה באספקת החשמל החיצונית של מודול אזורי קונבנציונלי   תקלת מתח מודול
SensoIRIS GAS.  

  ). 1-4(לאחר ההודעה מוצג גם מספר הממסר הפעיל . א ממסר הופעלה בלוחמוצ  ממסרים פעילים

  התקן כניסה פעיל
מספר , :)L(מספר הלולאה , לאחר הודעה מוצג שם הכניסה. כניסה מופעלת בהתקן לולאה

 6 פירושו שכתובת ההתקן הוא D: 6.4לדוגמה , ומספר הכניסה:) D(כתובת המכשיר , :)Z(האזור 
  . 4וא ומספר הכניסה ה

  התקן מוצא פעיל
מספר האזור , :)L(מספר הלולאה , לאחר הודעה מוצג שם היציאה. יציאה מופעלת בהתקן לולאה

)Z(: , כתובת המכשיר)D (:לדוגמה , ומספר היציאהD: 6.4 ומספר 6 פירושו שכתובת ההתקן הוא 
  .4הכניסה הוא 
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  'נספח ב
  .אזוריםטבלה מלל וסמלים להצגת שמות ההתקנים וה

עם העברת הסמן למיקום הבא . מטה משנה את האות או הסמל שהוזנו/ כל לחיצה על לחצן החץ מעלה , בעת הזנת שם ההתקן או האזור
  .ההזנה מתחילה מתחילת הטבלה

  
  
  

  'נספח ג
  .הפעלה ראשונית של המערכת
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  'נספח ד
  .שני שלבים של אלגוריתם התראה
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  'נספח ה
  .בנה תפריטי התכנותמ

חלק מתפריטי התכנות אינם ,  תחזוקה- 2ברמת גישה .  מתקין- 3המבנה המוצג מתאר את הגישה המלאה לתפריטי התכנות מרמה 
  .21 ראה גם טבלה בעמוד -או שהפעולה מוגבלת חלקית , מוצגים
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  . המשך-מבנה תפריטי התכנות 
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 נספח א 

 חיבור חייגן

 

 

:תיכנות   

 1  אזעקה -#  אזעקת אש אזור – 4 מוצא –# מספר התקן – התקנים הגדרת .1
  2 אזעקה -#  אזעקת אש אזור – 3 מוצא –# מספר התקן –הגדרת התקנים  .2
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