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BSST בפרוטוקול התומכות כתובתיות אש למערכות נועד הגלאי בסיס. ונצנץ צופר בתוכו הכולל כתובתי בסיס הוא 

 בשתי טון סוגי 23 מאפשר BSST גלאי בסיס. ידה על לשליטה וניתן מהמערכת מסופק לאביזר המתח. TTE תקשורת

 .המערכת י"ע לתכנות ניתנים והצליל הטון סוג. צליל  רמות

BSST ל מתאים :T110 (IS), S130 (IS) and M140 (IS) .חיבור בסיס: חלקים משני ומורכב קלה להתקנה מתוכנן האביזר 

 לצופר ובסיס למשטח
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 הרכבה הוראות

 .כבויה המערכת כאשר תתבצע BSST הרכבת: לב שים

 .האביזר להרכבת המתאים המקום את בחר .1

 .352 – 1 בין להיות צריכה הכתובת. המערכת של מהפנל או התכנת בעזרת לכתובת האביזר את  תכנת .3

 .לתקרה האביזר בסיס את הרכב .2

 .שבערכה הברגים בעזרת לבסיס הצופר את וקבע לבסיס הגילוי קו את חבר .4

 .ראשי לפנל הבסיס את חבר .5

 בכיוון הגלאי את סוב. בבסיס לקו מהגלאי קו התאם. בבסיס קצר קו קיים. סיבובית בתנועה לבסיס העשן גלאי את חבר .6

 .קליק יישמע זה בשלב. הארוך הקו עם התאמה שתהיה עד השעון

 . הצופר פרמטרי את מהפנל תכנת .7

 .תקינה בצורה פועלים והנצנץ שהצופר בדוק .8

 

 אחריות

 שחור הרקע. מספרים שני י"ע מסומן התאריך. האביזר בגב בתווית מקודד הייצור תאריך. ייצורו מיום היא המוצר על האחריות

:  למשל, לבן בצבע מוטבעים והמספרים פריט החזרת. 3212 בפברואר הוא הפריט של הייצור שתאריך פירושו

 .המקומי המפיץ מול תתבצע באחריות



 

 

 

 טכניים פרטים
     

 
 32VDC - 15       עבודה מתחי תחום

 μА @ 27VDC 470      בתקשורת מכסימלית צריכה
   :מכסימלית צריכה
 mА @ 27VDC 2,8          נמוך צליל, 37 סוג ראשי טון -     
 mА @ 27VDC 9,8          גבוה צליל, 37 סוג ראשי טון -     

 
 :main tone type 27)) צליל עוצמת

 92dB (A) ± 3dB @ 1m ~     (ללולאה יחידות 122 עד) נמוך צליל -    
 99dB (A) ± 4dB @ 1m ~     (ללולאה יחידות 22 עד) גבוה צליל -                 

 

 (:אחרים טונים) צליל עוצמת

 82-92dB ± 3dB @ 1m     (ללולאה יחידות 122 עד) נמוך צליל -    
  90-100dB ± 3dB @ 1m     (ללולאה יחידות 22 עד) גבוה צליל -                 

 1Hz        הבהוב תדר
   

 32                   הטונים סוגי מספר
 ТТЕ      התקשורת פרוטוקול

  2.0mm2 - 0,4      לחיבור החוטים עובי
Relative humidity resistance        (93 ± 3)% @ +40°C 

 לבן        צבע
 ABS       מחומר עשוי

  SensoIRIS T110/ S130           102 x 63mm  גלאי עם הצופר מידות

  SensoIRIS М140            102 x 70mm  גלאי עם הצופר מידות
 

 
 . להשתנות עשוי זה מדריך. האביזר התקנת לפני בזהירות ההתקנה הוראות את קרא: לב שים

 
Mounting basis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

הכבל - לחוטים כניסה פתח  

  למשטח הבסיס לחיבור חורים

Holes for fixing the common body 



 .גידים 5 בכבל השתמש:   הכתובות תכנות
 .מהפנל ישירות האביזר את לתכנת אפשר: הערה

 
 

 חיבורים שרטוט

 
 

 
 

 :מקרא

 
  BSST בבסיס מובנה מבודד עם גלאי - ___

 BSST בבסיס מובנה מבודד ללא גלאי  - ----

RI  -  נורית – מרחוק מציין  

+IN1  -  חיובי גילוי קו 

OUT  -  שלילי גילוי קו 

 
 
 

 :ותיאורם טון/הצליל סוגי

 
טון/הצליל רמת הטון/הצליל סוג   תיאור 

1….   

27  2400Hz - 2900Hz @ 3Hz 
(2500Hz – עיקרי צליל תדר ) 
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