
SensoIRIS WS   -  כתובתי צופר 

 

הבדיקה סוג ביצועים  
אש בתנאי ביצועים תקין  
תפעולית אמינות תקין  

 ֲעִמידּות
טמפרטורה התנגדות תקין  
הלחות התנגדות תקין  
ורעידות הלם התנגדות תקין  
קורוזיה התנגדות תקין  
בחדירה התנגדות תקין  
חשמל יציבות תקין  

 

 הרכבה הוראות

 .למבנה ומחוץ מבנה בתוך, אפשרית האביזר התקנה

 

 כללי תיאור

 !TTE תקשורת בפרוטוקול העובדות, אש למערכות רק יחובר,  צופר, האביזר

 . האש מערכת י"ע ונשלט מופעל האביזר

 .B124 לבסיס מותאמת WSOU היחידה

 
 התקנה

 .לרכזת מחוברת לא הלולאה כאשר תתבצע האביזר התקנת: לב שים

 .האביזר להתקנת ראוי מקום בחר .1

 . 1-250 בין תוגדר הכתובת. הרכזת י"ע או התכנת י"ע האביזר כתובת את הגדר .2

 .לקיר או לתקרה האביזר בסיס את וקבע חבר .3

 המשך. יינעל האביזר אשר עד השעון בכיוון הצופר את סובב. קצר התאמה קו לסימון לב שים. לבסיס האביזר את חבר .4

 . נשמעת לחיצה - הבסיס על הארוך הסימן עם הסימן לסימון לסובב

 האביזר את מצא. סוגו לפי האביזר את תזהה המערכת. לולאה/יחידות/תכנות/מערכת: הרכזת מפנל היחידה את תכנת .5

 .הצורך במידת נוספות הגדרות והכנס

 .היחידה פעולת תקינות את בדוק .6

 

 פינים הדקי 5 בכבל השתמש –( בתכנת) כתובת תכנות

 

 

 



 אחריות

 התאריך. ההתקן בגב הקוד מדבקת תווית ידי על להיבדק יכול הייצור תאריך. הייצור ממועד תקפה אחריות נושאים המכשירים כל

. החודש - האחרונים שני ואת השנה את מייצגים הראשונים המספרים שני .YY MM - שחור לשטח לבנים מספרים עם מודפס

 .2713 ביולי מיוצר שההתקן פירושו", 70 13" התאריך קוד: לדוגמה

 .פרטים לקבלת המקומי המפיץ עם קשר צור אנא, האחריות לשירות הסחורה את להחזיר כדי

 
 טכניים פרטים

     

 32VDC - 15       עבודה מתחי תחום
 μА @ 27VDC 500>     (המתנה מצב) נומינלית צריכה

 

 (:20 בטון)מכסימלית צריכה

 5mА>    בלבד צליל, נמוכה קול עוצמת -
 16.5mА>    בלבד צליל, גבוהה קול עוצמת -

 
 (:אחר מסוג בטון)מכסימלית צריכה

 4mА>    בלבד צליל, נמוכה קול עוצמת -
 10mА>    בלבד צליל, גבוהה קול עוצמת -

 
 

 (:20 – צליל טון) צליל עוצמת

 80dB (A) ± 6dB @ 1m ~       נמוך צליל -    
 92dB (A) ± 5dB @ 1m ~       גבוה צליל -                 

 

 (:אחרים טונים) צליל עוצמת

 75-85dB  ± 3dB @ 1m       נמוך צליל -    
  80-95dB  ± 3dB @ 1m       גבוה צליל -                 

 
 32                   הטונים סוגי מספר

 ТТЕ      התקשורת פרוטוקול
 2.5mm2      לחיבור החוטים עובי

 40°C @ %(3 ± 93)      יחסית לחות התנגדות

 סוג לפי צבע

 

   WSOU-R              -  אדום       
לבן שקוף      -    WSOU-WT   

אמבר שקוף      -       WSOU-AT   
אדום שקוף      -       WSOU-RT   

  

סוג לפי חומר  

 

        ABS            - WSOU-R           
        SAN           - WSOU-WT       
                                                                                                     SAN                - WSOU-AT                         
                                                                                                      SAN                 - WSOU-RT      
  



 
 B124:  הצופר בסיס

 (.הפנל)הרכזת דרך גם זאת לעשות ניתן:  כתובת תכנות

 

      
 
 
 

 הצופר חיבור שרטוט
 
 
 

 
 
 

 :מקרא

 

RI( Remote Indicator)  

RI -  
+Loop   - חיובי לולאה קו 

-Loop   - שלילי לולאה קו 
Earth   - אדמה 

 
 

 ותיאורם הטון סוגי

 
הטון סוג טון  תאור 

1….   

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