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 1גלאים
יש להקפיד על הקוטביות המתאימה בחיבורי הגלאים הן בבקרה והן על הגלאי.
הקפד לעיין בדף הוראות היצרן המצורף לכל גלאי ולחבר את חוטי אזור הגילוי בהתאם.
למערכת זו ישנם מספר גלאים המאושרים לשימוש.

אין לערבב גלאים מתוצרת יצרנים שונים באזור גילוי אחד

 2גלאים מאושרים
•
•

גלאי עשן דגם  US-269מתוצרת חברת usVtech
גלאי חום דגם  US-323-2Lמתוצרת חברת usVtech

•
•
•

גלאי עשן דגם  TFO-440מתוצרת חברת טלפייר
גלאי עשן דגם  TFI-330מתוצרת חברת טלפייר
גלאי חום דגם  TFH-220מתוצרת חברת טלפייר

•

גלאי עשן דגם  OP320מתוצרת חברת אלרמקום

•
•

גלאי עשן אפולו סידרה A65 55000-327
גלאי חום אפולו סידרה A65 55000-143

•

גלאי עשן פוטואלקטרי דגם  SD-269מתוצרת חברת * Everday

•

גלאים נוספים המאושרים ע"י יצרן הבקרה ומכון התקנים.

* שימוש בגלאי זה מחייב להעביר את הבקרה לעבודה במצב גילוי אזעקה בקצר:
 .1בבקרות  2אזורים 4 ,אזורים ראה טבלת תכנות הבקרה באמצעות מגשרים.
 .2בבקרה עם מסך  LCDיש לשנות בתפריט תכנות:
תפריט ראשי-תכנות  תפריט טכנאי  הגדרות מערכת  קצר כאזעקה.
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 3תיאור מהדקי הבסיס בגלאי מתוצרת חברת usVtech.

איור  1בסיס גלאי תוצרת usVtech

 4חיבור גלאי לבסיס
על מנת לחבר גלאי מתוצר חברת  usVtechלבסיס יש לחבר את הגלאי כך שהסמן הארוך
על הגלאי מצביע על הסמן הקצר בבסיס ,לאחר מכן יש לסובב את הגלאי לכיוון הסמן
הארוך שעל הבסיס )עם כיוון השעון(.

איור  2חיבור גלאי  usVtechלבסיס
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 5חיבור מספר גלאים

איור  3חיבור גלאים באזור גילוי

 6חיבור מנורת סימון לגלאי

איור  4חיבור נורית סימון לגלאי

 7חיבור מנורת סימון מסכמת

איור  5חיבור נורית סימון מסכמת
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 8בדיקת תאריך יצור

איור  6תאריך יצור
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