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 'מהדורה א

GOLDEX LD-52 CRT 

 יוגלאי עשן קו
 

  ך התקנהרימד
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 ייעוד ועקרון פעולה.  1

הגלאי מיועד תקרות גבוהות וכן בעלי  מימדים או חבהגלאי מיועד לגילוי דלקות המלוות בעשן במבנים בעלי שטח ר 1.1
 .רכזת שאליה מחוברהעברת המידע לל

 .רת מגעים יבשים של תקלה ואזעקה בעזמכותבות ואזוריות שונותרכזות ד לעבודה עם עהגלאי מיו 1.2
 Goldex.  עשןעם סביבההעוברת דרך ,  מבוסס על הקטנתה של עוצמת הקרן האופטיתקרןעקרון פעולתו של גלאי ה 1.3

LD-52CRTממוקמים זה מול זה רפלקטור והגלאיה, בזמן ההתקנה.  פועל בטווח אינפרא אדום של אורכי גל 
 במהלך פעולה במצב רגיל .אגרמות הכוון של מערכות האופטיות שלהם להשגת התאמה מקסימלית בין דיויליםומכ
משתקפות מהרפלקטור ושוב עוברות אשר , חבילות של פעימות אינפרא אדומות)  מילי שניות420מדי ( מייצר גלאיה

 החלטה על קיום עשן במקום המבוקר מתקבלת .ל ידיו מתקבלות ומעובדות ע,חוזרות לגלאי,  המבוקרתאת הסביבה
סף ). עשןיה מאופטית בסביבה נקביחס לעוצמת הקרן ה(כאשר עוצמתה של הקרן האופטית יורדת אל ערך סף 

 את אך בגלל שהקרן עוברת ,50% או 40%, 30%, 20% -להיות שווה ל, ההתקנהבזמן , הפעלה זה יכול להיקבע
   64%, 30% מסף 49%, 20%סף  מ36%עוצמת הקרן האופטית יורדת יותר מערך הסף ותהיה , המרחק פעמיים      

    למשל ,80%סף של  (96% - עוצמת הקרן האופטית יורדת ביותר מכאשר. 50% מסף 75%- ו40%מסף       
  

  ".תקלה"תופיע הודעה ) גלאיכלשהו או כאשר מתרחשת נפילת מתח ב פץי ח"כאשר הקרן נחסמת ע      
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חסימה מומלצת  לבדיקת  ירידת עוצמת קרן ערך סף
 הפעלה

 45% או 40% 36% 20%
30% 49%  55% 
40% 64% 70% 
50% 75% 80% 

  
  .בדיקת תקלה יש לחסום את כל שטח הרפלקטור      ל

 
איורים ראה ( חוטים 4לים בעלי כבי " והן עיםגיד 2לים בעלי כבי "חיבור הגלאים למכשירי בקרה יכול להתבצע הן ע 1.4

1 ,2.(     
  1איור                                                                               

  

  
  2איור    
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  הוראות התקנה והכנה לתפעול. 2
 

 . מטר100 - ל8 צריכים להיות ממוקמים זה מול זה במרחק בין הרפלקטור והגלאי 2.1
   של קרני השמש ומקורות  יש לדאוג להגנתם של האלמנטים הרגישים מפני השפעההגלאיכאשר בוחרים את מיקום  2.2
  לשם כך הזוית המינימלית בין .  קיים רכיב אינפרא אדום משמעותיהקרינהשבטווח , )קטור'לדוגמא פרוז(אור אחרים       
 . מעלות10 - חייבת להיות גדולה מגלאיהציר האופטי לבין קרן האור על ה      
  שלא נתונים ) קורות או עמודים, קירות בלוק או בטון(יחים ניו קשיחים מבנים יש להתקין על רפלקטור והגלאיאת ה 2.3
    . מגובה המבנה100%- ל80%וזאת בגובה בין   ,רטט או שינוי צורה, תחת תזוזות      
  .בליםיגים ודר יש להתקין על הקיר בעזרת ברפלקטור והגלאיאת ה 2.4
  אותם יש , תמש בזרועות המתאימות לתקרהיש להש, בהיווצר הצורך להתקין על התקרה או משטח אופקי אחר 2.5
 .להזמין בנפרד      
  . וולט30 עד 10- מקרןמתח הזנה של הגלאי  2.6
  – c    55 + - 30:  טמפרטורת עבודה2.7
  .98%:  לחות יחסית2.8
  .mA 11-צריכת הזרם במצב תקין הינה לא יותר מ 2.9

  .mA0.7 ה צריכת הזרם המקסימלי הינ V.1-ל. א.2.10
  .V24/   mA100מתח וזרם מקסימלי במגעים יבשים הוא  2.11
  . לא קייםV.1-ב. א.2.12
   מתחת גלאיהנמצאים ב) DIP ) DIP-switch מתבצעת בעזרת מתגים רפלקטור והגלאיבחירת שיטת עבודה של ה 2.13
 .3' מפורט בטבלה מס) DIP) DIP-switches -פירוט מצבי מתגי ה. אחוריהלמכסה         

  קביעת שיטת העבודה– 3טבלה 

 DIP -מספר ה   גלאי קרן–שיטת העבודה 
switch OFF ON 

  מצב כיול מצב עבודה 1

 1מצב יצירת אות אזעקה  2מצב יצירת אות אזעקה  2

  י היצרן"כיול ע מצב עבודה 3

   רגישות איטיתתגובהמצב   רגישות מהירהתגובהמצב  4

  50%  40%  30% 20% רגישות

5 ON  OFF  ON OFF 

6 ON ON OFF  OFF  

 
 .1 אזעקה : יציאה להשתמש לשם יצירת אותיש, כל המערכות המשתמשות במגעים היבשים של תקלה ואזעקה 2.14
  להם , ) מהיריםטמפרטורה יבהם מתרחשים שינוי( רגישות מהירה רק במבנים לא ממוזגים תגובהיש לבחור במצב  2.15
  או , רפלקטור או הגלאי קלים במיקום היםלדוגמא עקב שינוי( הקרן האופטית יש השפעה על יציבות הפרמטרים של        
   תגובה במקרים אחרים יש לבחור במצב .לחילופין עקב הרעה זמנית בסביבה המבוקרת דרכה עוברת הקרן האופטית        
 .)רגישות איטית        
  התרעה מוקדמת על שריפה לעומת עמידות (נה קביעת סף הפעלה נקבע על פי היעדים הדרושים בהגנה על המב 2.16
  עבור מבנים מוגנים בתנאים . פלקטור והרגלאיוכן כתלות במרחק בין ה) להפרעות אפשריות על הקרן האופטית        
 :מומלץ לקבוע את סף ההפעלה כדלקמן) ממוצעים(רגילים         
  ' מ18 עד 8 - מרחק מ-  20% -
  ' מ30 עד 10 - מרחק מ-  30% -
 ' מ50 עד 15 - מרחק מ-  40% -
 ' מ100 עד 30 - מרחק מ-  50% -
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 כיול גלאי קרן. 3

   ואות זה ישודר לרכזת , "תקלה"מעבר למצב כיול מיוצר אות יציאת הבזמן ביצוע פעולות כיול יש לזכור כי ברגע  3.1
 ).גלאי קרן מספק שידור זההאם החיבור של (      
   מושגת התאמה מקסימלית בין בו רפלקטור והגלאי הוא מיקום אופטימלי שלמצלפני מעבר למצב כיול יש צורך ל 3.2
 .ולקבע מיקום זהשלהם דיאגרמות הכוון       
 .הגלאי אדומים של 2 - צהובים ו2,  ירוקיםLEDS :(3( לדים 7י "שינוי באות המתקבל מיוצג ע 3.3
 .4' תרגום ופיענוח של המצבים השונים של התצוגה האופטית במצב כיול מובא בטבלה מס 3.4

 

 יםלדה תצוגת מצב – 4טבלה 

  יםהלדתצוגת   הסבר המצב שם מצב

 "קרוב מאוד"
האות המתקבל שונה מעט מהמקסימום המושג 

 )10%-לא יותר מ(

אפשרית הדלקה (ירוקים ברצף  לדים שלושה
 לדים אדומים ניש, אדוםסימולטנית של לד אחד 

 ).או לד אחד צהוב

 "קרוב"
האות המתקבל מעט קטן מהמקסימום המושג 

 )20%-לא יותר מ(

הדלקה לסירוגין של לד אחד ירוק ושלשה לדים 
תיתכן הדלקה סימולטנית של לד אדום (ירוקים 

 ) לדים אדומים או לד צהוב אחדניאחד או ש

מקסימום האות המתקבל הרבה יותר קטן מה "רחוק"
 המושג

לד אחד ירוק נדלק  לעיתים רחוקות עם שלושה 
תיתכן הדלקה סימולטנית של לד  (לדים ירוקים

 לדים אדומים או לד צהוב ניאדום אחד או ש
 )אחד

על רקע הדלקה סימולטנית (לד אחד אדום נדלק  האות הבא המתקבל גדול מהקודם "יותר"
 )של אחד או שלושה לדים ירוקים

על רקע הדלקה סימולטנית (לד אחד צהוב נדלק  ות הבא המתקבל קטן מהקודםהא "פחות"
  )של לד אחד או שלושה ירוקים

האות המתקבל גדול מהמקסימום המושג ונרשם  רישום מחדש
 במקומו

על רקע הדלקה ( לדים אדומים נדלקים ניש
 )סימולטנית של שלושה לדים ירוקים

גדול 
 מהמקסימלי

במירווח קסימום האות המתקבל גדול מהמ
 המותר

  נדלקיםשני לדים אדומים

  נדלקיםשני לדים צהובים האות המתקבל קטן מהמינימום במירווח המותר קטן מהנמוך

   תהליך הכיול לא מתאפשר בגלל חוסר תיאום תקלת כיול
  נדלקים לדים צהוביםניש נפילת התיאום או

  
 

 :הבאקרן מומלץ לבצע לפי הסדר התהליך כיול גלאי  3.5
   על משטח אופקי גלאיכיוון מצב ה )1
   על משטח אנכיגלאיכיוון מצב ה )2
  על משטח אופקי גלאיכיוון חוזר של מצב ה )3

 
  או " קרוב"רק כאשר אינדיקציה של הלדים מצביעה על ) OFF למצב DIP switch 1להעביר (יציאה ממצב כיול  3.6
  יש צורך ) למשל לאחר תזוזה בשני מישורים(מצבים המוזכרים  במידה ובמהלך כיול לא ניתן לחזור ל".קרוב מאוד"      
 ה של שניה או לחילופין העבר0.5י ניתוק הזנה למשך " הפעלה מחודשת של מצב כיול מתבצעת ע.לבצע כיול מחדש       

Dip-switch 1       למצב OFF דקות2 – 1.5 למשך . 
  רק לאחר מכן הוא עובר , ך דקה מבצע את רישום הכיול במשגלאי הOFF למצב DIP switch 1לאחר שמעבירים  3.7
 .למצב עבודה      
  מרחק ביניהם שה או רפלקטור והגלאימצביע על חוסר כיוון מוחלט בין הבמהלך הכיול " פחות ופחות"מצב ה קיבוע 3.8

  ). מטר100(גדול מהמקסימלי המותר        
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  קטן מהמינימלי שהמרחק בניהם   אורפלקטור והגלאי על מרחק בין ה מצביעבמהלך הכיול "יותר מיותר"מצב ה קיבוע 3.9
 ). מטר8(המותר       

  

 תחזוקה. 4

  לכן יש לבצע ניקוי תקופתי של ,  מוגנות מפני חדירת חרקים ואבקרפלקטור והגלאיהמערכות האופטיות של ה 4.1
 .החלקים החיצוניים של העדשות האופטיות      
  בעקבות אבקפיצוי רגישות " (הורדה-תקלה" נקבעת על תנאי השימוש או כאשר נוצר האות תדירות הניקוי מאבק 4.2
 ).ירדה לרמתה המינימלית המותרת      
 .מורטבת במים או בכוהל, לצורך ניקוי המשטחים החיצוניים של העדשות יש להשתמש במטלית בד רכה 4.3
  על הפאנל ) הירוק( כי הלד האמצעי יי וידו"מתבצע ע" תקין"מצב פעילות תקינה של גלאי הקרן הנמצא במצב  בדיקת 4.4
 ). נצנוצים בשניה3( הרץ 3מהבהב בתדירות , הגלאיהקדמי של       
  . בקרן האופטית) בערכהמסופק (י מיקום טסטר אופטי מתאים "מתבצעת ע" תקלה"- ו" אזעקה"בדיקת מצב פעילות  4.5
   –" תקלה" או 37%לשם בדיקת סף רגישות  ,1'  להשתמש בטסטר מס יש50% או 25%לשם בדיקת סף רגישות       
  ודאים כי לא דולק מצב וומ"  נורמה" ממקמים בקרן האופטית את הטסטר תחילה בבדיקת ספי הפעלה .2'  טסטר מס      
  לד אדום  ("אזעקה"דאים כי דולק מצב וומו" אזעקה"ר מכן ממקמים טסטר אופטי חואל) לד אדום אחד" (1 אזעקה"     
   לדים 2" (2אזעקה " או ) לדים אדומים2" (3 אזעקה"מוודאים כי דולק מצב )  שניות5-10לאחר (ולאחריו ) אחד      
 .והעברת אות מתאים לרכזת) אדומים      
   שניות דולק מצב 15 – 10 ולאחר )לד אחד ירוק" (תקלה"מוודאים כי דולק מצב " תקלה"בבדיקת יצירת אות  4.6
 ). לדים צהובים2- לדים ירוקים ו3(מתאים       

  . ומצב הלדים המתאימיםגלאיה להלן מובא פירוט מצבי הפעלה שונים של 5בטבלה  4.7
 

  גלאי מצב אינדיקציה אופטית של ה– 5טבלה 

 מצב אינדיקציה אופטית תיאור המצב שם המצב
 מנצנץלד אחד ירוק   קיבל מתח הזנהגלאיה תקיןמצב 

 יוצר פעימות אינפרא אדומות עם גלאיה  קיבועאזעקה ללא
  משרעת מוקטנת של פעימות בדיקה

 לד אחד אדום מנצנץ

 יוצר חבילות פעימות אינפרא אדומות גלאיה אזעקה עם קיבוע
 עם משרעת מוקטנת של כל הפעימות 

  לדים אדומים דולקיםניש

 יוצר חבילות פעימות אינפרא אדומות גלאיה תקלה בלי קיבוע
  פעימות בדיקהבלי

 לד אחד צהוב מנצנץ

 יוצר חבילות פעימות אינפרא אדומות גלאיה תקלה עם קיבוע
 בלי פעימות בדיקה ובלי פעימות עיקריות

  לדים צהובים דולקיםניש

  


