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  כללי

  

 היא הבקרה האחרונה והמתקדמת ביותר בסדרת Cougar3000A Clever126ית אנלוגית הבקרה הכתובת

COUGAR 3000תוכננה פותחה ומיוצרת, בקרה זו ככל הבקרות בסדרה זו ,מ" מתוצרת חברת יו אס וי טק בע ,

 התקנים האירופאים,  עליו מבוסס התקן הישראליUL 864התקן האמריקאי , 1220י .בהתאם לתקן הישראלי ת

EN54-2ו - EN54-4זאת תוך התבססות על הטכנולוגיות המתקדמות ,  ותואמת את התקנים המחמירים בעולם

ותחומי המחשוב והאלקטרוניקה , גילוי גזים רעילים ונפיצים ואיסוף הנתונים מחד, ביותר בתחום גילוי וכיבוי האש

 ושימת דגש מרבי על צרכי המתכנן תוך הקפדה מרבית על איכות ואמינות ללא פשרות, מהדור האחרון מאידך

 הינה בעלת COUGAR 3000 כמו כל הבקרות מסדרת CLEVER 126בקרה  .וידידותיות למשתמש, והמתקין

עם אופציה לחיבור בתקשורת , הבקרה פועלת בפרוטוקול תקשורת מתקדם .יחס עלות תועלת הטוב ביותר

מצב אזעקה ומצב , תרעות על מצב המערכתכל ההתקנים המחוברים לבקרה מבוקרים וה ,למערכת מרכזית

דבר , הבקרה ממוחשבת וניתנת לתכנות בשטח. מוצגות בחזית לוח הבקרה, פעולה תקינה כמו גם תקלות

. המאפשר גמישות תפעולית רחבה ומענה לדרישות שונות ומגוונות ובעיקר שימוש בתכונות המיוחדות והייחודיות

אביזרים שונים כגון לחצני אזעקת . 'גז וכו, הצפה, חום, יניקה, קרן, עשן, ןלבקרה זו ניתן לחבר גלאים שונים כגו

  .אשר אושרו על ידי היצרן ומכון התקנים, מ או אחרת"מתוצרת חברת יו אס וי טק בע', צופרים וכו, אש
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  LCDתצוגת 
ה יקבלו בזמן אזעקת אש הודעות אזעק.  המערכת ומצב הבקרהיבתצוגת הבקרה ניתן לראות את כל אירוע

  . על הודעות תקלהעדיפות

  מבנה ההודעות בתצוגה

 .מיקום האירוע - השורה שניי .עסוג האירוו ע סידורי של האירופרמס - שורה ראשונה

 לדפדוף בין ההודעות יש להשתמש .נהרוותוצג ההודעה האח" זיכרון"במקרה של יותר מהודעה אחת תדלק נורית 

  .3 או 1בלחצנים 

  :תקינההצגת הודעת פעולה 

  

  

  :תקלההצגת הודעת 

  

  תציג מספר ההתקן ושם ברירת המחדל, 4לחיצה על לחצן 

  

  

   המערכתלחצני
  

  

השימוש בלחצני המערכת הינו מאובטח ומותר רק 

צעות רק לכן רב פעולות המקשים מבו, לאדם מורשה

  .לאחר הזנת קוד המערכת

  

  5, 5: קוד המערכת  �

 תקלת נתק.001
 גלאי אנלוגי-018

 תקלת נתק.001
 חדר אוכל

 פעולה תקינה
15:00   01/12/14 
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  :לביצוע פעולה יש להקיש את קוד המערכת ולאחריו על לחצן הפעולה הנדרשת ברצף

  

  *השתק צופר  -   1 ← 5 ← 5
  אתחול -   2 ← 5 ← 5
  תכנות -   4 ← 5 ← 5

  

 

  הפעולות המתבצעות  לחצן  לחצן' מס
  "השתק צופר"מדליק את הנורית ,  *זמזםמשתיק את הצופר וה  השתק צופר  1

  כמו כן משמש לדפדוף קדימה כשיש אירועים בזיכרון
  מבצע אתחול של המערכת  אתחול  2
  אירועים בזיכרוןדפדוף בין   זיכרון  3
 כניסה לתכנות המערכת  תכנות  4
  משמש לקוד מערכת וכלחצן אישור במסכים שונים  אישור  5

  

  

  מערכת ניתן לבטל את הצורךלצרכי נוחיות הטיפול ב*   �
  באמצעות בתכנות" השתק צופר"-ל בסיסמא

  

   בחזית הבקרהנוריות
  

  הערות  אופן פעולה  צבע הנורית  תאור הנורית  
  ACכבויה בתקלת  מהבהבת כאשר מתח הרשת תקין  ירוקה מתח רשת 1
    מהבהבת בזמן השתקת צופר  צהובה השתק צופר 2
    ן שאחד ההתקנים נוטרלמהבהבת בזמ  צהובה התקן מנוטרל 3
    מהבהבת בכל אזעקת אש  אדומה אזעקת אש 4
    מהבהבת בכל תקלה במערכת  צהובה תקלה כללית 5
    מהבהבת   צהובה פיקוח 6
    מהבהבת ביותר מהודעת אחת בזיכרון  צהובה זיכרון 7
    מהבהבת בזמן מצב שרות  צהובה  שרות  8
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  כרטיס הבקרה
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  מרכיבי כרטיס

  

1  VIN יסת מתח כנDCמהספק   

2  BATT חיבור לסוללות גיבוי  

3  VOUT  24-28יציאת מתח שלVDC  

4  VRST  24-28יציאת מתח שלVDC , 0באתחולVDC .חייגן וכו, עבור גלאי קרן'.  

  בזמן אזעקה ממתג מינוס - AL  א5

  לפוןקצר בין המגע לאדמה  יתריע על תקלת קו ט. עבור בקרת קו טלפון בחייגן LF  ב5

  ג5

D
IA

LE
R

 F- בזמן תקלה ממתג מינוס  

6  ALARM 1  הממסר מופעל בזמן אזעקה-) מגעים יבשים (1ממסר אזעקה   

7  ALARM 2  הממסר מופעל בזמן אזעקה-) מגעים יבשים (2ממסר אזעקה   

8  FAULT  הממסר מופעל בזמן תקלה-) מגעים יבשים(ממסר תקלה   

9  HORN 300עד ( פר אזעקה מוצא מבוקר מוגבל הספק להפעלת צוmA(   

10  L1  1חיבור קו גילוי  

11  L2  2חיבור קו גילוי  

12  A IN B 

13  A OUT B 

   . מחייב כרטיס תקשורת– RS485תקשורת 

  ).ספק משנה ובקרות נוספות,  פנל משנהעבור(

 J1  א14

  ב14

C
O

M
 

J2 
   לכרטיס תקשורתיםחיבור

15  DIM   כוונון חדות תצוגה  

16  KEY ר לתצוגה חיצוניתמחב  

17  COM2 משמש לחיבור למחשב עבור תכנות) RS232(  

18  RESET  מאפס את הנתונים אלא מדמה ניתוק מתחאינוהלחצן (לחצן איפוס מערכת (  

19  J3 לשימוש היצרן  

20  LD9 לשימוש היצרן  

21  F2 נתיך הגנה לסוללות  

22  F1  24נתיך הגנה להתקנים המחוברים ליציאהV 24 אוVRST  

  

�  
  

  יש לנתק את המערכת ממתח הרשת ומהסוללות 
  .בזמן ביצוע חיבורים למערכת או בתוך המערכת

  
  .אי ביצוע הנחיה זו עלול לגרום נזק למערכת
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  פעולהמצבי 
  רגילמצב 

  .מהבהבת" מתח רשת" נורית רגיל פעולה מצבב

  .שעה והתאריך, "פעולה תקינה"בתצוגה מופיעה ההודעה 

  

  

   תקלהמצב
  .מהבהבת" תקלה כללית " צהובהבזמן תקלה נורית

דפדוף . ותופיע על הצג" זיכרון"כל תקלה נוספת תדליק נורית  .בתצוגת הבקרה תופיע סוג התקלה ומיקום התקלה

  .תכבה" מתח רשת"בתקלת מתח רשת הנורית , )3- ו1(בין התקלות יעשה באמצעות לחצני הדפדוף 

  .הזמזם הפנימי של הבקרה מופעל

  .סר תקלה מופעלממ

 הזמזם הפנימי וצופרי המערכת יפסיקו לפעול ונורית צופר מושתק –בלחיצה על לחצן השתק צופר , בתקלה

 .תהבהב

  ".השתק צופר" - במידה והצופר הושתק כל תקלה חדשה תפעיל מחדש את הזמזם הפנימי ותכבה את הנורית

  

   אוטומטיתיקון התקלה מחזיר את המערכת למצב עבודה רגיל באופן   �

  
  אזעקת אש

  .מהבהבת" כללית האזעק"בזמן אזעקת אש נורית 

בזמן אזעקת אש הודעות אזעקה יקבלו . ויוצג ההתקן המזעיק" אזעקת אש"בתצוגת הבקרה תוצג ההודעה 

  . על הודעות תקלהעדיפות

מוצאים , יגןמוצא חי, כן יופעלו ממסרי האזעקהו, הזמזם הפנימי של הבקרה וכל צופרי אזעקת אש מופעלים

  .כלליים ומוצאים המותנים בפעולת ההתקן המזעיק

נורית צופר מושתק ,  הזמזם הפנימי וצופרי המערכת יפסיקו לפעול–באזעקת אש בלחיצה על לחצן השתק צופר 

  .תהבהב

  .הצופרים והזמזם יחדשו את פעולתם במידה והושתקו. כל אזעקה נוספת תחדש את האזעקה
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 הנחיות התקנה
  מארזמידות 

  
  כל המידות במילימטרים

  חיבור מתח רשת 
  הרכזת תחובר ישירות למפסק חצי אוטומטי המיועד לרכזת האש בלבד

   עדכני3 חלק 1220ובהתאם לתקן , החיבורים יעשו בהתאם לתקן החשמל  �

  . בהתאם לסימוניםספק והפאזה יש לחבר למהדק הכניסה ב0- את חיבורי ה

יש להקפיד שחוט הארקה יהיה ארוך יותר מחוטי . ליד הספקהארקה הממוקם את חוט הארקה יש לחבר לבורג 

  .המתח כדי שבמקרה של תלישה חוט ההארקה יהיה האחרון להיתלש

  יש לוודא החזרת מכסה ההגנה של מתח הרשת למקומו  �
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  לבקרה כבליםחיבורי  
 ,מהדקים הנדרשיםחה וברורה ל הרכזת תוכנן במיוחד על מכסה הרכזת על מנת להקל ולאפשר גישה נומעגל

 . לא יתלשו בזמן פתיחת הדלתהכבלים על מנת שכבליםדבר זה מחייב קפדנות רבה בחיבור צמת ה

 לא החבקים 2אורך החוטים בין . בגוף המערכת2 חבק על הדלת ו1  חבק.חבקים 2את צמת החוטים יש לחזק ב

  .)ראה איור (מ"ס 15יפחת מ 

 

  
  

  חיבורי החוטים לבקרה יבוצעו ללא מתח  �

  

  מצברים 
מ "ע).  בטור12V מצברים של 24V) 2במתח של  12AHבעלות קיבול של עד  סוללות עופרתניתן לחבר לרכזת 

לנתק , לוודא שכל האלמנטים האמורים לפעול במערכת מחובריםיש , לקבוע את ערך המצבר הנדרש במערכת

לחבר מד זרם בטור בין הדק , המחברים בין המערכת לבין הדק הסוללה) ל האדוםרצוי הכב(את אחד הכבלים 

 השעות הנדרש לגיבוי פראת הקריאה להכפיל במס. לנתק את המערכת ממתח הרשת והסוללה לכבל המנותק

התוצאה ,  ) חרוםר כשיש גנראטועות ש12.5 חרום או ר שעות ללא גנראטו25 -- - 3 חלק 1220י "ת(פ התקן "ע

  . קיבולת המצבר הנדרשת המינימום שלקבלת הינההמת

בין שני המצברים יש .  לקוטב השליליושחור אדום לקוטב החיובי ,יש לחבר את חוטי המצבר בהתאם לסימונים

 להשתמש בכבל המסופק עם הרכזת

בהתאם להוראות יצרן ו  בעזרת מכשיר המתאים לבדיקת מצברים יש לבדוק את המצברים לפחות פעם בשנה

  .מצבריםה

 24V.-יש לוודא שמתח המצברים אינו קטן מ

 טווח התוצאה צריך להיות. את מתח המצברים בודקים בין שני הקטבים כשהמצברים אינם מחוברים למערכת

  .בהתאם להוראות יצרן המצברים

�  
  

  .י המערכת"תקינות המצבר נבדקת אוטומטית ע

  .רכתבמקרה של סוללה לא תקינה או פרוקה תינתן התראה במע

  בדיקת המערכת אינה תחליף לבדיקת קיבולת הסוללה במכשור המתאים
  

  

  1חבק 

  2חבק 
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  חיבור סוללות
  

  

  

  אין להשתמש במצברים מסוגים שונים  �
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  חייגן
י הזנת מתח או "חייגן ניתן להפעיל ע .בהתאם לנדרש באתר שבו המערכת מותקנת. ניתן לחבר חייגן במגוון צורות

  . עבור בקרת קו טלפון באם נדרשתבבקרה קיימת כניסה ייעודי. להפעלה) -(י סיגנל"ע

  : הפעלת חייגן באמצעות הזנת מתח

  . בחייגן"+V24 V12-" מתוך מהדקי  (+) לבין מהדק בבקרה "-VRST+"מתוך מהדקי  (+) מהדקחבר בין  .1

  . בחייגן"Z-2" או "Z-1"בין מהדק ל בבקרה "AL-"מהדק חבר בין  .2

  : )- ( באמצעות סיגנלהפעלת חייגן

  . בחייגן"+V24 V12-" יםלבין מהדק בבקרה "-VRST+" יםמהדקחבר בין  .1

  . מתנתקת בזמן אתחול כך שאתחול המערכת גורם להפסקת החיוגVRSTיציאת 

  . בחייגן"Z-2"או " Z-1"לבין מהדק  בבקרה "AL-"מהדק חבר בין  .2

   :רת קו טלפון לבקרהחיבור בק

  . בחייגן"LF" הדקי אחד ממ לביןחייגןב "+V24 V12-" מתוך מהדקי) -  (חבר בין מהדק .1

 .בבקרה "LF" חבר לכניסתבחייגן השני  "LF" ממהדק .2

 . מתוכנתת כמגע פתוח"LF"יש לוודא שבחייגן ויסוניק יציאת  .3

  

 . בבקרה"F-"בזמן תקלה מיציאת ) - (ניתן לקבל 
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  כיבוי
התקני כיבוי שונים . US-211-EHO לחבר למערכת התקני כיבוי שונים באמצעות כרטיס מוצאים מכותב ניתן

  יש לוודא חיבור כרטיס הכיבוי הנכון לסוג התקן הכיבוי , כרטיסי כיבוי שוניםמחייבים 

  ).י סולונואיד או נפץ"מופעל ע(

 ) הדרוג נעשה בזוגות  (ת מוצאי הכיבוי במדורגיפעילו א כיבויים רבים המקבלים פקודות הפעלת כיבוי בו זמניות

באם הכיבויים היו במיידי יתווסף זמן . כך שלזמן תחילת הפעולה של הכיבוי הבא יתווסף זמן פעולת הכיבוי הקודם

תכונה זאת מאפשרת . אותו זמן נכלל גם בכיבוי מושהה.  בהתאם לסוג הכיבוי המופעלניות ש3-5השהייה של 

  .)הגבוהים מכולם( כיבויים בלבד 2רם בזמן הפעלת חישוב כללי של הז

  יש להשתמש  כיבוי המופעל באמצעות סולונואיד •

  "S5203EXH-USכרטיס מתאם להתקן כיבוי עבור סולונואיד "- ב

  יש להשתמש. כיבוי המופעל באמצעות נפץ •

  1 עבור מחולל "A1-CAP-DET-USכרטיס מתאם כיבוי לנפץ  "- ב

  או

   מחוללים4 עבור "A4-CAP-DET-US נפצים לארבעה כרטיס מתאם כיבוי  "- ב

�  
  

תכנות ובדיקת , יש לחבר את הנפצים או הסולונואידים רק לאחר גמר התקנה
  .המערכת כשכל הכרטיסים פועלים כצפוי וכנדרש

יש לחשב את ההספקים והעומסים הנדרשים לכל קו מוצא בהתאם להתקן 
  .המחובר ולהתנגדות הקו

  
 

  נתיכי המערכת
  

  ערך הנתיך  תאור הנתיך  יךנת
F1  הגנה על התקנים המחוברים ליציאהVOUTאו / וVRST  1.5A  
F2 3  הגנה על סוללותA 

  

  יש לנתק מערכת ממתח רשת וסוללות לפני החלפת נתיכים שרופים  �

  השתמש אך ורק בערכים המתאימים
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  התקניםחיבורי 
או ) Class B(מכל מהדק יתן לחבר קו גילוי נפרד  נ.L2- וL1חיבור ההתקנים המכותבים יעשה דרך מהדקי 

  . )Class A (כלולאה סגורה

אין . 126 תזוהה ככתובת 127 וכתובת 1 תזוהה אוטומטית ככתובת 0כתובת . 126- ל1טווח הכתובות נע בין 

  .L2- וL1י קווי גילוי נלתת כתובות כפולות גם לא כשהחיבור נעשה בש

. אליהם יש לחבר את הכניסה והיציאה של קו הגילוי) כניסה ויציאה (LOUT- וLINבכל ההתקנים יש מהדקי 

י "מתח חיצוני נוסף יסופק ע. (VIN כניסת המתח תעשה במהדק ,התקנים המחייבים שימוש במתח חיצוני נוסף

  .) ומורשה לעבודה עם הבקרהמשנהי ספק מתח " ברכזת או עVOUTמוצא 

,  הצרכנים הגדולים ביותר מביניהם2חישוב הצריכה לכיבויים הינו לפי  . כיבויים שונים במערכת6ניתן לחבר עד 

אלא פועלים בזה אחר ,  הכיבויים אינם פועלים בו זמנית.500mA-כגון מיכל המופעל באמצעות סולונואיד שצורך כ

 כיבוי נוסף שיקבל. המערכת מאפשרת לעד שתי כיבויים לפעול בו זמנית.  שניות3-5זה בזוגות בהפרש של 

  .פקודת הפעלה ימתין לסיום הפעולה של הקודם בטרם יתחיל לפעול

 בזמן 2A שלא יעלה על ייש לחשב את צריכת הזרם של כל ההתקנים המוזנים מהבקרה במצב צריכה מקסימאל

  . אזעקה

דף חישוב לזרמים .  בהתאם לזרם החיצוני המקסימלי שמספקת הרכזת 24Vיש לחבר התקנים המקבלים מתח

  . החוברתראה נספחי

  1.5A מוגבל ב VOUTיש לקחת בחשבון שמוצא 

  

  ם מכותביםכרטיסי
  IN-269-US בסיס מכותב לגלאי קולקטיב

,  מכיל בתוכו כרטיס ממוחשב המבוסס על מיקרו מחשב מתקדם מהדור האחרוןUS-269-INבסיס מכותב דגם 

 יש לחבר גלאים קונבנציונליים US-269-INלבסיס דגם . בסיס הגלאי מבוקר ומפוקח על ידי בקרת גילוי האש

  . או חום, רגילים מסוג עשן) קולקטיב(

במצב אזעקה ידלקו שתי הנוריות , במצב המתנה יהבהבו נוריות בסיס הגלאי במהלך התקשורת עם הבקרה

  . ובבקרה תופיע הודעה על האירוע, בבסיס הגלאי באופן קבוע

  ' קצר וכו, נתק, הוצאת גלאי,  תקלות כגוןכמו כן תופיע בבקרה הודעה על התקן בתקלה במקרה של

  IN-269-US בסיס מכותב לגלאי קולקטיבלפרטים נוספים ראה הוראות טכניות של 
  

  LED-A-IN-CP-USצהוב מכותב /לחצן אדום
לחצנים אלה , ר האחרוןלחצנים מכותבים מכילים בתוכם כרטיס ממוחשב המבוסס על מיקרו מחשב מתקדם מהדו

כאשר לכל צבע תפקיד שונה , הלחצנים מסופקים במספר צבעים. מבוקרים ומפוקחים על ידי בקרת גילוי האש

לחצן צהוב מיועד להפעלת כיבוי אוטומטי באופן , לחצן אדום מיועד להפעלת אזעקת אש יזומה. בהתאם לתקנים

  .מצעים שונים בהתאם למשטר העבודה של הלחצןי הבקרה המפעילה א"הלחצן מזוהה אוטומטית ע, יזום

  LED-A-IN-CP-USצהוב מכותב /לפרטים נוספים ראה הוראות טכניות של לחצן אדום
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  EHO-211-US  מוצאים2-מוצא מכותב לכרטיס 

יקרו מחשב מתקדם מהדור  הינו כרטיס ממוחשב המבוסס על מUS-211-EHOמוצאים רב תכליתי דגם כרטיס 

על ידי  שונים  התקניםהפעלתל כרטיס זה מיועד, כרטיס זה מופעל ומבוקר על ידי בקרת גילוי האש, האחרון

, שלטי פינוי, התקנים החייבים להיות מבוקרים כגון כיבוי אוטומטי .הבקרה בהתאם למשטר עבודה הנקבע מראש

, התקנים אשר אינם חייבים להיות מבוקרים כגון, לעומת זאת, יםיופעלו ישירות  מהמוצאים המבוקר' צופרים וכו

שני ,  לחץ עבור מפסקPRB מבוא מבוקר: בכרטיס זה יש.  יופעלו באמצעות הממסר שבכרטיס,'דלתות אש וכו

  . מגע יבשמוצאים מבוקרים וממסר

  EHO-211-US  מוצאים2-מוצא מכותב ליס כרטלפרטים נוספים ראה הוראות טכניות של 
  

  AF-200-US מבוא מכותב לאזעקה תקלהכרטיס 
כרטיס ,  הינו כרטיס ממוחשב המבוסס על מיקרו מחשב מתקדם מהדור האחרוןUS-200-AFמבוא דגם כרטיס 

, ניםכרטיס זה מתפקד ככרטיס מבוא לקבלת נתונים מהתקנים שו, זה מופעל ומבוקר על ידי בקרת גילוי האש

, או התראה על תקלה בהתקנים השונים/אשר בהתאם למשטר עבודה הנקבע מראש יעבירו התראת אזעקת אש ו

  .כמו גם לקבלת  התראות מבקרות משנה, ברז החשמלי, מפסק זרימה, )ספרינקלרים(כגון מתזים 

  AF-200-USבוא מכותב לאזעקה תקלה מכרטיס לפרטים נוספים ראה הוראות טכניות של 
  

  IN-400-US אזורים קולקטיב 4-מבוא מכותב לכרטיס 
כרטיס זה ,  הינו כרטיס ממוחשב המבוסס על מיקרו מחשב מתקדם מהדור האחרוןUS-400-INכרטיס מבוא דגם 

קטיב  אזורים קול4מבוא מכותב ל כרטיס זה מתפקד  ככרטיס, מופעל ומבוקר על ידי בקרת גילוי האש

 כתובת לכל אזור וניזון – כתובות שונות 4כרטיס זה הינו בעל .  גלאים25לכל אזור ניתן לחבר עד ). קונבנציונליים(

   .24Vמקו הלולאה לתקשורת וקו הזנת מתח 

  IN-400-US אזורים קולקטיב 4-מבוא מכותב לכרטיס לפרטים נוספים ראה הוראות טכניות של 
  

  RLY-111-US ממסרים 2- מכותב למוצאכרטיס 
 הינו כרטיס ממוחשב המבוסס על מיקרו מחשב מתקדם מהדור US-111-RLYמוצאים רב תכליתי דגם כרטיס 

על ידי  שונים  התקניםהפעלתל כרטיס זה מיועד, כרטיס זה מופעל ומבוקר על ידי בקרת גילוי האש, האחרון

 ,'דלתות אש וכו, התקנים אשר אינם חייבים להיות מבוקרים כגון .דה הנקבע מראשהבקרה בהתאם למשטר עבו

  . ים שבכרטיס/יופעלו באמצעות הממסר

  RLY-111-US  ממסרים2-מוצא מכותב לכרטיס לפרטים נוספים ראה הוראות טכניות של 
  

  RL-111-SU תקלה ומתח מאותחל, מבוא אזעקהכרטיס 
כרטיס ,  הינו כרטיס ממוחשב המבוסס על מיקרו מחשב מתקדם מהדור האחרוןUS-111-RLמבוא דגם כרטיס 

, כרטיס זה מתפקד ככרטיס מבוא לקבלת נתונים מהתקנים שונים, זה מופעל ומבוקר על ידי בקרת גילוי האש

, אה על תקלה בהתקנים השוניםאו התר/אשר בהתאם למשטר עבודה הנקבע מראש יעבירו התראת אזעקת אש ו

  .גלאי קרןכגון 

  RL-111-US תקלה ומתח מאותחל, מבוא אזעקהכרטיס לפרטים נוספים ראה הוראות טכניות של 
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  קביעת כתובת של התקן
 את הערך מוסיף ON  כל מפסק במצב,ADDRע את כתובת הכרטיס באמצעות שורת המפסקים וקבניתן ל

  קובע כמות הכתובות בכרטיס  (1-2) 8המפסק . המספרי המופיע מימין למפסקים לכתובת הסופית

  ). כתובותON - 2במצב , 1 כתובת -  OFFבמצב (

  טבלת קביעת כתובות

  

  התקנת כרטיסים בקופסת חיבורים
  

  
  

  הוראות הפעלה למשתמש 
 126S Clever3000Cougarהוראות הפעלה למשתמש למערכת 
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  כרטיסי הפעלה שונים
  

  F5203FLIP-USכרטיס מהפך 
  . ומשמש ככרטיס היפוך קוטביותהכרטיס מונע זמזום של הצופרים בזמן פעולה רגילה

  F5203FLIP-USכרטיס מהפך וראות טכניות של לפרטים נוספים ראה ה
  

  

  S5203EXH-USכיבוי עבור סולונואיד מתאם להתקן כרטיס 
  .כרטיס המיועד להתחבר לסולונואיד המפעיל מיכל כיבוי

  . בקרת הקו הינה עד יציאת הכרטיס בלבד- יש להתקין את הכרטיס סמוך לסולונואיד

  S5203EXH-USכיבוי עבור סולונואיד מתאם להתקן כרטיס רטים נוספים ראה הוראות טכניות של לפ
  

  

  A1-CAP-DET-USנפץ לכיבוי מתאם כרטיס 
  .י נפץ" עים מופעלהכיבוי  לבין מערכת מחוללי Cougarבבקרות כיבוי המוצא בין מיועד להתחבר זה כרטיס 

  A1-CAP-DET-USנפץ לכיבוי מתאם כרטיס לפרטים נוספים ראה הוראות טכניות של 
  

  

  A4-CAP-DET-US צים מתאם כיבוי לארבעה נפכרטיס
  .י נפץ" עיםמופעלהכיבוי  לבין מערכת מחוללי Cougarבבקרות כיבוי המוצא בין מיועד להתחבר זה כרטיס 

  . מחוללי כיבוי4ניתן לחבר לכרטיס עד 

  A4-CAP-DET-US מתאם כיבוי לארבעה נפצים כרטיסלפרטים נוספים ראה הוראות טכניות של 
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  נתונים טכניים
  בקרה

  מ" מ106 / 320 / 270.............................................................................)עומק / גובה / רוחב ( מידות 
  גרם3500.......................................................................................................)ללא סוללות ( משקל 

 10%230VAC±  50/60Hz..............................................................................................מתח הזנה
  24±15%.............................................................................................................ךמתח אספקה נמו

  70mA..........................................................................................צריכת זרם ברגיעה ללא מתח רשת
  1.8A.................................................)לא כולל כרטיס ראשי וטעינת סוללה ( 2.5Aזרם מקסימלי עם ספק 

  תקשורת
  RS485............................................................................................................תקשורת אסינכרונית

  מצברים
  . לשני המצברים14.4Vהגנה אוטומטית להפסקת טעינה מתחת למתח של , למערכת

 24Vdc..........................................נומינלי) רים בטור  מחוב12Vשני מצברי עופרת אטומה (מתח מצברים 
 2.6AH-12AH............................................................................................................קיבול מצברים

  0.3A..............................................................................................................זרם טעינה מקסימאלי

  נתיכי הגנה פנימיים
F13............................................................................................................... הגנה טורית למצברA  
F2 24 הגנת יציאותV, 24VRST...............................................................................................1.5A  

  )לא מבוקרות (VRST -  וVOUTיציאות 
  A 1.2....................................................................................)לשני היציאות במשותף(זרם מקסימאלי 

  27VDCנומינלי .......................................................................................................................מתח
 ביחידת הקצה לא תוריד את המתח מעבר למתח ההפעלה המינימאלי הנדרש (U) המתח יש לוודא שנפילת

התנגדות הכבל מנקודה -R ,הזרם באמפר הנדרש להפעלה-U=IR ,I :בהתאם לנוסחה הבאה. ליחידת הקצה
  ).  מטר100-  אום ל7של ) הלוך חזור(  הינו בעל התנגדות לולאה0.8חוט ( .ההזנה עד ההתקן
פחית ממתח האספקה ולוודא שהתוצאה אינה יורדת מהמתח המינימאלי הנדרש את התוצאה יש לה

  .להפעלת ההתקן
  ממסרים

  מגע יבש..........................................................................................................אזעקה/ממסרי תקלה
  2A...........................................................................................................................זרם מקסימאלי

 48V...............................................................................................................מתח מיתוג מקסימאלי

  מבואות
  נותן התראת תקלת קו טלפון בזמן קצר......................................................... (LF)מבוא בדיקת קו טלפון 

  ) L1, L2(לולאת התקנים 
 28V-36V..............................................................................................................................מתח
  250mA............................................................................................ מקסימלי לשתי צידי הלולאהזרם

   התקנים126...................................................................................מספר התקנים מקסימאלי ללולאה
  100Ωעד התנגדות לולאה של .....................................................................אורך קו מקסימאלי ללולאה 

  20AWGבכבל '  מ1300-כ.............................................................................................................  

  מוצא צופר
  300mA....................................................................................................................זרם מקסימאלי

  1.5mA........................................................................................................................זרם ברגיעה
  24V............................................................................................................................מתח נומינלי

 )0.8מ בחוט " ק1כ( אום 70 .....................................................................התנגדות לולאה מקסימאלית 

 בזמן אזעקה ) -(  המוצא ממתג מוצא חייגן
 150mA....................................................................................................................זרם מקסימאלי

 


