
 BS-12חיצוני  וילוןהנחיות התקנה לגלאי 

 .תוצרת איטליה BS-12 מדגם חיצוני וילוןתודה שרכשת גלאי 

 :הגלאי כולל

 ערכת ברגים ספייר.1

 .להתקנת הגלאי במקביל לקיר" L"זרוע .2

 .גגון להתקנות תעשייתיות.3

 .לצמצום זוית הגילוי של הגלאי" PIR LIMITER"התקן .4

 :הנחיות כלליות

BS-12  מעלות 6 כ  שלצרה מטר בזווית 12חיצוני הפועל לטווח של עד  וילוןהינו גלאי. 

  . ג"ק 11ח עד "ויודע להתעלם מבע IP65 פ תקן "הגלאי עמיד למים ע

 לגלאי מנגנון התמודדות עם מזגי אוויר קיצוניים. מטר 2-3גובה ההתקנה של הגלאי הינו 

 :חיווט

 

 פ הקוטביות המצוי"ע) 2ו 1יש לחבר זוג גידים להדקים 

 . לחיבור מתח הפעלה לגלאי( ינת עליהם

 10-16vdc.הגלאי עובד במתח הפעלה 

 6ו  5להתראת גילוי של הגלאי להדקים  NCחיבור מגע  יש לחבר זוג גידים לצורך

 8ו  7להתראת טמפר של הגלאי להדקים  NCחיבור מגע  יש לחבר זוג גידים לצורך 

 :לדים

 כחוללד במקרה של גילוי של חיישן המיקרוגל יידלק 

 כתוםא יידלק לד .במקרה של גילוי של חישני הא

 יידלק לד אדום( במצב ברירת המחדל גילוי שלושת החיישנים ביחד)במקרה של גילוי של אזעקה

 



 

 חיווט אנטי מסק

 :וט מסק באזור נפרד מאזור הגילויחיו

 

 :חייוט מסק באותו אזור של אזור הגילוי

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 :ים'דיפ סויצ/ כיווני רגישויות

 .לדים פעילים– ONבמצב  4דיפ .בגלאי ביטול החיווי הלדים/אחראי על הפעלת – 4דיפ 

החיישנים  2במצב ברירת המחדל הגלאי ישלח התראת גילוי למערכת רק במידה ו -3דיפ 

כך שהמערכת תשלח  ONלמצב של  3י הרמת דיפ"ניתן לשנות הגדרה זו ע.ביצעו גילוי יחדיו

א פאסיבי .האגילויים בחצי דקה או חיישן  7התראה גם במידה ורק חיישן המיקרוגל ביצע 

 .  גילוים בחצי דקה 4ביצע 

יש לשים .א לפעיל.יהפוך את האנטי מסק האקטיבי על הא ONלמצב של  2הרמת דיפ-2דיפ 

הוריד את א יש לסגור את מכסה הגלאי ול.לב כי לאחר שהפעלנו את האנטי מסק על הא

 (אתחול)לעלות בחזרההמתחים של כלל המערכת ו

ואנו רוצים להפעיל אנטי מסק גם על חיישן  ONלמצב של  2אם הרמנו את דיפ– 1דיפ 

למצב של  1נרים את דיפ ( לגילוי של ניסיונות כיסוי באמצעות חפצים מתכתיים)המיקרוגל

ON.תגרום לביטול מנגנון התמודדות עם מזגי אוויר קיצוניים 1הרמת דיפ. 

 :וני טווחויכ

 .א פאסיבי לחיישן מיקרוגל.שלבת בין חיישן אהגלאי עובד באמצעות טכנולוגיה המ

–ככל שנסובב אותו עם כיוון השעון .לכל חיישן פוטנציומטר לכיוון טווח הגילוי של החיישן

א והשמאלי הינו של חיישן .הפוטנציומטר הימני הינו של חיישן הא.נגדיל את הטווח

 .המיקרוגל

 " :שטח פתוח"פונקציית 

ניתן להגדיל ,וכך בהינתן שטח פתוח ללא קירות או חלונות 4להדק + ניתן לבצע גישור מה 

 .מטר בתנאים אופטימליים12לעד  את טווח הגילוי של הגלאי

 13-2655842:לכל שאלה ניתן ליצור עימנו קשר בטלפון

 ,בברכה

 עמית טכנולוגיות מיגון

 

 

 

 


