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CLIP MCW / CLIP T MCW 
 אדום אלחוטי מסוג וילון-אינפרה PowerCode גלאי הוראות התקנה

  . הקדמה1
CLIP MCW  בעל תבנית הקטן והאלגנטי ביותרפסיבי אדום -אינפרהאלחוטי הוא גלאי ,

וילון, שנועד לשימוש פנימי ומתוכנן להתקנה קלה. פעולתו מבוססת על השגת מידע 
  (פטנט) בעלת אפנון תדר ועיבוד אות דיגיטלי. חדשה ומתוחכמת אינפרה אדום
גלאים שונים בתיבה אחת, אשר כל אחד  3לכלול  טכנולוגיה מודרניתנעשה שימוש ב

מהם ניתן לתכנות להשגת ביצועים אופטימליים במיקום התקנה הספציפי. דבר זה 
  מעניק ביצועי תפיסה טובים יותר ולמעשה ללא התראות שווא.

נות הביצוע של גלאי זה מושגת ע"י שימוש בגרסה משופרת (פטנט) של אלגוריתם עליו
True Motion RecognitionTM שיטת ניתוח תנועה מתקדמת זו מאפשרת לגלאי .CLIP 

MCW  התראת ללהבחין בין תנועה אמיתית של גוף אנושי לבין הפרעה כלשהי הגורמת
  שווא.

לחסוך מתח סוללה. הוא דורך את עצמו מחדש לאחר גילוי, הגלאי מנטרל את עצמו כדי 
  הדקות הבאות. 2(חוזר למצב "מוכן") אם לא מתגלית תנועה במשך 

  כולל את התכונות הבאות: CLIP MCW הגלאי

 צריכת זרם קטנה מאוד. •
 פיצוי טמפרטורה מבוקר ע"י מיקרופרוססור.  •
 תא אטום מגן על המערכת האופטית. •
 מתג "טמפר" למכסה קדמי. •
 ).CLIP T MCWמפר" אחורי (בדגם מתג "ט •
 הגנת אור לבן. •
 מעוצב באופן אלגנטי, תיבה קשיחה. •

  .6עד  2תבניות כיסוי מפורטות וחלופות התקנה נכללים באיורים 

  

 
  CLIP MCWמראה כללי  – 1איור 

  קירעל  ההתקנ ,וילוןתבנית  – 2איור 
  

  התקנה על תקרה ,וילוןתבנית  – 3איור 

 
  ת וילון למעלהתבני. 4איור 

  
  חסינות לחיות ביתוילון / תבנית  – 5איור 

  
  במסגרת דלת פנימית CLIP MCW -6איור 

  

  מפרט. 2
  תכונות אופטיות

  אלקטרי בעל רעש נמוך, אלמנט כפול.-חיישן פירו סוג גלאי:
  2 מספר אלומות וילון:

  .6עד  2ראה איורים  מצבי התקנה:
  , נבחר ע"י מגשר.מ') 2-.12מ'), וקצר ( 4י (מ'), בינונ 6ארוך (קביעת טווח: 

  תכונות חשמליות
  CR123Aוולט, סוג  3סוללת ליטיום  סוללה פנימית:

 1450mA/h קיבולת נומינלית של הסוללה:
  שנים (בשימוש טיפוסי) 3 חיי סוללה: (כשנורית דולקת):

מבוצעת מיד לאחר הכנסת הסוללה ובאופן סדיר כל מספר  בדיקת מתח סוללה:
  שעות.

  יטים, צריכת זרם נמוכה.ב CMOS 8 מיקרופרוססור:

  תכונות תפקודיות
  חיווי חזותי:

שניות בערך עם שידור הודעת התראה ו"טמפר" ועם גילוי  3למשך  נורית דולקת
  תנועה במצב "בדיקה בהליכה".

דקות), או אחרי  2הראשוני (בערך   במשך זמן התייצבותנורית מהבהבת 
  .)לחיצת מתג "טמפר"החזרת המכסה (ע"י 

  עם שידור הודעות פיקוח. נורית לא דולקת
  שניות 3בערך  משך זמן התראה:

דקות אחרי ההתראה  2דורך מחדש את הגלאי  קוצב זמן לדריכה מחדש:
  האחרונה.

  תכונות אלחוטיות
 הרץ-מגה 433 תדר:

  שניות. 3מטחי שידורים במרווחי זמן משתנים תוך  3 רצף שידורים:
  מלין צירופי קודים אפשריים. 16סיביות, מעל  24וד זיהוי בעל ק קידוד:

  סיביות 36 אורך כולל של הודעה:
חת כשקורה אירוע "טמפר" ובכל הודעה לאחר מכן, עד ומדו התראת "טמפר":

  שמתג "טמפר" חוזר למצבו הרגיל.
התאם דקות (אנגליה) או ב 15ת (ארה"ב), דקו 60במרווחי זמן של  הודעת פיקוח:

  קנים מקומיים.לת

  התקנה
  מטר. 2.4עד  1.8 גובה:

  .13עד  9ראה איור  אפשרויות התקנה:

  תנאים סביבתיים
 50ºCעד  10ºC- טמפרטורת פעולה:
 60ºCעד  20ºC-טמפרטורת אחסון: 

 MHz 1000עד  V/m 20< הגנה נגד הפרעות רדיו:
  תאימות לתקנים:

Directive 1999/5/EC of European Parliament. EN 50131-2, Grade 2, Class II. 
  תכונות פיזיות:

  מ"מ x 35 x 30 105 עומק): xרוחב  x(גובה  מידות
  גרם 60 משקל (עם סוללה): 

  לבן צבע:
  , פטנטים אחרים תלויים ועומדים. U.S. Patent 5,693,943 פטנטים:
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  התקנה. 3
  הנחיות כלליות 3.1

  
  התקנה רגילה 3.2

  
  פנימי . מבט7איור 

 
 

  
  . מבט על מתג טמפר אחורי8איור 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
  . התקנה על משטח9איור 

  
  הערות:

אחרי ההתקנה, וודא שלא נשארו חללים בתיבת הגלאי. לדוגמא, בשטח   . 1
  מסביב לחורי הברגים.

  הוצא את הסוללה בעזרת אצבעותיך ולא עם מברג.  .2

  התקנת התושבת 3.3
 ושבת, הטמפר האחורי אינו פעיל.בעת התקנה עם תהערה: 

  
  . קדיחת חורים10איור 
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  . התקנת התושבת על משטח11איור 

 

  
  . אבטחת לוחית הנעילה אל הבסיס12איור 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  . התקנת המכסה אל הבסיס13איור 

 

  
  בצד כלשהו של החלון CLIP MCWאפשר להתקין את  הערה:

  חלון . התקנה על שני צדדים של14איור 
  

  קביעת טווח הכיסוי 3.4
טווחים, בהתאם לסוג ההתקנה, עבור  3פינים משמש לבחירת  4מגשר בעל 

 ).15עד  7אלומות וליון (ראה איורים 

 
  . קביעת מצב מגשר הטווח15איור 

  

  
  . תבנית קביעת טווח16איור 

מטרת קביעת הטווח היא להבטיח עיבוד אות אופטימלי וחסינות גבוהה נגד 
  התראות שווא.
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התקן את מגשר הטווח במצב הרצוי, וודא שהשטח המוגן נמצא בתוך טווח 
), כדי לוודא 3.5). בצע "בדיקה בהליכה" (ראה סעיף 16הכיסוי הנבחר (ראה איור 
  ביצועים טובים של הגלאי.

  בדיקה בהליכה 3.5
בורג. המתן עד שהגלאי יתייצב (הנורית ה אתהרכב את המכסה והדק    א.

  דקות לאחר סגירת המכסה). 2מפסיקה להבהב בערך 
). הנורית דולקת יםנגדי ניםלך לאט לאורך הקצה הרחוק של הוילון (בכיוו  ב.

  שניות בערך כל פעם שאתה נכנס או יוצא מאלומת הוילון. 3במשך 

פעולה תקינה של  בצע בדיקה בהליכה לפחות פעם בשבוע כדי להבטיח חשוב!
  הגלאי.
דקות.  15לאחר סגירת המכסה, הגלאי נכנס למצב בדיקה בהליכה למשך  הערה:

במצב זה, הנורית תהבהב בכל פעם שמתגלה גילוי, ללא קשר למצב מגשר הנורית, 
  והגלאי ישדר עם כל אירוע גילוי.

  
  

  
   

  הערות מיוחדות. 4
  

ות מאוד והן נבדקות בהתאם המערכות האלחוטיות של ויסוניק בע"מ אמינ
לתקנים גבוהים. יחד עם זאת, בגלל הספק השידור והטווח הנמוכים שלהם 

  ורשויות אחרות), יש להתחשב במספר שיקולים:  FCC(הנדרשים ע"י רשויות 
מקלטים יכולים להיחסם ע"י אותות רדיו בתדר או ליד התדר שבו הם   א. 

  פועלים, ללא קשר לקוד הנבחר.
  יכול להגיב רק לאות שידור אחד באותו זמן.מקלט   ב. 
ציוד אלחוטי צריך להיבדק באופן סדיר כדי לקבוע האם הוא מהווה   ג. 

  המקור להפרעות, כדי להגן נגד תקלות.
או שהם " אפילו את הגלאים המתוחכמים ביותר הכניעאפשר ל"  ד. 

עלולים לא לתת אזהרה בגלל: תקלת מתח / חיבור לא נכון, 
מערכת האופטית, רגישות מוקטנת בטמפרטורות התעסקות ב

סביבתיות הקרובות לטמפרטורת גוף האדם ותקלה בלתי צפויה של 
  רכיב.

הרשימה הנ"ל כוללת את רוב הסיבות הרגילות הגורמות לאי גילוי 
חדירה, אבל בשום אופן היא אינה כוללת את כל הסיבות. לכן, 

שבוע, כדי  מומלץ שהגלאי וכל מערכת ההתראה ייבדקו מדי
  להבטיח ביצועים טובים.

בעלי או משכירי  כתחליף לביטוח. מערכת התראהאין להתייחס ל  ה. 
בתים ורכוש צריכים להיות זהירים מספיק להמשיך לבטח את 

  חייהם ורכושם, אפילו אם הם מוגנים ע"י מערכת התראה. 
  

ביצוע שינויים או התאמות ביחידה זו ללא אישור במפורש   אזהרה!
"י הגוף האחראי לתאימות לתקנים עלולים לגרום לביטול סמכות ע

  המשתמש להפעיל את הציוד.
  
  
  

  

 
  כתב אחריות למוצר

ויסוניק בע"מ נותן אחריות לכך שמוצריו (להלן: "המוצר") הינם בהתאם לתוכניות 
ולמפרטים שלו ולכך שהינם נקיים מפגמים בחומרים ובעבודה. האחריות מוגבלת 

אחת בלבד ממועד המשלוח על ידי היצרן, וזאת רק לתיקון או להחלפה למשך שנה 
של המוצר או חלק כלשהו ממנו, ואינה כוללת: עלויות פירוק ו/או התקנה מחדש, 

  דמי הובלה וביטוח למשלוח המוצר אל היצרן.
אחריות זו לא תחול על כל המוצרים, האביזרים או ההתקנים הנספחים המיוצרים 

והנמצאים בשימוש יחד עם המוצר, לרבות סוללות (להלן: "מוצרים על ידי אחרים, 
אחרים"). היצרן לא יחויב בגין כל נזק או אובדן מכל סוג שהוא, בין ישירים ובין 
עקיפים, נלווים, תוצאתיים או אחרים, שנגרמו בגלל כשל ו/או פגם במוצר ו/או 

בות בגין אובדן או נזק אם ייפסק כי חלה על היצרן ח שנגרמו בגלל מוצרים אחרים.
כלשהם אזי חבותו המרבית של היצרן לא תעלה, בכל מקרה, על מחיר הרכישה של 
המוצר, שייחשב כסכום פיצויים קבועים ומוסכמים מראש וכסעד המלא והבלעדי 

  נגד היצרן.

האחריות לא תחול במקרים הבאים: התקנה לא נאותה, שימוש לא נכון, אי קיום 
פעלה, שינוי, שימוש לרעה, תאונה או חבלה ותיקון שלא הוראות ההתקנה והה

  ידי היצרן.-על
היצרן אינו מציג מצג שהמוצר ימנע מוות ו/או נזק לגוף ו/או נזק לרכוש הנובעים 
מפריצה, תקיפה, שוד, שריפה או מאירועים אחרים, או שהמוצר יספק בכל 

תקנה כראוי המקרים התרעה או הגנה הולמות. המשתמש מבין, כי אזעקה שהו
ומתוחזקת כראוי, יכולה רק להקטין את הסיכון הכרוך בהתרחשות אירועים 

  כאמור ללא התרעה, אולם לא תוכל תמיד למנוע אותם ואת תוצאותיהם.
, ובין לפעול על פי הוראות ההתקנה וההפעלהעל המשתמש  הוראות למשתמש:

, הואיל י שבועלבדוק את המוצר ואת המערכת כולה לפחות פעם אחת מידהיתר, 
ומסיבות שונות, לרבות התנאים הסביבתיים, הפרעות חשמל וחבלות, המוצר 

        עלול לפעול שלא כראוי.                                      
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