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 NEXT PIR MCW, NEXT PIR MCW, NEXT PIR MCW, NEXT PIR MCW,     

NEXT K9NEXT K9NEXT K9NEXT K9----85 MCW85 MCW85 MCW85 MCW     
, מסוג י�, אלחוטיי�אדו� דיגיטליגלאי אינפרה    הוראות התקנה

PowerCode  / חסי� חיותגלאי  
  . הקדמה1

(חסי חיות בית) ה� גלאי  NEXT K9-85 MCWוהגלאי  NEXT PIR MCW הגלאי
אדו� דיגיטליי�, אלחוטיי�, המבוקרי� ע"י מיקרופרוססור. � אינפרה

   הוא סימ רשו� של חברת ויסוניק.     NEXTימוהס
:  תכונות הגלאי� ה� כדלהל

עדשה גלילית בעלת רגישות גילוי אחידה בכל טווח הפעולה של הגלאי, עד  •
  .מטר 12

  כולל הגנת אזור זחילת קיר. NEXT PIR MCWהגלאי  •

    Target Specificמשתמש בטכנולוגית NEXT K9-85 MCWגלאי ה •
ImagingTM בני אנוש לחיות בית שמשקל� הוא עד להבחנה ב   ק"ג. 38י

    המפוקח באופ מלא. PowerCodeכולל משדר  •

True Motion Recognitionהאלגורית� המתקד�  •
TM

(פטנט) מאפשר  
הבחנה בי חדירה אמיתית של פור$ לבי כל הפרעות אחרות העלולות לגרו� 

    התראות שווא.

    .frequency domainעיבוד אות דיגיטלי מתוחכ�  •

    אי צור% בכוונו אנכי. •

קובע הא� אירוע אחד או שני אירועי� רציפי� פנימי מונה אירועי תנועה  •
    יפעילו התראה.

אחרי גילוי, הגלאי מנטרל את עצמו כדי לחסו% זר� סוללה. הוא נדר% מחדש  •
  הדקות הבאות. 2(חוזר למצב מוכ) א� אי גילוי תנועה במש% 

 5גילויי� נוספי� במש% פרק זמ של  6לאחר גילוי ראשוני הגלאי מסוגל לגלות  •
הדקות הבאות.  2במש% תנועה נוס( דקות. גילוי נוס( אפשרי רק א� אי גילוי 

  הדקות הבאות. 5הגלאי יחזור למצבו הראשוני א� אי תנועה במש% 

    ר� מאוד נמוכה.צריכת ז •

� פיצוי טמפרטורה מבוקר ע"י מיקרו •
    פרוססור.

    תא אטו� מג על המערכת האופטית. •

    מתג טמפר למכסה קדמי. •

מתג טמפר אחורי (אפשרות בחירה  •
    ).NEXT PIR T MCWעבור 

• .    הגנת אור לב

  .מעוצב בצורה אלגנטית, תיבה קשיחה •

  
 .1איור 

 NEXT PIR MCW /  
NEXT K9-85 MCW     

  

  רטמפ. 2
  , בעל רעש נמו%.חשמלי בעל אלמנט כפול�חייש פירו סוג גלאי: 

  מידע על העדשה
:  מספר אלומות וילו

NEXT PIR MCW :9  +5  
NEXT K9-85 MCW :9  
 x 12 12 טווח כיסוי מרבי:

  .90º/  מטר
חסינות לחיות בית (רק לגלאי 

NEXT K9-85 MCW:(  ק"ג 38עד 

  תכונות חשמליות
ת ליטיו� סולל סוללה פנימית:

  .CR-123Aוולט, סוג  3פנימית 
 1450 תכולת סוללה נומינלית:

  אמפר/שעה.�מילי
 0.025בער%  צריכת זר� במצב הכ�:

  אמפר.�מילי
�מילי 20 צריכת זר� במצב שידור:
  אמפר (כולל זר� נורית).

 מש# חיי סוללה (נורית דולקת):
  שני�. 3בדר% כלל מעל 

 
  .2איור 

  יכהתבנית כיסוי ובדיקה בהל

מיד לאחר הכנסת הסוללה ובאופ סדיר  תמבוצע בדיקת מתח סוללה:
  לאחר מספר שעות.

  תכונות תפקוד
 (ON) 2או  (OFF) 1 –מצבי�  2מתג בעל אימות אירוע תנועה אמיתי: 

  אירועי תנועה.
  שניות 3 מש# זמ� התראה:
  חיוויי� חזותיי�:

פר וע� גילוי שניות ע� שידור הודעת התראה וטמ 3בער%  נורית דולקת
  .תנועה במצב בדיקה בהליכה

במש% זמ התייצבות לאחר חיבור מתח, או לאחר  נורית מהבהבת
  החזרת (לחיצת) מתג טמפר למצבו הרגיל.

  ע� שידור הודעות פיקוח. נורית לא דולקת

דקות לאחר ההתראה  2דור% מחדש את הגלאי  קוצב זמ� דריכה מחדש:
  .בדיקה בהליכההאחרונה. קוצב הזמ מושבת במצב 

  תכונות אלחוטיות
  433.92 הר$):תדר (מגה

  שניות. 3י� תו% נהתפרצויות שידור במרווחי זמ משת 3 רצ% שידור:
מיליו צירופי קודי�  �16סיביות, יותר מ 24קוד זיהוי בעל  קידוד:

  אפשריי�.
  סיביות. 36 אור# כולל של הודעה:

מדווחת כשקורה אירוע טמפר ובכל הודעה שלאחר מכ,  מפר:התראת ט
  עד שמתג טמפר חוזר למקומו הרגיל.

דקות  15דקות (ארה"ב),  60שידור במרווח זמ של  הודעות פיקוח:
  (אנגליה) או בהתא� לתקני� מקומיי�.

  התקנה
מל$ והגובה המ NEXT K9-85 MCWמטר. עבור הגלאי  2.4עד  1.8 גובה:

  טר.מ 2.1הוא עד 
  על משטח או בפינה. אפשרויות התקנה:

  אביזרי�
BR-1:  למטה,  30ºתושבת סיבובית המותקנת על משטח, ניתנת לכוונו

45º  / 45שמאלהº .ימינה  
BR-2: BR-1 .ע� מתא� לפינה  
BR-3: BR-1 .ע� מתא� לתקרה  

  תנאי� סביבתיי�
  הר$.�מגה 1000וולט/מטר עד  20מ  גדולההגנה נגד הפרעות רדיו: 

  , בהתקנה בתו% מבנה50ºCעד  10ºC- טמפרטורת פעולה:
  .60ºCעד  20ºC- טמפרטורת אחסו�:

 תכונות פיזיות
  .מ"מ x 63.5  x 53.0 94.5 עומק): xרוחב  xמידות (גובה 

  גר�. 70משקל (ע� סוללה): 
  לב צבע:

  (פטנט נוס( בבדיקה) D445,709  ,6,211,522  ,5,693,943פטנטי� בארה"ב: 
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  התקנה. 3
  הנחיות כלליות 3.1

  ט מכבלי מתח.. הרחק חיוו5
  . אל תתקי מאחורי מחיצות.6
 . התק על משטח קשיח יציב.7

  . הרחק ממקורות חו�.1
  . אל תחשו( למשבי רוח.2
  . אל תתקי מחו$ למבנה.3
 . הימנע מקרני שמש ישירות4

  
. הנחיות כלליות3איור   

 נוהל התקנה 3.2
  .4ראה איור  –התקנה   .1
  )4(ראה איור התקנת הסוללה   .2
  בדיקת הגלאי  .3

כשהסוללה במקומה, לחץ על שני מתגי הטמפר בעת ובעונה אחת 
דקות  2) ושחרר אותם. הנורית הקדמית תהבהב במשך 4(ראה איור 

  בערך עד שהגלאי יתייצב.
ך. מומלץ והגלאי משדר אות "סוללה חלשה" עם גילוי מתח נמ הערה:

ה, לפני הכנסת סוללה לחכות דקה אחת בערך לאחר הסרת הסולל
  .חדשה

  לימוד  .4
למד את יחידת הבקרה לזהות את קוד הזיהוי של הגלאי בהתאם 

להוראות ההתקנה של יחידת הבקרה. כאשר אתה מוכן לשדר, לחץ 
על שני מתגי הטמפר שוב ושחרר אותם. אתה יכול ללמד את יחידת 

  הבקרה לזהות את קוד הגלאי כשהנורית מהבהבת.
  )5המגשרים (ראה איור קביעת מצב   .5
. לך בקצה הרחוק של תבנית 2ראה איור  –בצע בדיקה בהליכה   .6

שניות בכל פעם  2-3הכיסוי בשני כיוונים. הנורית תידלק למשך 
  שהתנועה שלך מתגלה.

הנחה את המשתמש לבצע בדיקה בהליכה לפחות פעם אחת  חשוב!
 בשבוע כדי להבטיח פעולה תקינה של הגלאי.

 
  התקנה .4איור 

  
   . קביעת מצב המגשרים5איור 

   

  הערות מיוחדות. 4
  

או שה� " אפילו את הגלאי� המתוחכמי� ביותר הכניעאפשר ל"
עלולי� לא לתת אזהרה בגלל: תקלת מתח / חיבור לא נכו, התעסקות 
במערכת האופטית, רגישות מוקטנת בטמפרטורות סביבתיות הקרובות 

  בלתי צפויה של רכיב. לטמפרטורת גו( האד� ותקלה
הרשימה הנ"ל כוללת את רוב הסיבות הרגילות הגורמות לאי גילוי חדירה, 

בשו� אופ היא אינה כוללת את כל הסיבות. לכ, מומל$ שהגלאי וכל  %א
  מערכת ההתראה ייבדקו מדי שבוע, כדי להבטיח ביצועי� טובי�.

שכירי בתי� בעלי או מ כתחלי( לביטוח. מערכת התראהאי להתייחס ל
ורכוש צריכי� להיות זהירי� מספיק להמשי% לבטח את חייה� 

    ורכוש�, אפילו א� ה� מוגני� ע"י מערכת התראה. 
ביצוע שינויי� או התאמות ביחידה זו ללא אישור במפורש   אזהרה!

ע"י הגו( האחראי לתאימות לתקני� עלולי� לגרו� לביטול סמכות 
  המשתמש להפעיל את הציוד.

  אחריות למוצרכתב 

ויסוניק בע"מ נות אחריות לכ% שמוצריו (להל: "המוצר") הינ� בהתא� לתוכניות ולמפרטי� שלו ולכ% 
שהינ� נקיי� מפגמי� בחומרי� ובעבודה. האחריות מוגבלת למש% שנה אחת בלבד ממועד המשלוח על ידי 

ינה כוללת: עלויות פירוק ו/או היצר, וזאת רק לתיקו או להחלפה של המוצר או חלק כלשהו ממנו, וא
.  התקנה מחדש, דמי הובלה וביטוח למשלוח המוצר אל היצר

אחריות זו לא תחול על כל המוצרי�, האביזרי� או ההתקני� הנספחי� המיוצרי� על ידי אחרי�, והנמצאי� 
זק או אובד בשימוש יחד ע� המוצר, לרבות סוללות (להל: "מוצרי� אחרי�"). היצר לא יחויב בגי כל נ

מכל סוג שהוא, בי ישירי� ובי עקיפי�, נלווי�, תוצאתיי� או אחרי�, שנגרמו בגלל כשל ו/או פג� במוצר 
א� ייפסק כי חלה על היצר חבות בגי אובד או נזק כלשה� אזי חבותו  ו/או שנגרמו בגלל מוצרי� אחרי�.

המוצר, שייחשב כסכו� פיצויי� קבועי� המרבית של היצר לא תעלה, בכל מקרה, על מחיר הרכישה של 
.  ומוסכמי� מראש וכסעד המלא והבלעדי נגד היצר

האחריות לא תחול במקרי� הבאי�: התקנה לא נאותה, שימוש לא נכו, אי קיו� הוראות ההתקנה 
  ידי היצר.�וההפעלה, שינוי, שימוש לרעה, תאונה או חבלה ותיקו שלא על

ימנע מוות ו/או נזק לגו( ו/או נזק לרכוש הנובעי� מפריצה, תקיפה, שוד, היצר אינו מציג מצג שהמוצר 
שריפה או מאירועי� אחרי�, או שהמוצר יספק בכל המקרי� התרעה או הגנה הולמות. המשתמש מבי, כי 
אזעקה שהותקנה כראוי ומתוחזקת כראוי, יכולה רק להקטי את הסיכו הכרו% בהתרחשות אירועי� 

  , אול� לא תוכל תמיד למנוע אות� ואת תוצאותיה�.כאמור ללא התרעה
לבדוק את המוצר , ובי היתר, לפעול על פי הוראות ההתקנה וההפעלהעל המשתמש  הוראות למשתמש:

, הואיל ומסיבות שונות, לרבות התנאי� הסביבתיי�, ואת המערכת כולה לפחות פע� אחת מידי שבוע
    לא כראוי.                                      הפרעות חשמל וחבלות, המוצר עלול לפעול ש
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