
חיישן מים
 .66IP החיישן מזווד במיכל פלסטי קטן ואטום, עם שתי אלקטרודות יעודייות לסביבה לחה (לא מחליד), הגלאי יצוק ואטום רמה

מסופק עם חיווט באורך 100 ס”מ, או יותר להזמנה מיוחדת. מידות: 50 על 40 על 20 עומק (מ”מ).  הפרדה בין גלאי מבקר 
(מעגל אלקטרוני) מבטיח פעולה תקינה ואמינות גבוהה. אופציה: בקר מזווד בקופסה להתקנה בתנאי חוץ.

בקר אלקטרוני כולל זמזם וממסר פיקוד לברז חשמלי
בקר WD86 תומך בשני חיישנים עם חווט באורך עד 8 מטר

מזהה מים רגילים, מים מזוקקים ונוזלים עם מוליכות חשמלית 
מתח עבודה 10 עד 14 וולט. יש מספר דגמים, קיים דגם 24 וולט

צריכת זרם נמוכה של 15 מילי אמפר בסרק
ממסר עם שתי זוגות מגעים להפעלת מערכת אזעקה ,חייגן, ברז חשמלי, סירנה מקומית וכדומה

שמונה מפסקי DIP פנימיים להגדרות ותכנות הגלאי, בזר התראה פנימי 85 ד”ב
שתי נוריות לד לחיווי אספקת מתח ואזעקה

מידות: 90 על 85 על 45 עומק (מ”מ). טמפרטורת סביבה: +60 עד -20 מעלות צלסיוס
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Av-Gad Systems Ltd. Panorama House
84, Ben Zvi Road, Tel-Aviv 68 104, Israel
P.O.B. 49 080, Tel-Aviv 61 490, Israel
www.av-gad.com
Tel: 972-3-681 6767. Fax: 972-3-683 5505

גלאי ההצפה מדגם WD86 מבוסס על חיישן שמחובר לקופסת בקר אלקטרוני, בקופסת הבקר 
Wנמצא מעגל עבוד אותות, מבודד מסביבת המים וכולל נתח אותות מתקדם שמפעיל ממסר.
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WD-86

פתרון כולל לגילוי הצפה למפעלים, בתים, בריכות מים ושחייה
אב-גד מספקת קיט התראה מקצועי שלם (ציוד בלבד) למפעלים, בתים, מוסדות, בריכות שחייה ועוד.. הקיט כולל 
גלאי הצפה אלקטרוני, צופר מקומי, מערכת המתריעה מקומית וכן מחייגת ברשת סלולרית או בקו טלפון קויי, כולל 

משלוח מסרון בעת אזעקה.
בבריכות שחיה, חדרי מכונות של משאבות מים ובריכות אגירה דומות קיימת בעיה של הצפה עקב תקלה בצנרת 
המקומית או חדירת מים תהום, ללא גילוי והתראה מוקדמת של הצפה מקומית נגרם נזק למשאבות וציוד חשמלי 

שנמצא בטווח.
היסטורית גלאי הצפה בבריכות מורכב ממצוף מכני שנוטה להתקע בעצמו עקב אבנית ועיכול של חומרים כימיים 

הנמצאים בסביבת המשאבות. הפתרון של אב-גד גלאי אלקטרוני עם בלאי אפסי.
ישנם בשוק חיישנים פשוטים שמחלידים, או “נמסים” אחרי זמן קצר, גלאים מכניים שנתקעים ועוד מציאות..

גלאי הצפה נדרש בבתים, משרדים,רבי קומות, מפעלים, חדרי מחשב מחסנים וכל אתר שיש בו מיזוג אויר ומקור מים.

גלאי הצפה אלקטרוני

מערכת התראה שולחת 
מסרון לארבעה מינויים
מפעילה ברז מים ראשי

בקר גלאי מים

חיישן מים אטום

ברז מים חשמלי

http://www.av-gad.com



