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הקדמה
WD-ה מים נגרמת על ידי דליפת שמים תמזהה הצפWD-86ה.פנימיובזר הוא גלאי מים עם ממסר 86
. מים אחריםומקורות מכונות מים מסוננים, מזגנים, דודי שמש, מדיחי כלים, מכונות כביסה, הצנרתמ

WD-ה. במצב אזעקה ממסר וזמזם פנימי מופעלים כדי למנוע אזעקות ברדיו וחשמללהפרעות עמיד 86
וולט24של דגם ט "מק(וולט 24למתחדגםקיים .חיישן מים סטנדרטי הינו הדגם התעשייתי. שווא

WD86_24HD(.בקר בזווד מתכתי לסביבת עבודה תעשייתית: אופציה.
23צריכת זרם , מיושר ומסונן) בקרות אש ובקרים(וולט24או 12מתח פעולה : בקררקצטכנימפרט

.לבקרלחות60%'מקס, צלסיוס70עד - 20: טווח טמפרטורה, מיליאמפר באזעקה50, מיליאמפר במנוחה

מיקום החיישן
שיחידת חשב בכךבהת, )מים עשויים להתרכזהמקום בו (חיישן קרוב למקור מים פוטנציאלייםהמקם את 

חיישן לכוון מקור הטות ומאת כוון . גבוההלא תהיה חשופה למים ולחות WD-86שלהאלקטרוניתהבקר
המתאים לאתר את המתחם לח ישבמקום , אינו עמיד למיםבקופסה השחורה הלוח האלקטרוני . המים

.לחיישן אין קוטביות.יחידה המרכזית מעל הרצפה להאריך את חוט החיישןל

ואחרותגד- חיווט וחיבור היחידה בבקרות אב
דגם ב, לפי הדגם24או 12(הזנה חבר מתחדומהאו מערכת אש, אזעקהלבקרת WD-86הכדי לחבר את

עם חיישנים שנילהשתמש בניתן . ב"עיין בשרטוט מצ, וולט וכן יציאת ממסר)וולט יש מדבקת זיהוי24
גלאי חוט! שים לב, מטרים20גלאי לא יעלה עלחוטאורך ,במקביללחבר יש חיישנים , תיחידת שליטה אח

מחייב בדיקה לאחר , עלול לגרום אזעקות שוואארוך
ניתן לחבר פקוד לברז חשמלי שיסגור ברז מים .ההתקנה

.מבטל אטימה, אסור לפתוח גלאי הצפה.ראשי בעת הצפה

בדיקהואפשרויות הגדרה 
):WD-86במפסקים3(בורר מפסק מצביי
גבוהה=OFF, נמוכהמים רגישות =1ONמפסק 
מופסקOFF=, חיישן מים מופעל=2ONמפסק 
בזר מופעל=OFF, בזר מבוטל=3ONמפסק 

לחות בסביבת התקנה עם רגישות נמוכה בהשתמש מומלץ ל
באתר לח מאד חבר שני חיישנים עם , )80%(סביבה גבוהה 

שנים קובע מרחק בין חיי, קצר בין חוטים של כל חיישן
.2ראה שרטוט , רגישות

לאחר השלמת החיווט 
, ספק מתח ליחידה

15מומלץ להמתין 
להחיל כמות , שניות

להתיז או , מים קטנה
בדיקות בצעלחילופין 

ך תו, בכוס של מים
כמה שניות האזעקה 

משנה ממסר , תופעל
.ירוק נדלקלד ומצב

צורת חבור לסביבה לחה מאד: 2שרטוט 
קה לא נכוןבמעגל ומדסימון ממסר ב

. ממסר אזעקה פועלנורית ירוקה דולקת–מיםגלאי בקר : 1שרטוט 
או , BELLAממסר פנימי יכול לשמש להפעלת צופר פנימי כדוגמת.הרחק קופסת בקר ממקורות מים או לחות גבוהה

.ם מקומיחובה לבדוק הפעלת אזעקה ממקור מי.ובאותה עת להפעלת בקרת אש או אזעקה, ברז חשמלי

,מ"גד מערכות בע-כל הזכויות שמורות לאב@ 
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