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ات األرضي ة في المؤس سات التعليمي ة جهاز إنذار محل ي  : بطاقة معلومات  للهز 

 ؟ة التعليميّةاألرضيّة في المؤّسس للهّزات جهاز اإلنذار المحلّيّ  ما هو

 

في منطقة  ةكبير هّزة. أثناء حدوث اإلعًلنات المدرسيّة شبكةمع ، يكون متّصًلا هّزاتمحلّّي لل على كاشف جهازرتكز الي

" هّزة أرضيّة، هّزة أرضيّة يجب إخًلء المبنى" :اوري  ويصِدر تبليغاا د اإلعًلنات المدرسيّة شبكةب جهازتدّخل اليالمدرسة، 

ا إشارة مرئيّ                                      (.צ'קלקה -ة)بعض المدارس لديها أيضا

 

  بحسب التفصيل جهازمخط ط ال

 

 

 

 

 

 

 

 

  أنواع األمواج المصادق عليها للتركيب في المؤس سات التعليمي ة وترك ب في المنظومات التالية:

  الصور للتجسيد فقط 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جهازتأكيدات للتفعيل، والحفاظ على صالحي ة ال

  :قبل التركيب

 (:10 بند -عة في المواصفاتلة وموسّ صّ مف) تي ترّكبشركة الّ لتحضير لالة يّ السلطة المحلّ  من مسؤوليّة

 حوالي بحجم طوب /باطون جدار على خالية مساحة x8080 بالقرب األرض، من متر 1.5 عن يقلّ  ال وبارتفاع سم 

 .أمتار 5 إلى تصل مسافة على اإلعالنات شبكة  من

 220 ،صمخصّ  كهربائيّ  مقبس V اإلنذار جهاز تركيب موقع من أمتار 5 إلى تصل مسافة على. 

חיבור לחשמל 

(V220) 

 תקשורתחיבור ל

אינטרנט לניטור 

 המערכת
 חיבורהכנה ל

 התרעהמערכת 

 לאומית עתידית

מסמנות על תקינות נורית חיווי/ביקורת: 

  המערכת. פירוט בהמשך המסמך
 

 מוטורולה

ICP DAS CO Ltd, SAR- 713 

 טאיוואן

מגבר מערכת 

 כריזה

 EQI אי קיו איי

EQ Earthquake Ltd, 

Earthquake Alert ™ישראל 

 ביפר

A-2 Corp Ltd HS-301  

 יפן

 מפתח תרגול.1

 מפתח נעילת מערכת.2

  גלאי

 רשף ביטחון

EQ Earthquake Ltd, 

Earthquake Alert ™ישראל 
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 إعدادات الوصول( للمراقبة عن )وعند الضرورة أمتار 5 إلى تصل صالح وفعّال على مسافة يّ إنترنت مقبس ،

 بعد.

 وفقًا للمواصفات:معيارّي شاغرصال مع اتّ إعالن صالح  جهاز ،RCA/XLR/PL Mic/PL line. 

 

 ركيببعد الت افور  

 التفصيل الملزم.التحقّق والمراقبة أّن الشركة قد قامت بالتركيب والتشغيل وفق  المحلّيّة السلطة من مسؤوليّة  

 (.في المؤّسسة التعليميّة نا، ضابط األمالمنسق األمنيّ )سة المؤسّ  ندوبم رشدة أن ترّكبعلى الشركة الم 

  إقفال جهازو تجريبيّ  ن:مفتاحي علىالحصول (جهازال في EQI فقط تجريبيّ  مفتاح هناك األمان ومفتاح.) 

 ي جميع فسمع أّن اإلنذار ي  من التحقّق ، وجهازبتشغيل التركيب أن يقوم تقنّي طلب من ال -جهازال تجربة /فحص

 األمر هو للتجربة الجميع يعرف أنّ  د من أنّ التأكّ اإلعالن و هيئة التدريس )يجبلطاقم و تالميذأنحاء المدرسة لل

 (.فقط

  اإلعالنات شبكة لفصيمنع ، وءبارلکها لفصيمنع  :اتالفت /تملصقا ودجوالتأّكد من. 

  مستمّر للخلل تحديثكة من أجل لشرا لىإ سةرلمدا في وللمسؤا من لصاّالتا سائلوتحويل. 

 

 مركز المراقبة

 ةسلطبهدف التبليغ عن أّي خلل لل  24/7 الجهازمراقبة لتلتزم الشركة بتشغيل مركز 

المدرسة مع صال ى االتّ ، وحتّ خللأي ضابط األمن حول المدرسة أو وحتلنة  ،ةيّ المحلّ 

صال بمركز االتّ  .هناك ترميمات ماأو  مفصولين الكهرباء أو اإلنترنتإذا كانت ق والتحقّ 

ا ألن الًلحيّة الجهازشرطاا لصال يعدّ المراقبة   Stand Alone قائم بذاته جهاز ، نظرا

ا ووطالما كان ال  . التبليغ عن إنذار، فسيتمّ شبكة اإلعًلناتمتصًلا بجهاز صالحا

 

 ضوء المراقبة لصالحيّة الجهاز

 جهاز صالح – أخضر. 

مركز لضابط األمن/  اإلبًلغ على الفور جبي. بّطاريّة ضعيفة/ فصل من شبكة الكهرباء -على التواليأحمر  -أخضر

 المراقبة.

 مركز المراقبة.لضابط األمن/  اإلبًلغ على الفور جبي .صالحيّة عاّمة عدم  -أحمر

 

اإلنذار إلى  ظام، ينتقل ندريبالت زرّ  فعيلبواسطة مفتاح. عند ته فعيلت ، يتمّ تدريب زرّ  جهاز هناكفي ال :وضع التدريب

ستعداد االرين تم ه سيقامأنّ ، بعًلناإلعن طريق  التبليغ، يجب شغيل التمرينرسالة تحذير. قبل تشبكة اإلعًلنات وتُصِدر 

 .للهّزة األرضيّة
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 شائعة مشاكل 

 

 الصيف/ في نهاية الدوام. على يد العّمال/ خالل الترميمات/ ترميمات الكهرباء فصل   

 لفعليّا لوقتا في ارإلنذا عسما يتمّ لن الإّ و -فصل من شبكة اإلعالنات. 

في ر األخضر رشيف هناك ضوء المؤشّ /  EQI جهاز في -األخضر المؤش ر د من وجود ضوءتأكّ ال –فصل شبكة اإلنترنت

التبليغ إن لم يكن، يجب  –برتقالي   أخضر وميض /باألخضر  com"،خزانة داخل خرىفي األجهزة األصال، تّ علبة اال

ا   .مركز المراقبة /ضابط األمنإلى  فورا

 جهازوتأمين ال تشغيلتحديد مكان ثابت وآمن للمفاتيح ل -حيتضييع المفات. 

  بأقرب وقت تبديل البّطاريّة طلب /تبليغ، ضعيفة يّةربطّا /بالكهرباء مشكلة -ألحمرا /ألخضرا نينباللو وميضمؤّشر. 

 

 مراقبةوال اإلشراف

 المدارس حول طريقة التركيب فية مراقبلإلشراف وال مستحقّةشركة  والتعليم وزارة التربيةشغّل ، تسنةال خالل

  .2015 حزيران – التعليمّيةتفصيل الجهاز للمؤّسسات  :مع تماشيًا ،وصالحيّة الجهاز
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