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 .10-18v AC/DCמתח עבודה   1.

 קודים  שונים להפעלת ממסר   250עד  2.

 .ספרות לקוד 2-8 3.

 .ספרות הניתן לשינוי 4קוד  טכנאי  4.

 .שניות 1-99זמן ממסר ניתן לתכנות בין 5.

 (.סגור/ פתוח )י קוד  "שינוי מצב ממסר ע6.

 .או שלט( עוקף)חיבור לחצן חיצוני 7.

 תכונות

 #   -להפעלת המקודד הקש קוד הפעלה ו

 כניסה לתכנות
 .פעם אחת וישמע צליל קצרכחולה תהבהב נורית  - 1234 #  #הקש  1.

 

 

 .  ישמע צליל אישור – 250עד  001לאחסון קוד תא הקש 1.

 .ישמע צליל–לאישור  xxxxושוב קוד  #הקש  xxxxספרות 2-8קוד הפעלה הקש 2.

 #ליציאה הקש 3.

 .  ישמע צליל אישור – 251הקש מספר פעולה  1.

 .ישמע צליל–לאישור   01-99ושוב זמן  #הקש  01-99הקש זמן לפתיחת דלת 2.

 #ליציאה הקש 3.

 הגדרת קוד פתיחת דלת

 הגדרת זמן ממסר

 ?כיצד מתכנתים

2 1 3 

4 5 6 

7 9 8 

# 0 * 

 שניות 5וזמן ממסר   001בתא  4444על מנת להגדיר קוד לפתיחת דלת  : דוגמא

# 1234 #      001     4444 #     4444     251     05 #     05     # 
 קוד טכנאי יציאה זמן לאישור זמן פעולה' מס קוד לאישור קוד פעולה' מס

 .מתח עבודה  -נורית אדומה 

 .הקשת קוד לפעולת ממסר  -נורית ירוקה  

 .מצב תכנות -תדלוק פעם אחת –נורית כחולה 

 נוריות ביקורת וחיווי

 קוד טכנאי

 וחבר את המתח ישמע צליל לאישור J1מפר ב 'שים  ג. נתק את מתח ההזנה1.

 .וחבר את המתח  J1נתק את המתח שוב הסר את 2.

 .וזמן ממסר שלוש שניות 1234קוד הטכנאי ישוב להיות 3.

 

 איפוס קוד טכנאי

 ערך  רצוי לפעולה פעולה' מס

 000 החלפת קוד טכנאי

 001-250 קוד הפעלה

 01-99 זמן ממסר

 253 איפוס קוד הפעלה

251 

0000-9999 

00-99999999 

888 

 סוג הפעולה

 1234ברירת מחדל 

 'שנ 3ברירת מחדל 

 LATCH 251 00שינוי מצב ממסר  

   LATCH שינוי מצב ממסר בהקשת קוד
 .תכונה זו מאפשרת את שינוי מצב הממסר בהקשת קוד באופן קבוע עד להקשת הקוד פעם נוספת 

 איפוס קוד הפעלה

 12V 

מנעול 

 חשמלי

 תרשים חיבורים

לחצן  

 חיצוני

 הגדרות נוספות

 שחור

 אדום

 לבן

 ירוק

 אפור

 חום

 כתום

N.O 

COM 

N.C 

 הערות

# 1234 #        251         00 #         00          # 
 קוד טכנאי יציאה קוד לאישור קוד פעולה' מס

 קוד טכנאי יציאה קוד לאישור קוד איפוס פעולה' מס

לפתיחת הקודן לחץ משני צדדיו בחלקו  

 התחתון של הכיסוי והרם כלפי מעלה

# 1234 #        253        888 #        888        # 


