נאור

שערים ומחסומים

אלפי מנשה
 050-66337370 - 050-6773677פקסnaorgs@gmail.com 09-7917497 :

לוח בקרה לשער דו-כנפי  , SEAV LRX2150תוצרת איטליה
לחצן  :SELבוחר תוכניות ,הבחירה מאופיינת בהבהוב לד .ע"י לחיצות חוזרות על  SELניתן לעבור בין
תוכניות.
לחצן  :SETמתכנת את הפונקציה אשר נבחרה ע"י לחצן .SEL
תוכנית עבודה:
 .1לחץ על לחצן ה  SELעד שהלד ליד ה AUT/PPמהבהב
 .2לחיצה על  SETתדליק את הלד קבוע )(step by step
 .3לחיצה נוספת תכבה את הלד ,הלד הכבוי מפעיל סגירה אוטומטית.
 .4במידה ואנו מעוניינים בפונקציה :step by step
 לכבות בנוסף את הלד שליד  t pausaע"י לחיצה על  SELעד שהלד ליד  t pausaיהבהב
 לחץ על  SETפעמיים כדי לכבות את הלד שלא תהיה סגירה אוטומטית
 לד ה  aut/p-pצריך להיות דלוק ולד  t.pauseצריך להיות כבוי
לימוד שלט:

 .1יש לוודא שאנטנה של מקלט הרדיו אינה מחוברת
 .2לחץ בשלט על הלחצן הרצוי והחזק
 .3לחץ על לחצן  SELלהפעלת הלד  , CODEהלד יידלק קבוע
 .4שחרר לחצן שלט
עוצמת מנוע:
ישנו טרימר כוח מנועים במרכז הלוח לכיוון עוצמת עבודה של המנועים (מקסימום בכיוון השעון).
לימוד זמני עבודה והאטה :
התחלת לימוד כאשר שני השערים סגורים.
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

לחץ על לחצן ה SELעד שהלד ליד  t.motמהבהב
לחץ על לחצן ה, SETמנוע ראשון יתחיל להיפתח
כאשר המנוע מס'  1יגיע לנקודה שברצוננו להאט ,לחץ על לחצן השלט להתחלת האטה;
לחיצה נוספת תעצור את מנוע מס'  1ותכניס לפעולת הפתיחה את מנוע מס' .2
לחיצה נוספת על השלט תעצור את מנוע מס'  2ותכניס את מנוע מס'  1לפעולת סגירה.
לחיצה נוספת תכניס את המנוע מס'  1להאטה; יש לעצור את המנוע  2-3שניות לאחר הגעת השער
למעצור המכאני.
עצירת מנוע מס'  1תכניס את מנוע מס'  2למצב סגירה;
לחיצה הבאה על השלט תכניס את המנוע מס'  2להאטה; יש לעצור את המנוע  2-3שניות לאחר
הגעת השער למעצור המכאני.

לימוד זמן השהייה בין מנועים:
לחץ על לחצן ה SELעד שהלד ליד  T.RIT.ANTEמהבהב.לחץ על  SETוחכה את זמן ההשהיה בין
מנועים ולחץ על  SETשוב כדי לסגור את זמן ההשהיה הרצוי.

יהוד קימל ובניו בע''מ
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