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 , תוצרת איטליה LRX2150 SEAV פיכנ-דו לוח בקרה לשער
 

ניתן לעבור בין  SEL: בוחר תוכניות, הבחירה מאופיינת בהבהוב לד. ע"י לחיצות חוזרות על SEL לחצן

 וכניות.ת

 .SEL: מתכנת את הפונקציה אשר נבחרה ע"י לחצן SETלחצן 

 

 :תוכנית עבודה

 מהבהב AUT/PPעד שהלד ליד ה SEL לחץ על לחצן ה .1

 (step by step)תדליק את הלד קבוע   SETלחיצה על  .2

 לחיצה נוספת תכבה את הלד, הלד הכבוי מפעיל סגירה אוטומטית. .3

 :step by stepבמידה ואנו מעוניינים בפונקציה  .4

    לכבות בנוסף את הלד שלידt pausa    ע"י לחיצה עלSEL   עד שהלד לידt pausa יהבהב 

    לחץ עלSET פעמיים כדי לכבות את הלד שלא תהיה סגירה אוטומטית 

    לד הaut/p-p   צריך להיות דלוק ולדt.pause צריך להיות כבוי 

 

 לימוד שלט:

 מחוברת   נהאייש לוודא שאנטנה של מקלט הרדיו  .1
 לחץ בשלט על הלחצן הרצוי והחזק .2
 קבוע קהלד יידל CODE ,להפעלת הלד  SELלחץ על לחצן  .3
 שחרר לחצן שלט  .4
 

 עוצמת מנוע:

 .)מקסימום בכיוון השעון( עבודה של המנועיםעוצמת כוח מנועים במרכז הלוח לכיוון  טרימרישנו 

 

 לימוד זמני עבודה והאטה :

 רים סגורים.התחלת לימוד כאשר שני השע

 

 מהבהב t.motעד שהלד ליד  SELלחץ על לחצן ה .1

 יתחיל להיפתח  ראשון,מנוע  SETלחץ על לחצן ה .2

 ;לחצן השלט להתחלת האטה להאט, לחץ על ברצוננושיגיע לנקודה  1מס' כאשר המנוע  .3

 . 2מס' ותכניס לפעולת הפתיחה את מנוע  1מס' תעצור את מנוע לחיצה נוספת         

 .לפעולת סגירה 1ותכניס את מנוע מס'  2שלט תעצור את מנוע מס' לחיצה נוספת על ה .4

לאחר הגעת השער  שניות 2-3מנוע היש לעצור את  ;להאטה 1מנוע מס' הלחיצה נוספת תכניס את  .5

 .ילמעצור המכאנ

  ;למצב סגירה 2תכניס את מנוע מס'  1עצירת מנוע מס'  .6

שניות לאחר  2-3יש לעצור את המנוע   ;להאטה 2מס'  תכניס את המנוע שלטעל ה הבאהלחיצה  .7

 .יהגעת השער למעצור המכאנ

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 לימוד זמן השהייה בין מנועים:
 

וחכה את זמן ההשהיה בין  SETמהבהב.לחץ על   T.RIT.ANTEעד שהלד ליד  SELלחץ על לחצן ה

 שוב כדי לסגור את זמן ההשהיה הרצוי.  SETמנועים ולחץ על 
 
 
 

 וד קימל ובניו בע''מיה
 
 יםעהשהייה בין מנו 

 לסגירה אוט  השהייהזמן 

 חלקי זמן עבודה מנוע
  ראשי זמן עבודה 

 פתיחה בלבד

 קוד חלקי

 יקוד ראש

 / חצי אוטומטאוטומט
 

SEL          SET 

 הזנה
 עין 

 עין  2מנוע       1מנוע  מנורה   בסגירה
 פתיחה בפתיחה

 חלקית
 פתיחה

 אהמל


