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הלעפה תוארוה .1

יוביכ/הלעפה 1.1

:הדובעה בצמ תריחבל [MODE] ןצחל לע ץחל

.הגוצתב עיפות ”Cool“ הלימה...........רוריק

.הגוצתב עיפות ”Heat“ הלימה..........םומיח

.הגוצתב ועיפוי ”Heat“-ו ”Cool“ םילימה........טמוטוא

 ןיב שרפהה יפל עבקי ליעפה הדובעה בצמ

.רדחה תרוטרפמטו היוצרה הרוטרפמטה

.הגוצתב עיפות ”Fan“ הלימה..........רורווא

:תורעה

.בהבהת ”Cool“ הלימה ,)ליעפ רוריק( רוריקל השירד תמייק רשאכ-

.בהבהת ”Heat“ הלימה ,)ליעפ םומיח( םומיחל השירד תמייק רשאכ-

”ON“ הלימה– 'חיה תלעהפל [ON-OFF] ןצחל לע ץחל

.הגוצתב עיפות

.הגוצתב עיפות ”OFF“ הלימה– יוביכל תפסונ םעפ ץחל

הדובע בצמ תריחב 1.3

היוצר הרוטרפמט ןוויכ 1.2

.הגוצתב עיפות היוצרה הרוטרפמטה–[-] וא [+] ןוויכה ינצחל לע ץחל

.ןוויכה ינצחל לע תפסונ הציחל תועצמאב היוצרה הרוטרפמטה תא ןווכ

.יאנכט תורדגה האר– דבלב היוצר הרוטרפמט תגוצת רשפאל ןתינ :הרעה
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חופמ תוריהמ תריחב 1.4

:תוריהמה תריחבל [Fan] ןצחל לע ץחל

.הגוצתב עיפות ”Lo“ הלימההכומנ

.הגוצתב עיפות ”Me“ הלימהתינוניב

.הגוצתב עיפות ”Hi“ הלימהההובג

.הגוצתב ועיפוי ”Hi“-ו ”Lo”, “Me“ םילימהתיטמוטוא

 ןיב שרפהה יפל עבקת הליעפה תוריהמה

.רדחה תרוטרפמטו היוצרה הרוטרפמטה
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(AUTO FAN) תיטטסומרט השירד יפל חופמ תלעפה 1.5

.AUTO FAN בצמ יוביכל וא הלעפהל [FAN] ןצחל לע )תוינש -3כ( הכורא הציחל ץחל

 תיטטסומרט השירד תמייק רשאכ יטמוטוא ןפואב לעפי חופמה–AUTO FAN בצמב

 .רוריקל וא םומיחל

.הגוצתב בהבהת ”Fan“ הלימה ,לעפומ AUTO FAN בצמ רשאכ

םינצחל תליענ 1.6

.10°C-מ הנוש היוצרה הרוטרפמטהש אדוו

.םינצחלה תליענל [MODE] ןצחל לע )תוינש -10כ( הכורא הציחל ץחל

.תפסונ םעפ [MODE] ןצחל לע )תוינש -10כ( הכורא הציחל ץחל- הליענה רורחשל

”LC“ תויתואה ,לוענ ןצחל לע ץוחלל ןויסנ לכב ,םילוענ טטסומרטה ינצחל רשאכ :הרעה

.הגוצתב ועיפוי
 םינצחל
םילוענ

Fan

בצמ
AUTO 
FAN

."רורווא" הדובע בצמב AUTO FAN ליעפהל ןתינ אל :הרעה

יוביכל רמייט 1.7

.טטסומרטה יוביכל תועשב ןמזה תא ןווכל ןתינ

 תועשה רפסמ–[ON-OFF] ןצחל לע )תוינש 4-כ( הכורא הציחל ץחל

.הגוצתב ועיפוי טטסומרט יוביכל

.]-[ וא [+] ןוויכה ינצחל תועצמאב תועשה רפסמ תא ןווכ

.תועש 10...0 םוחת

 ןצחל לע ץחל ,הליגר הגוצתל הרזחו רמייטה ןוויכ בצממ האיציל

[MODE] תוינש 30 ןתמה וא.

:תורעה

.יטמוטוא ןפואב לעפוי רמייטה ,טטסומרטה לש שדחמ הלעפה לכב-

.(0) ספאל תועשה רפסמ תא ןווכ רמייטה לוטיבל-

 ,ON/OFF* הלועפ בצמל רדגוה טטסומרטה רשאכ ,למשח תקספהמ הרזחב-

.הלחתהמ תועשה תריפסב ליחתי רמייטה

START/STOP* הלועפ בצמל רדגוה טטסומרטה רשאכ ,למשח תקספהמ הרזחב-

.לטובי רמייטהו יובכ ראשי טטסומרטה

.יאנכט תורדגהב START/STOP וא ON/OFF הלועפ יבצמ תרדגהל תויחנה האר *

SET SET

הלעפה/יוביכ רמייט



 הדימב .הגוצתה לש החונ האירקו םינצחלב הטילש רשפאל תנמ לע ,שיגנ םוקמב טטסומרתה תא ןיקתהל שי

 רדחב םילקאה יאנת תא תגציימ הרוטרפמטה וב םוקימ רוחבל שי ,ימינפה הרוטרפמטה שגרב שומיש השענו

.הרישי שמשל וא חורל הפישחמ ענמהלו

.טטסומרתה טוויחו הנקתהה ינפל למשחה תקפסא קותינ אדוול שי תולמשחתה תנכס תעינמל ! בושח

GW 24) תומוקמ השלש תיטרדנטס סיווג תספוקב טטסומרתה תא ןיקתהל שי 203).

:הנקתה תוארוה

.תפרוצמה םירוביחה תמיכסל םאתהב טטסומרתה תואיצי תא רבח .1

.םיפרוצמה םיגרבה ינש תא גרבהו סיווגה תספוקב טטסומרתה תא םקמ .2

.ריקה ןוויכל הציחל י"ע המוקמל תיזחה תרגסמ תא קדה .3

הנקתה תוארוה .2

תולמשחתה תנכס
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)Heatlimit( םומיחל הרוטרפמט לובג ןוויכ 5.2

יאנכט תורדגה .5

EP8/CP/SUPER/FMT
יאנכט תורדגהו הלעפה תוארוה

03-9626462 'לט
03-9626620 'סקפ

www.meitavtec.com

הסינכ
תורדגהל

יאנכט

 תרירב
לדחמ

.תפסונ םעפ ]Mode[ ןצחל לע ץחל

.הגוצתב ועיפוי םומיחל 'פמטה לובגו ”Heat“ הלימה

.םומיחל 'פמטה לובג תא ןווכ ]-[-ו ]+[ םינצחלה תועצמאב

.30°C לדחמ תרירב ,30°C...10 םוחת

)Coollimit( רוריקל הרוטרפמט לובג ןוויכ 5.1

.תוינש 10 ךשמל ]Mode[ ןצחל לע הכורא הציחל ץחל

.הגוצתב ועיפוי רוריקל 'פמטה לובגו ”Cool“ הלימה

.רוריקל 'פמטה לובג תא ןווכ ]-[-ו ]+[ םינצחלה תועצמאב

.10°C לדחמ תרירב ,30°C...10 םוחת

תילנויצרופורפ האיציל הרוטרפמט לאיצנרפיד ןוויכ 5.3

.תפסונ םעפ ]Mode[ ןצחל לע ץחל

.הגוצתב עיפות ”Aux“ הלימה

.הרוטרפמטה לאיצנרפיד תא ןווכ ]-[-ו ]+[ םינצחלה תועצמאב

.2°C לדחמ תרירב ,10°C...2 םוחת

)Offset( תדדמנ הרוטרפמט לויכ 5.4

.תפסונ םעפ ]Mode[ ןצחל לע ץחל

.הגוצתב עיפוי Offset-ה

.Offset-ה תא ןווכ ]-[-ו ]+[ םינצחלה תועצמאב

.3°C- לדחמ תרירב ,6°C+…6- םוחת

°C

°C

°C

Cool Cool

°C

Heat

°C

 תרירב
לדחמ

 תרירב
לדחמ

םומיחל 'פמטלובג

°C

 תרירב
לדחמ

(Offset) תדדמנ הרוטרפמט לויכ

°C

רוריקל 'פמטלובג

הרוטרפמט לאיצנרפיד

ץחל
10
תוינש

:יאנכט תורדגהל הסינכל

.10°C-ל היוצרה הרוטרפמטה תא ןווכ

0-10VDC
 תרירב
לדחמ

תילנויצרופורפ האיצי חתמ םוחת 5.5

.תפסונ םעפ ]Mode[ ןצחל לע ץחל

הגוצתב ועיפוי ”Lo“ הלימהו 2 וא 0,1 םירפסמה

 האיציל חתמה םוחת רחב ]-[-ו ]+[ םינצחלה תועצמאב

:תילנויצרפורפה

)לדחמ תרירב( 0-10VDC חתמ םוחת-0

1-10VDC חתמ םוחת-1

2-10VDC חתמ םוחת-2

תילנויצרופורפ האיצי חתמ םוחת

Lo

1-10VDC 2-10VDC

AuxAux

Lo Lo
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 הרואת
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OFF

 הרואת
תקספומ

)Backlight( עקר תרואת יוביכ/תלעפה 5.8

.תפסונ םעפ ]Mode[ ןצחל לע ץחל

.הגוצתב ועיפוי ”bl“ תויתואה

:ןיב רחב ]-[-ו ]+[ םינצחלה תועצמאב

- "ON”   -לדחמ תרירב( תלעפומ עקר תרואת(.

-“OFF” -תקספומ עקר תרואת.
עקר תרואת

ON

הלועפ בצמ
Start/Stop

OFF

הלועפ בצמ
On/Off

Start/Stop וא On/Off הלועפ בצמ תרדגה 5.6

.תפסונ םעפ ]Mode[ ןצחל לע ץחל

.הגוצתב ועיפוי ”St“ תויתואה

:ןיב רחב ]-[-ו ]+[ םינצחלה תועצמאב

- "ON” -הלועפ בצמ Start/Stop )למשח תקספה רחאל יובכ ראשנ(.

-“OFF” -הלועפ בצמ On/Off )למשח תקספה רחאל םדוקה ובצמל רזוח(.
הלועפ בצמ

 תגוצת
 הרוטרפמט
דבלב היוצר

 תגוצת
הרוטרפמט
היוצמו היוצר

הרוטרפמט תגוצת תרדגה 5.7

.תפסונ םעפ ]Mode[ ןצחל לע ץחל

.הגוצתב ועיפוי ”AF“ וא ”AO“ תויתואה

:ןיב רחב ]-[-ו ]+[ םינצחלה תועצמאב

- "AF” -דבלב היוצר הרוטרפמט תגוצת.

-“AO”-הרוטרפמטה תגצהו ,רדחה תרוטרפמט לש העובק הגוצת 

.)לדחמ תרירב( הרוטרפמטה ןוויכ ןמזב היוצרה                  
הרוטרפמט תגוצת

ON

  הקד לש הייהשה
 בצמב םייוניש ןיב

 האיציה
תילנויצרופורפה

OFF

לוטיב
הייהשה

 האיציה תלועפ ןפוא
תילנויצרופורפה

תילנויצרופורפה האיציה בצמב םייוניש ןיב הייהשה 5.9

.תפסונ םעפ ]Mode[ ןצחל לע ץחל

.הגוצתב ועיפוי ”OC“ תויתואה

:ןיב רחב ]-[-ו ]+[ םינצחלה תועצמאב

- "ON”   -בצמב םייוניש ןיב הקד לש הייהשה תלעפה 

.)לדחמ תרירב( תילנויצרופורפה האיציה

-“OFF” -הייהשהה לוטיב.
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