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הלעפה תוארוה .1

יוביכ/הלעפה 1.1

. הגוצתב ועיפוי םילמסה לכ– 'חיה תלעפהל  ןצחל לע ץחל

.רדחה תרוטרפמט דבלמ ומלעי םילמסה לכ– יוביכל תפסונ םעפ ץחל

היוצר הרוטרפמט ןוויכ 1.2

 הרוטרפמטה      וא     ןוויכה ינצחל לע ץחל ,לעפומ טטסומרטה רשאכ

.הגוצתב עיפות היוצרה

.ןוויכה ינצחל לע תפסונ הציחל תועצמאב היוצרה הרוטרפמטה תא ןווכ

 תרבעה י"ע דבלב היוצר הרוטרפמט תגוצת רשפאל ןתינ :הרעה

.ON בצמל SW2.5 ריעז גתמ

היובכ הדיחיהלועפב הדיחי

- 4 -



 תריחבל        ןצחל לע ץחל

:הדובעה בצמ

הדובע בצמ תריחב 1.3

רורווא
דבלב

בצמ
טמוטוא

םומיח רוריק

:תורעה

.בהבהי         ןמיסה ,)ליעפ רוריק( רוריקל השירד תמייק רשאכ-

.בהבהי         ןמיסה ,)ליעפ םומיח( םומיחל השירד תמייק רשאכ-

 י"ע טמוטוא בצמ רשפאל ןתינ .רשפואמ וניא טמוטוא בצמ ,לדחמ תרירבכ-

”01“-ל יאנכט תורדגהב P14 רטמרפ יוניש

חופמ תוריהמ תריחב 1.4

 תריחבל         ןצחל לע ץחל

:תוריהמה

תוריהמ
הכומנ

תוריהמ
תינוניב

תוריהמ
ההובג

תוריהמ
תיטמוטוא

 עיפות ,טמוטוא בצמב :הרעה

 תוריהמה םע AUTO הלימה

.הליעפה
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םינצחל תליענ 1.6

 ןצחל לע הכורא הציחל ץחל ,-ל טרפ םינצחלה לכ תליענל

.הגוצתב עיפוי         לוענמה ןמיס םילוענ טטסומרטה ינצחל רשאכ

.הגוצתב ועיפוי ”LC“ תויתואה ,לוענ ןצחל לע ץוחלל ןויסנ לכב

.ליעפ         ןצחל– טטסומרטה תא תובכל וא ליעפהל ןתינ ,בצמ לכב

.         ןצחל לע תפסונ םעפ הכורא הציחל ץחל ,הליענה רורחשל

.P4...P7 יאנכט תורדגה תועצמאב דרפנב ןצחל לכל הליענ רידגהל ןתינ

םינצחל תליענ

תויצקידניא
הליענ
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AUTO FAN– רוריקל וא םומיחל השירד יפל חופמ תלעפה 1.5

.AUTO FAN בצמ יוביכ/תלעפהל         ןצחל לע הכורא הציחל ץחל

 רשאכ קר לעפי חופמה ,לעפומ AUTO FAN בצמ רשאכ :תורעה

.)םילעופ רוריקה וא םומיחה( םומיחל וא רוריקל השירד תמייק

.הדובעה יבצמ לעמ ועיפוי ”AUTO FAN“ םילימה

 וניה ליעפה הדובעה בצמ רשאכ AUTO FAN בצמ ליעפהל ןתינ אל

דבלב רורווא

AUTO FAN
לעפומ



יוביכל רמייט 1.7
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.טטסומרטה יוביכל תועשב ןמזה תא ןווכל ןתינ

        ןצחל לע )תוינש 5-כ( הכורא הציחל ץחל

 טטסומרטה יוביכל תועשה רפסמ–

.)לטובמ רמיט–00( הגוצתב ועיפוי

 תא ןווכ-ו      ןוויכה ינצחל תועצמאב

.תועש 10...0 םוחת- יוביכל תועשה 'סמ

.תוינש 30 ןתמה וא תפסונ םעפ          ןצחל לע ץחל ,הליגר הגוצתל הרזחו האיציל

.הגוצתב עיפוי         ןמיסה ,ליעפ רמייטה רשאכ-:תורעה

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

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

           הלועפ בצמל רדגוה טטסומרטה רשאכ ,למשח תקספהמ הרזחב-

  *On/Off, הלחתהמ הריפסב ליחתי רמייטה.

         הלועפ בצמל רדגוה טטסומרטה רשאכ ,למשח תקספהמ הרזחב-

  *Start/Stop לטובי רמייטהו יובכ ראשי טטסומרטה.

 תורדגהב Start/Stop וא On/Off הלועפ יבצמ תרדגהל תויחנה האר *

.(SW2.1) םיריעזה םיגתמה   

תויצקידניא
רמייט

תולקתו תוארתה 1.8

E1–הסינכל רבוחמה קחורמ גתמ תועצמאב יוביכל היצקידניא IN1,0

E2–הסינכל רבוחמה תוחכונה שגר ובש בצמל היצקידניא IN1,0 תוחכונ ההזמ אל 

.יאנכט תורדגהב רדגומל םאתהב "תוחכונ יא" בצמל רבוע טטסומרטהו רדחב

F1–ינוציח הרוטרפמט שגרב הלקת



הנקתה תוארוה .2
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 האירקו םינצחלב הטילש רשפאל תנמ לע ,שיגנ םוקמב טטסומרתה תא ןיקתהל שי

 .הגוצתה לש החונ

 הרוטרפמטה וב םוקימ רוחבל שי ,ימינפה הרוטרפמטה שגרב שומיש השענו הדימב

.הרישי שמשל וא חורל הפישחמ ענמהלו רדחב םילקאה יאנת תא תגציימ

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

.ע"ש וא

:הנקתה תוארוה

:טטסומרטה תחיתפ .1 רויא

 וקלחל הפוסכה טטסומרטה תרגסמ ןיב דרפה ,קד חוטש גרבמ תועצמאב

 לש ןוילעה וקלחבש תוערגמה שולשב גרבמה לש לק בוביס י"ע ,ירוחאה

.טטסומרטה

.טטסומרטה תיזח תא תונידעב רסה .2 רויא

 אדו .תפרוצמה םירוביחה תמיכסל םאתהב טטסומרטה תואיצי תא רבח .3 רויא

.םמוקמב בטיה םיקדוהמ םיטוחהש

 םימקוממה (DIP Switches) םיריעזה םיגתמה בצמ תא הנש ,ךרוצה תדימב .4 רויא

.תשרדנה הרוצתל םאתהב תיזחה לנפ לש ירוחאה וקלחב

.םיפרוצמה םיגרבה ינש תא גרבהו סיווגה תספוקב טטסומרטה תא םקמ .5 רויא

 קלחה תיתחתל תולעמ 90-ב התוא םקמ– המוקמל תיזחה תרגסמ תא בשה .6 רויא

.קודיהל דע לק ץחל תלעפה ךות הלעמ יפלכ םרהו ,ריקל רבוחמה ירוחאה

.תולמשחתה תנכס:הרהזא
.דבלב ךמסומ יאנכט ידי לע עצבתת טטסומרטה תנקתה
.טטסומרטב לופיטה ינפל חתמה רוקמ תא קתנל שי

יטטס למשחל םישיגר וילעש םיביכרהו ילמשחה לגעמה:הרהזא
 .טטסומרטה לש הניקת אל הלועפל םורגל וא/ו קזניהל םילולעו
.םישרדנה תוריהזה יעצמאב טוקנל שי
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)ךשמה( הנקתה תוארוה .2

56

34
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םירוביח תומיכס .3

11

12

13

14

15

N

L

16

T1

0

ההובג תוריהמ

תינוניב תוריהמ

הכומנ תוריהמ

שומישב אל

(1A) רוריק/םומיח

3 חופמ
תויוריהמ

(3A)

הנזה
230VAC

IN1

0

Pipe-2 תכרעמ

)היצפוא( ינוציח שגר*
דבלבTS06ואTS05םגדמ

שומישב אל
תוחכונ יאלגמ שבי עגמ
:לדחמ תרירב
יוליג שי– חותפ
יוליג ןיא– רוגס

קותינל הייהשה 'קד 20
)טטסומרטב יונישל ןתינ(



11

12

13

14

15

N

L

16

T1

0

ההובג תוריהמ

תינוניב תוריהמ

הכומנ תוריהמ

(1A)1 םומיח

(1A)2 םומיח

(1A) רוריק

הנזה
230VAC

IN1

0

םומיח 2 ,רוריק 1 םע תכרעמ

)היצפוא( ינוציח שגר*
דבלבTS06ואTS05םגדמ

3 חופמ
תויוריהמ

(3A)
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)ךשמה( םירוביח תומיכס .3

תוחכונ יאלגמ שבי עגמ
:לדחמ תרירב
יוליג שי– חותפ
יוליג ןיא– רוגס

קותינל הייהשה 'קד 20
)טטסומרטב יונישל ןתינ(



(DIP Switches) םיריעז םיגתמ תועצמאב הרוצת תורדגה .4

Start/Stop וא On/Off הלעפה–1 גתמ

OFF בצמ
On/Off הלעפה

ON בצמ*
Start/Stop הלעפה

OFF בצמ*
תוקד 20 הייהשה
 יאנכט תורדגה יפל וא(
)P17 רטמרפ-

ON בצמ

תוינש 20 הייהשה
דבלב הקידבל-

םומיח 2 ,רוריק 1 םע תכרעמ וא Pipe-2 תכרעמ–3 גתמ

OFF בצמ
Pipe-2 תכרעמ

םומיח 1 ,רוריק 1

ON בצמ*
םע תכרעמ

םומיח 2 ,רוריק 1

654321

ON

654321

ON

תוחכונ יאלג תייהשה ןמז–2 גתמ

654321

ON

654321

ON

654321

ON

654321

ON

לדחמ תורירב *
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SW2 - היצרוגיפנוק

654321

ON

לדחמ תורירב *



)ךשמה( (DIP Switches) םיריעז םיגתמ תועצמאב הרוצת תורדגה .4

IN1,0 הסינכ תויבטוק–4 גתמ

OFF בצמ*
Normally Open

חותפ עגמב הלועפ

ON בצמ
Normally Close

רוגס עגמב הלועפ

הרוטרפמט תגוצת–5 גתמ

OFF בצמ*

 רדחה 'פמט תגוצת
היוצר 'פמטו

ON בצמ

 היוצר 'פמט תגוצת
דבלב

םומיחב חופמ תייהשה לוטיב–6 גתמ

ON בצמ

 חופמ תייהשה אלל
םומיחב

OFF בצמ*

 חופמ תייהשה םע
םומיחב

654321

ON

654321

ON

654321

ON

654321

ON

654321

ON

654321

ON

SW2 - היצרוגיפנוק

654321

ON

לדחמ תורירב *
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 תונשל ןתינ– תוינש 30 לדחמ תרירב
P34 רטמרפ- יאנכט תורדגהב

לדחמ תורירב *



יאנכט תורדגה .5

יאנכט תורדגהל הסינכ

 הגוצתב עיפוי         ןצחלה–10°C-ל היוצרה הרוטרפמטה תא ןווכ

 ןצחל לע תוינש 5-כ ךשמל הכורא הציחל ץחל ,יאנכט תורדגהל הסינכל

 ןצחל לע ץחל םינושה םירטמרפה ןיב המידק ףודפדל

 ןצחל לע ץחל םינושה םירטמרפה ןיב הרוחא ףודפדל

 ןתמה וא         ןצחל לע ץחל ליגרה ךסמל הרזחו יאנכט תורדגהמ האיציל

תוינש 60
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)הכורא הציחל(



P1תדדמנהרוטרפמטלויכ (Offset)

 תא ןווכ-ו      ןוויכה ינצחל תועצמאב

Offset-ה

0ºC לדחמ תרירב ,6ºC+…6- םוחת

)ךשמה( יאנכט תורדגה .5

P2 רוריקל הרוטרפמט לובג ןוויכ 

)Coollimit(

 ןווכ-ו      ןוויכה ינצחל תועצמאב

רוריקל 'פמטה לובג תא

10°C לדחמ תרירב ,30°C...10 םוחת

P3םומיחלהרוטרפמטלובגןוויכ

(Heat limit)

 ןווכ-ו      ןוויכה ינצחל תועצמאב

םומיחל 'פמטה לובג תא

30°C לדחמ תרירב ,30°C...10 םוחת
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)רוזח()םדקתה(

)רוזח()םדקתה(

)רוזח()םדקתה(

 רובע(
 רטמרפל
)ןורחאה



P4 ןצחל תליענ 

:רחב-ו      ןוויכה ינצחל תועצמאב

)לדחמ תרירב( לוענ אל         ןצחל–00

 לוענ         ןצחל–01

)ךשמה( יאנכט תורדגה .5
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P5 ןצחל תליענ 

:רחב-ו      ןוויכה ינצחל תועצמאב

)לדחמ תרירב( לוענ אל         ןצחל–00

 לוענ         ןצחל–01

P6 ןצחל תליענ 

:רחב-ו      ןוויכה ינצחל תועצמאב

)לדחמ תרירב( לוענ אל         ןצחל–00

 לוענ         ןצחל–01

)רוזח()םדקתה(

)רוזח()םדקתה(

)רוזח()םדקתה(

)רוזח()םדקתה(



)ךשמה( יאנכט תורדגה .5

- 17 -

P7 ו       ןוויכה ינצחל תליענ-

:רחב-ו      ןוויכה ינצחל תועצמאב

)לדחמ תרירב( לוענ אל         ןצחל–00

 לוענ         ןצחל–01

P8 ינוציח/ימינפ הרוטרפמט שגר תריחב

:רחב-ו      ןוויכה ינצחל תועצמאב

)לדחמ תרירב( IS– ימינפ שגר–00

ES– ינוציח שגר–01

)רוזח()םדקתה(

)רוזח()םדקתה(

)רוזח()םדקתה(
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P9 תסינכ תלועפ ןפוא תריחב IN1,0

:רחב-ו      ןוויכה ינצחל תועצמאב

00–IN1,0 שומישב אל

T2 הללוס תרוטרפמט שגר–01

קוחרמ יוביכ קספמ–02

)לדחמ תרירב( - ינוציח תוחכונ שגר–03

P14 טמוטוא בצמ לוטיב וא רושפיא 

)םומיחו רוריק ןיב 'וטוא רבעמ(

:רחב-ו      ןוויכה ינצחל תועצמאב

)לדחמ תרירב( טמוטוא בצמ לוטיב–00

 טמוטוא בצמ ללוכ–01

)רוזח()םדקתה(

)רוזח()םדקתה(

)רוזח()םדקתה(
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P15 תוחכונה יאלג תלועפ ןפוא

:רחב-ו      ןוויכה ינצחל תועצמאב

 יוליג יפל תכרעמה תלעפהו יוביכ–00

)לדחמ תרירב(

 יוליג ןיאב דבלב יוביכ–01

)יוליגב הלעפה אלל(            

 היוצרה הרוטרפמטה ,יוליג ןיאב–02

:ןוכסיח בצמ לש תורוטרפמטל הנתשת

30ºC רוריקב ,10ºC םומיחב           

)הבכי אל טטסומרטה(

P17 תוחכונ יאלג ןמז תייהשה

 ןווכ-ו      ןוויכה ינצחל תועצמאב

תוחכונה יאלג תייהשה ןמז

20 לדחמ תרירב ,תוקד 60...0 םוחת

תוקד

)רוזח()םדקתה(

)רוזח()םדקתה(

)רוזח()םדקתה(
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P30 םזמזה יוביכ/תלעפה (Beeper)

:רחב-ו      ןוויכה ינצחל תועצמאב

םזמזה לוטיב–00

 הציחל ןמזב םזמזה תלעפה–01

)לדחמ תרירב(

P34 םומיח בצמב יוביכל חופמ תייהשה ןמז

 תא ןווכ-ו      ןוויכה ינצחל תועצמאב

 יוביכ רחאל חופמה תלועפ ךשמ

םומיח בצמב תכרעמה

 לדחמ תרירב ,תוינש 120...0 םוחת

תוינש 30

)רוזח()םדקתה(

)רוזח()םדקתה(

)רוזח()םדקתה(
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P36 םירק םימ תרדגהל הרוטרפמטה ןוויכ 

)Pipe-2 תכרעמב ףקת( T2 שגר י"ע

 תא ןווכ-ו      ןוויכה ינצחל תועצמאב

"םירק םימ" הרידגמה הרוטרפמטה

15ºC לדחמ תרירב ,15ºC...8 םוחת

T2 שגרב תדדמנה 'פמטהו הדימב :הרעה

םירק םימל היהת היצקידניאה ,ףסהמ הכומנ

 תא ןווכ-ו      ןוויכה ינצחל תועצמאב

"םימח םימ" הרידגמה הרוטרפמטה

30ºC לדחמ תרירב ,35ºC...25 םוחת

T2 שגרב תדדמנה 'פמטהו הדימב :הרעה

םימח םימל היהת היצקידניאה ,ףסהמ ההובג

P37 םימח םימ תרדגהל הרוטרפמטה ןוויכ

)Pipe-2 תכרעמב ףקת( T2 שגר י"ע

םימה תרוטרפמט

T2 י"ע תדדמנה

PipeP37P36-2 תכרעמב

)רוזח()םדקתה(

)רוזח()םדקתה(

)רוזח()םדקתה(
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P45 ה ןוויכ-Cool differential band–

Cut-in/Cut-out רוריקב

 תא ןווכ-ו      ןוויכה ינצחל תועצמאב

Cool differential Band-ה

1ºC לדחמ תרירב ,5ºC...0 םוחת

P46 ה ןוויכ-Cool diff. band offset

 תא ןווכ-ו      ןוויכה ינצחל תועצמאב

Cool differential Band offset-ה

0ºC לדחמ תרירב ,5ºC+…5- םוחת

היוצר'פמט Cut-inCut-out

P46

היוצר'פמט

'פמט
תדדמנ

(T1)

P45

Cut-inCut-out

'פמט
תדדמנ

(T1)

P46=0 הז טוטרשב *

P45

)רוזח()םדקתה(

)רוזח()םדקתה(

)רוזח()םדקתה(
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P47 ה ןוויכ-Heat differential band–

Cut-in/Cut-out םומיחב

 תא ןווכ-ו      ןוויכה ינצחל תועצמאב

Heat differential Band-ה

1ºC לדחמ תרירב ,5ºC...0 םוחת

P48 ה ןוויכ-Heat diff. band offset

 תא ןווכ-ו      ןוויכה ינצחל תועצמאב

Heat differential Band offset-ה

0ºC לדחמ תרירב ,5ºC+…5- םוחת

Cut-inהיוצר'פמט Cut-out

P48

היוצר'פמט

'פמט
תדדמנ

(T1)

P47

Cut-in Cut-out

'פמט
תדדמנ

(T1)

P48=0 הז טוטרשב *

P47

)רוזח()םדקתה(

)רוזח()םדקתה(

)רוזח()םדקתה(
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P49 ה ןוויכ-Shift יטמוטוא רבעמב 

 םומיחו רוריק ןיב

 תא ןווכ-ו      ןוויכה ינצחל תועצמאב

םומיחו רוריק ןיב Shift-ה

1.5ºC לדחמ תרירב ,5ºC+…5- םוחת

'פמט
היוצר

'פמט
תדדמנ

(T1)

P49

רוריק תאיצי

םומיח תסינכ

P49

רוריק תסינכ

םומיח תאיצי

רוריק תסינכ
םומיחב היהש ירחא

)רוריק/םומיח 'וטוא רבעמ(

םומיח תסינכ
רוריקב היהש ירחא

)םומיח/רוריק 'וטוא רבעמ(

)רוזח()םדקתה(

)רוזח()םדקתה(
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P83 שגר לש יביטקפאה ךרעב הייפצ T2

דבלב האירקל אוה הז ךרע

 הרוטרפמטה ,רבוחמ אל T2 שגרו הדימב

9.9ºC-הגוצתב עיפות

P100 ךסמה םועמיע לוטיב/רושפיא

P101 ךסמה םועמיעל הייהשה ןמז

 ןווכ-ו      ןוויכה ינצחל תועצמאב

ךסמה םועמיעל הייהשהה ןמז תא

5 לדחמ תרירב ,תוינש 99...0 םוחת

תוינש

:רחב-ו      ןוויכה ינצחל תועצמאב

 םועמיעה לוטיב–00

–)לדחמ תרירב( םועמיעה רושפיא–01

 תרואת ,ןצחל םוש ץחלנ אלו הדימב

 יטמוטוא ןפואב שלחת ךסמה

)רוזח()םדקתה(

)רוזח()םדקתה(

)רוזח()םדקתה(

)רוזח()םדקתה(
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P102 םועמיעה תדימ ןוויכ

 ןווכ-ו      ןוויכה ינצחל תועצמאב

םועמיעה תדימ

10% לדחמ תרירב ,90%...10 םוחת

P105 הליגרה הגוצתה תמצוע ןוויכ

 ןווכ-ו      ןוויכה ינצחל תועצמאב

הגוצתה תמצוע

100% לדחמ תרירב ,100%...50 םוחת

)רוזח()םדקתה(

)רוזח()םדקתה(

)רוזח()םדקתה(
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P200 ןרצי תורדגה רוזחיש (Reset)

:רחב-ו      ןוויכה ינצחל תועצמאב

)לדחמ תרירב( הליגר הדובע ךשמה–00

ןרצי תורדגה רוזחיש–01

 טטסומרטה ןרצי תורדגה רוזחיש רחאל*

P1-ל הרזחל  ןצחל לע ץחל.הבכיו יאנכט תורדגהמ אצי  

 ןצחל לע ץחל

 תוינש 60 ןתמה וא

יאנכט תורדגהמ האיציל

הליגר הגוצתל הרזחו

 ! בושח

!היוצרה הרוטרפמטה תא שדחמ רידגהל שי ,יאנכט תורדגהמ האיצי רחאל

)רוזח()םדקתה(
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