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KEYPADהקעזא
תרושקת ןוראל

הרקתב ינוציח ףוג + ררוואמ ןיוול/םילבכ עקש 1

מ
ח
ש
ב

לט
ןופ

s
p
a
re

s
p
a
re

xobamic

!תרחא ןייוצ םא אלא

!עוציב םרט תינכתה ןמ הייטס / יונש לכ 

מ"ס 80 הבוגב םיקספמה לכ

!ןקת ות ואשיי םירצומה לכ

!למשח .ח תרוקיב עוציב תללוכ הדובעה

ריוא גוזמ תכרעמ תללוכ הניא תינכתה

הקעזא תכרעמ תללוכ הניא תינכתה

מ"ס 40 הבוגב םיעקשה לכ

תרנצה לש אלמ ןוטיב תללוכ הדובעה

!דבלב קסידב ושעי תרנצ רבעמל תוביצח

!הפצרו תוריקב 

תרושקת 4 למשח 4

לכירדאה םע רשאל עצבמה לע

.ע"ש וא SSIWEG/ONICITB תרצותמ םירזיבא

חטשב לכירדאה םע םואתב וכרעי םייונישה לכ

דבלב תילכירדא הניחבמ למשחל תסחייתמ תינכתה

םינקתה י"פע תכרעמה ןנכתל עצבמה לע

ילמשח םומיח ףוג

ילמשח סירתל עונמ

ילמשח סירתל קספמ

A
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H=220
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,

למשח ןורא

הרקב תירונ םע קספמ

ריק לע ינוציח ףוג

ריק לע םימ ןגומ ינוציח ףוג

םימ ןגומ ריקב עוקש ףוג

ריקב עוקש ףוג

יתילכת וד / םוריח ףוג

ליגר רואמ קספמ

)רמיד( םועמעל רואמ קספמ

ףילחמ רואמ קספמ

h=250

h=250

h=030

h=030

j

DIM

למשח יעקש 2

וידוא זוכירל 32 רוניצ +
םוקמ 3  אספוק 1

ןופלט עקש 1

32 הניגל האיצי וק

plasma

h=10071 אספוקX51

:המסלפ ךסמ

תילמשח תלד / תרושקת / דדוקמ

הקעזא רפוצ

הקעזא תזכר

H=130

H=130

ALARM

H=130

TERM
טטסומרט

רואית

)חכ( למשח - ארקמ

םיבכרהב עקש

םימ ןגומ ליגר עקש

)חולל רישי( חכ עקש

ןגזמל יזאפ דח  חכ עקש

ןגזמל יזאפ תלת  חכ עקש

לומס

(X2)

H=220
A/C

ליגר עקש

H=220
A/C

הרואת - ארקמ

(HAL) גוף שקוע בתקרה

(QR) גוף שקוע בתקרה

הרקתב ינוציח ףוג

םימ ןגומ הפצרב עוקש ףוג

(HAL) גוף שקוע בתקרה מוגן מים

(QR) גוף שקוע בתקרה מוגן מים

רואיתלומס

וידוא - ארקמ

ינוציח לוקמר

עקש + 61 רוניצ:ןרקמ

עקש + 61 רוניצ :ילמשח ךסמ

:וידוא זוכיר

)אספוק תדימ( ריקב עוקש לוקמר

)אספוק תדימ( הרקתב עוקש לוקמר

למשח יעקש 2
71X51 אספוק

רואית

h=250

30/40/20

h=250

30/40/20

h=250

h=250

ןופלטל הצק תדוקנ

בשחמל הצק תדוקנ

היזכרמ / ןופלט זוכיר

בשחמ זוכיר

ךומנ חתמ - ארקמ

)ןיוול/םילבכ( היזיולט תדוקנ

רואית

T

C

H=100

OPR

H=140

HUB

חפנ יאלג
H=250

TV

טנגמ

ןומעפ

םוקרטניא

תוגרדמ רדח תרואת

לומס לומס


