
IDK360–היגרנאב ןוכסחל יתרקת לגורקימ יאלג

קותינל הייהשה ןמז ןוויכ

 ןועשה ןוויכ דגנ יאלגה לש תינוציחה תעבטה תא בבוס

.סיסבהמ התוא דרפהו

:הייהשהה ןמז תא ןווכ (TIME) ינמיה גוחמה תועצמאב

 הייהשהה ןמז תלדגה– ןועשה ןוויכ םע בוביס-

)תוקד 30 םומיסקמ(

 הייהשהה ןמז תנטקה– ןועשה ןוויכ דגנ בוביס-

לדחמ תרירב– )תוינש 10 םומינימ(

 ןוויכ
תושיגר

 ןוויכ דגנ בבוס
החיתפל ןועשה

 ןמז ןוויכ
קותינל הייהשה
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תושיגר ןוויכ

.יאלגה תחיתפל 1 ףיעסב תוראותמה תולועפה לע רוזח ךרוצה תדימב

:יוליגה חווט תא ןווכ (LUX) ילאמשה גוחמה תועצמאב

לדחמ תרירב– יוליגה חווט תלדגה– ןועשה ןוויכ דגנ בוביס-

יוליגה חווט תנטקה– ןועשה ןוויכ םע בוביס-
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םיקדהמ

לבכל רבעמ יחתפ
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360º יוליג תיווז

רטמ 3.5~1.5 ץלמומ הנקתה הבוג

ר"מ 25-כ יוליג חטש

לוטיבל ןתינ– יוליג תייצקידניאל דל תרונ

הריחבל– יוליגב רגסנ וא חתפנ– שבי עגמ

מ"מ 25 הבוג ,מ"מ 105 רטוק :תודימ

5.8GHz ,רלפוד– יוליג תטיש

10mW-מ תוחפ– רודיש תמצוע

ןוויכל תנתינ דחוימב ההובג תושיגר

12VDC הדובע חתמ

– תוקד 30 דע תוינש 10 הנבומ רמייט

ןוויכל ןתינ
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 וא הלעפהל קספמ
 תייצקידניא לוטיב
יוליג ןמזב דלה

םיגרב השולש אצוה
 תא ךופהו אצוה
ילמשחה לגעמה

 תריחבל קספמ
יוליגה תקיגול

יוליג ןמזב םודאה דלה תייצקידניא לוטיב/תלעפה

.יאלגה לש רוחאה וקלח תא דרפהו רוביחה יגרב תשולש תא אצוהו יאלגה תא ךופה

.ותוא ךופהו ומוקממ ילמשחה לגעמה תא תונידעב אצוה

:לוטיב וא הלעפה רחב (LED) ןוילעה גתמה תועצמאב

לדחמ תרירב– לעופ דל–(ON) ילאמש בצמ-

יובכ דל– (OFF) ינמי בצמ-

םיילמשח םירוביח

 ןוויכ דגנ יאלגה לש תינוציחה תעבטה תא בבוס

.סיסבהמ התוא דרפהו ןועשה

.לבכל רבעמ יחתפ ררחש

.םיפרוצמה םיגרבה ינש תועצמאב יאלגה תא ןקתה

שבי עגמ
חתמ תנזה

12VDC

יאלגה תנקתה
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יוליג עגמ תויבטוק תריחב

.יאלגה תחיתפל 3 ףיעסב תוראותמה תולועפה לע רוזח ךרוצה תדימב

:יאלגה תויבטוק תא רחב (SWITCH) ילאמשה גתמה תועצמאב

יוליגב רוגס עגמ–(NO) ילאמש בצמ-

לדחמ תרירב– יוליגב חותפ עגמ–(NC) ינמי בצמ-
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