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DI1 DI1
- 12V + RELAY

T1
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 ריווא שגר
)היצפוא( הקפסא

 ריווא שגר
)היצפוא( רזוח

16

15

יוביכל הייהשה רמייט
)תוקד1-60( ריווא-גוזימ

 יוביכל הייהשה רמייט
)תוקד1-60( הרואת
 תייהשה תייצקידניא

)תוקד3( ריווא-גוזימ תדיחי

'חיל חתמ תנזה תייצקידניא

ON

1 2 3 4 5

1DI3 Normally open DI3 Normally close

דרשמ תייצרוגיפנוקןולמ תייצרוגיפנוק2

OFF בצמב קספמON בצמב קספמ

3DI3-תבש קספמ

(A/C) הלועפ תייהשה םע4 (F/C) הלועפ תייהשה אלל

הרוטרפמט תלבגה אללהרוטרפמט תלבגה םע5

דרשמ / ןולמ– היצרוגיפנוק תריחב .DIP Switches3םיריעז םיקספמ .1
ןולמ תייצרוגיפנוק
.(Door switch) תלדה בצמב תבשחתמה היגרנאב ןוכסיח תקיגול

דרשמ תייצרוגיפנוק
.תלדה בצמ תא ןובשחב תחקולאלש היגרנאב ןוכסיח תקיגול

םיגותימ .4

1R–230V, 15A, N.C. 
2R–230V, 15A, N.C. 
3R–230V, 1A, N.O. 
4R–1A, N.O. תבשב יאלג קותינ.

קותינל הייהשה רמייט .5

.םומינימה לע תויהל םיבייח רקבב1,2םירמייטה הז בצמב– רמייט םע יאלגמ5.1
.םומינימ לע תויהל םיבייח יאלגב רמייט–EC300-מ5.2

DI3–2 ןולח גתמ

)JP7 דעJP1( חותפ בצמב ראשיהל םיבייח םירפמ'גה לכ :הרעה

)היצפוא( תבש קספמ .2

DI3,0 תסינכל תבש קספמ רבוחמ רשאכ
 ,ONבצמב3(DIP Switch) ריעז קספמו

:ךכ לעפת תכרעמה

)תלעפומ תבש תקיגול( הלועפב תבש קספמ
.קותינ אלל עובק לעופ ריווא גוזימ 'חיל דוקיפ
.ON בצמב )ONIndication( הלועפ תייצקידניא תאיצי

.קותינ אלל עובק לעופ ריווא רואמל דוקיפ
.א.א יאלגל12V תאיצי קותינ

)תקספומ תבש תקיגול( הלועפב אל תבש קספמ
.א.א יאלגל12V תאיצי תלעפה
.הלועפ ורשפאי רואמה תדיחיו ריוואה גוזימ תואיצי

 ,1(DIP Switch) ריעזה קספמה בצמ תא עובקל שי :בושח
-רבוחמה תבשה קספמ גוסל םאתהב

Normally openוא Normally close.
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לדחמ תרירב

גתמ
2 ןולח

(Micro switch)

 ,1 ןולח גתמב םישמתשמו הדימב :בושח
.0-וDI2ןיב רצקה תא קתנל שי

N.O. N.C. N.O./ N.C.

Rev.2 New S/W 20/05/15

Rev.3 New S/W 11/03/19

Rev.4 Output Current Update 18/06/20

JP6–תקיגול תכיפה 
3RL הלעפה דוקיפ

16/09/20Rev.5 New S/W

שומישב אל

RL1

RL2

RL3

RL4

גותימ
(15A) ריווא גוזימ

Rev.6 המיכס ןוכדע 07/02/21

 גותימ
(15A) הרואת

Rev.7 Relay RL4 – N.C., הנכות ןוכדע 18/03/21

7
N.C.

JP63– רצקRLלדחמ תרירב( יוליגב חותפ(

JP63– קתנRLיוליגב רוגס 

14/03/22Rev.8 New S/W
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