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  NCO / 17 RT:הוראות התקנה לגופי תחושה מסוגים                                      
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 ,או כבל מסוכך, י כבל חשמל דו גידי "חבר את הרגש לקופסת הבקרה  ע* 
 ) .למניעת הפרעות אינדוקטיביות (  המוארק באחד הקצוות 

 .אינו מוגבל המרחק בין קופסת הבקרה לרגש * 
 . כחול – כחול 1: אופן חיבור הרגש יהיה * 

 . חום – חום 2                                     
 .חצץ יש להגן עליו בעזרת גגון פנימי / י סלעים "במידה והרגש חשוף לפגיעה ע* 
 

 לחומר לא מוליך -NCO/17 RT: הוראות התקנה לרגש מסוג 
 

 : קבוע יש לכיילו לפני התקנת הרגש באופן*  
בחומר בו יפעל , ) בהתאם למיכל בו יפעל הרגש ( מלא דלי עשוי מתכת או פלסטיק : 1
  ) . INTמלבד דגם ( חבר את הרגש לקופסת הביקורת כנדרש : 2
 .הפעל את המתח : 3
מאורכו   ¾-  ½ כאשר הרגש יהיה טבול בחומר בין: תנאי הפעולה האופטימלים הם : 4

 .מאורכו  ¾  -½ טבול את הרגש בדלי :    לכן 
עד למצב ש, סובב את בורג כיוון הרגישות נגד כיוון השעון , בעזרת המברג המצורף : 5

 באית2פעל על פי סעיף , אם הנורה לא כבת .(תכבה ,    השמאלית  בקופסת  הבקרה 
עד אשר הנורה השמאלית בקופסת, גישות בכיוון השעון כעת סובב את בורג כיוון הר: 6
 .ובהכנסה תדלק .  הנורה תכבה –כעת הוצא את הרגש מהדלי : 7

אסור לכוון את הרגישות למידה כזאת שה,  כדי למנוע הפעלה מקרית של המערכת  * 
 .   בנגיעה מזערית של הרגש בחומר 

 .כעת הרגש מכויל : 8
את , ולחבר בעזרת מברג , לאחר כיול הרגש יש להתקינו באופן קבוע במקום הרצוי : 9
 

 איתור תקלות
 
ודא שחיבורי המתח של קופסת הבקרה מחוב: הנורות בקופסת הבקרה לא דולקות : 1
 ודא שהרגש מחובר על :  A: הנורה השמאלית בקופסת הבקרה דולקת באופן קבוע : 2

                                                                                B : ודא שאין מגע בין דפנו
ב(                                                                                      המתכתי של הרגש 

                                                                                C : כייל את הרגש בתנאי ה
 בהוראות ההתקנ6 , 5                                                                                     

  מפעל\ צור קשר עם ספק המערכת: 3
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