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 ,או כבל מסוכך, י כבל חשמל דו גידי "  ע  MC2-רה ים לקופסת הבקיחבר את הרגש* 

 ) .למניעת הפרעות אינדוקטיביות (  המוארק באחד הקצוות 
 .חק בין קופסת הבקרה לרגש אינו מוגבל המר* 
 . כחול – כחול 1: אופן חיבור הרגש יהיה * 
 . חום – חום 2                                    
 .חצץ יש להגן עליהם בעזרת גגון פנימי / י סלעים "ים חשופים לפגיעה עיבמידה והרגש* 
 
  

 עקרון פעולה
 
  .ן הממסר דומם כאשר החומר מגיע אל הרגש התחתו: 1
 .כאשר החומר מגיע אל הרגש העליון הממסר נסגר : 2
 .כאשר החומר עוזב את הרגש העליון הממסר סגור : 3
)חוזר למצבו ההתחלתי ( כאשר החומר עוזב את גוף התחושה התחתון הממסר דומם : 4
 
 (תאלימינימיהיה ברגישות ,   כקופסת הבקרה Lכאשר הרגש המחובר לנקודה : הערה * 

 בקופHוהרגש המחובר לנקודה , וימצא מחוץ לחומר )              הרגישות נגד כיוון השעון 
 .המערכת תוכל לשמש כמערכת נקודתית , יהיה בחומר              

  
 

 יםיכיול הרגש
 
 
 .ים באופן קבוע יש לכיילם י לפני התקנת הרגש  :1
בחומר בו יפעל ה, ) בהתאם לחומר בו יפעל הרגש (עשוי מתכת או פלסטיק מלא דלי   : 2
 חבר את הרגש הנוסף לנקודINTברגש (ים לקופסת הבקרה כנדרש יחבר את הרגש  : 3
 כ נגד כיוון השעוןיםסובב את בורג כיוון הרגישות של הרגש, בעזרת המברג המצורף :   4
 . המתח הפעל את  : 5

, מאורכו  ½  -¾ כאשר הרגש יהיה טבול בחומר בין :  תנאי הפעולה האופטימלים הם  *  
מאור½  -¾ לדלי בעומק של ,  בקופסת הבקרה H הכנס את הרגש המחובר לנקודה   :6
מאלית בקופסת עד אשר הנורה הש,  כעת סובב את בורג כיוון הרגישות בכיוון השעון   :7
 .ובהכנסה נדלקת ,  כעת בהוצאת הרגש מהדלי הנורה כבת   :8
אסור לכוון את הרגישות למידה כזאת שהמ,  כדי למנוע הפעלה מקרית של המערכת   :9
 . בנגיעה מזערית של הרגש בחומר      

 .כעת הרגש מכויל : 10
 בהוראות הכיול10 – 6ם בקופסת הבקרה וחזור על סעיפים יהחלף בין חיבורי הרגשי: 11
בורג הכיו, כעת הכיול מתבצע לרגש הכולל בו את קופסת הבקרה ,  בלבד INTבדגם : 12
 .ים י חיבורי הרגש     
אין לסובב יותר את בורג כיוון הרגישו, ים למידת הרגישות הרצויה ילאחר כיול הרגש: 13
תחתון בהתאם לחיבורם בקופסת / עליון  ם  יש לקבוע את מיקומםייחר כיול הרגשלא: 14

 H –רגש עליון      L–רגש תחתון       
על ידי החלפת מיקום חיבורם בקופסת הב)  תחתון –עליון ( ניתן לשנות את מיקומם    *  

 .ם במקום הרצוי ייהתקן את הרגש: 15
 .ים חבר את המכסה בעזרת מברג יהתקנת הרגשלאחר : 16

 
לא יהיה מגע בין דפנות המיכל לחלק המ, ים באופן קבוע יודא שלאחר התקנת הרגש  *  

 ) .במידה וקיים (    הרגש  
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 איתור תקלות 
 
 
 .בדוק האם חיבורי המתח מחוברים כנדרש בשרטוט : הנורות בקופסת הבקרה לא דולקות : 1
 : הנורה השמאלית לא כבת 7בעת כיול הרגש כנדרש בסעיף : 2

                                          A : ים מחוברים כנדרש יבדוק האם הרגש. 
                                          B : ודא כי בזמן כיול הרגש H  , הרגש המחובר לנקודהL באדמה' לא נוגע'                 .                     

 . מפעל \צור קשר עם ספק המערכת : 3
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