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  פתח תקווה 7קדש  
 

   BLWK518/     WK315Bדגמי  - WOOKEEמסדרת שלט חכם ל התקנה והפעלההוראות 
  

  :הוראות בטיחות ואזהרה
  

  !!!י חשמלאי מוסמך בלבד "הרכבה ע –!!!!!! אזהרה 
    
  .התחשמלות תעילמנ, לפני חיבור ממסר הפיקוד –) מלוח החשמל(יש לנתק את מקור המתח הראשי , לידיעתך

  
  ).על הממסר ראה תרשים(קפיד על חיבור כניסת פאזה ו אפס קבוע למקור המתח יש לה. 1 : חשוב מאוד

  .  23A 12Vיש לבדוק מדי פעם את תקינות סוללת השלט מדגם. 2                       

  .בכל הדגמים על פי הוראות היצרן)   W(יש להתייחס להספקים . 3                       
 

  , י חשמלאי מוסמך"אחראית על התקנה שאינה נעשתה ע אינה מ"בע חברת קוביקום דיגיטל
   .ל"וכמו כן על התקנה שאינה על פי ההוראות הנ

  .אך מומלץ לבצע בדיקת תקינות המוצר לפני ההתקנה, מוצר זה עובר בקרת איכות
  

 :הערות
 .)050-8868500: קובי(יש להתייעץ בתמיכה הטכנית  –ניתן לשלב קונטקטור לממסרי הפיקוד  .1
 .יש להשתמש בסטרטר אלקטרוני בלבד טפלורוסנבהפעלת נורות  .2
 , METAL LIGHT, תאורה אלקטרונית,  LEDממסרי הפיקוד מתאימים להפעלת נורות  .3

 .EL/PLונורות  טנורות פלורוסנ, )לתאורת גינה(שנאים במתח נמוך 
 .על פי הצורך –ניתן לשכפל מספר שלטים לכל ממסר  .4
  .על מנת לשמור על תקינות הממסר, שניות 2ן כ בין כיבוי להדלקה יש להמתי .5
 .OFFהממסר חוזר למצב , לאחר הפסקת חשמל .6

  
  :הוראות התקנה

  
  230V-AC כניסהמתח       :בכל הדגמים 

  
L – פאזה כניסה קבוע - חוט בצבע חום.  

N – אפס כניסה קבוע - חוט בצבע כחול.  
  

   )M-obiKלמעט דגם  ( 230V-AC יציאהמתח 
  

L –  פאזה יציאה בהתאם להפעלת השלט - חוט בצבע אדום.  
N –  תלוי בדגם - לא קיים בכל הדגמים ( אפס יציאה -חוט בצבע שחור(.  

  
PN-WK315B – לתריס חשמלי בלבד !L– כניסת פאזה ,N– כניסת אפס ,L1+L2– פיקוד מוגן-יציאות למנוע.  
  

obi Window BK - פיקוד מוגן –יאות למנוע יצ –מיםאדוחוטים  2! לתריס חשמלי בלבד.  
  

obi switchK  - במיוחד למפסקי גביס –מתאים לתריס חשמלי ! מתח היציאה הוא רגעי.  
  

obi Electric LockK  - 0.6  !רגעיהוא  מתח היציאהA  12V  DC  ) במיוחד למנעול חשמלי  –) אדום ושחור.  
  

M-obiK –   מתח כניסה משניDC  מגע יבש( –בלבד (משני  ומתח יציאה, אדום ושחור–DC )ירוק וצהוב.(  
  
       ח.ל.ט


