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1990i :תונכוס םגד

.שמתשמל ךירדמב ןייעל שי רישכמה יוקינ אשונב עדימל:הרעה

 הדובעה תליחת
 בוש לעפה הכלהכ רבוחמ קרוסהש רחאלו ,קרוסה רוביח ינפל בשחמה תא הבכ
 .בשחמה תא

 (ללכנ םא) חוכ קפס

.ךרוצ וב שי םא ,דרפנב חוכה קפס תא ןימזהל שי:הרעה
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 קרוסה רוביח
 הליענה חול תא ררחש .קרוסל בטיה רבוחמ לבכהש אדוו ,קרוסה רוביח תעב
 תא קדה .םוקמב לבכה תא עבקל ידכ ,לבכה רבחמ סיסב לעמ ותוא קלחהו

.גרובה

USB: 

IP65/67
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:תדלקמ םאתמ

:RS232 תירוט האיצי
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 האירק תוקינכט
 הלוכי איה ךא ,דוקרבה לעמ תזכרוממ תויהל הכירצש הנווכה ןרק הנירקמ תיניעה
 .הנוכנ האירקל ןוויכ לכב תמקוממ תויהל

 תוליגר לדחמ תורירב
.תוליגרה לדחמה תורירב תורדגה לכ תא ספאמ ןלהלש דוקרבה

USB ירוט 
 תססובמ COM תאיצי תומדל קרוסה תא תנכתל ידכ אבה דוקה תא קורס

RS232 בשחמב שמתשמ התא םא .הליגר Microsoft® Windows® , 
 .Honeywell  (sps.honeywell.com) רתאמ רביירד דירוהל ךילע

:XR ימגד:SR ימגד

:XLR ימגד

תוליגר לדחמ תורירב

http://www.sps.honeywell.com
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 יבשחמ .האבה הנימזה COM תאיצי רפסמב שמתשי ןקתהה להנמ
Apple® Macintosh תמרב ןקתהכ קרוסה תא םיהזמ USB CDC 

.הקלחמ התוא לש ןקתה להנמב יטמוטוא ןפואב םישמתשמו

.(רודיש בצק ,לשמל) תפסונ הרוצת תרדגהב ךרוצ ןיא:הרעה

 USB בשחמ תדלקמ
 .USB בשחמ תדלקמל קרוסה תא תנכתל ידכ אבה דוקה תא קורס

 תדלקמ תנידמ
 הנידמל תדלקמה תסירפ תא תנכתל ידכ ךשמהב םיאתמה הנידמה דוק תא קורס
 םיוותל םישמשמ םיימואלניב םיוות לש ףילחת ,לדחמ תרירבכ .ךלש הפשל וא
 שמתשמל ךירדמב ISO 646 םיוות תפלחה תלבטב ןייע ~{|}‘^[\]@$# :םיאבה
.הנידמ לכ רובע םיוותה ףילחת תא תוארל ידכ ךלש

USB ירוטl

USB בשחמ תדלקמ

)לדחמ תרירב( ב"הרא

היגלב
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.ךלש רצומה לש שמתשמל ךירדמב ןייע ,הנידמ ידוק לש האלמה המישרל:הרעה

קרמנד

דנלניפ

תפרצ

הירטסוא/הינמרג

הינטירב

הילטיא

היגוורונ

דרפס

ץייווש
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 הלעפה
 ליגר בצמ - תינדי הלעפה בצמב קרוסב שמתשהל ךל ורשפאי םיאבה םידוקרבה
 "האור" אוהשכ לעפומ קרוסה( הגוצת בצמב וא )אורקל ידכ קדהה לע ץוחלל שי(
.)דוקרב

™גנימירטס תגוצת
 שפחמו ןמזה לכ הקירסה תרואת תא ריאשמ קרוסה ,גנימירטס תגוצת בצמב
.םידוקרב תופיצרב

תמויס תפסוה
 :דוקרבה תא קורס ,דוקרבה רחאל בכרמה תא ריזחהל ךנוצרב םא

Add CR Suffix [תמויס תפסוה CR] ףיסוהל ידכ Tab תקירס רחאל 
 דוקרבה תא קורס ,תרחא .Tab תמויס תפסוה דוקרבה תא קורס ,דוקרבה
.תומויסה תא ריסהל ידכ תמויס תרסה

ליגר – תינדי הלעפה
)לדחמ תרירב(

הגוצת בצמ

גנימירטס תגוצת בצמ

CR תמויס ףסוה
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םינומיסה לכל דוק ההזמ תויליחת תפסוה
 )יוהיז דוק( תויליחת ,תחא תבב ,ףיסוהל ךנוצרב םא םיאבה םידוקרבה תא קורס
.םינומיסה לכל

 שמתשמל ךירדמב ןייע ,[דוק יהזמ] Code IDs לש האלמ המישר תלבקל:הרעה
.ךלש רצומה לש

היצקנופ דוק רודיש
 ,היצקנופ ידוק ליכמ םידוקרבב קרסנה עדימהו תלעפומ וזה הריחבה רשאכ
 תויצקנופה ידוק לש תואלבט .ףוסמה לא היצקנופה דוק תא חלוש קרוסה
 דוק ,תדלקמ םאתמ בצמב אצמנ קרוסה רשאכ .שמתשמל ךירדמב םיפרוצמ
.ולש רודישה ינפל םישקמ דוקל רמומ הקירסה

באט תמויס ףסוה

תמויס רסה

םילומיסה לכל [דוק ההזמ]  Code ID תמודיק ףסוה
)ינמז(

לעפה
)לדחמ תרירב(

תבשה
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 הכימת
 תינכטה הכימתה לטרופל סנכיהל ידכ וא ונלש עדיה רגאמב ןורתפ שופיחל
.honeywell.com/PSStechnicalsupport תבותכה לא רובע ,היעב לע חווידלו

 שמתשמל דועית
.sps.honeywell.com לא רובע ,ףסונ דועיתו שמתשמל ךירדמה תלבקל

 תלבגומ תוירחא
 לע ץחלו sps.honeywell.com :רתאל סנכיה ,תוירחא לע עדימ תלבקל

Support > Warranties [תוירחא < הכימת]. 

 םיטנטפ
.www.hsmpats.com האר טנטפה לע עדימל

 רותיו בתכ
Honeywell International Inc. (“HII”) reserves the right to make

changes in specifications and other information contained in this
document without prior notice, and the reader should in all cases

consult HII to determine whether any such changes have been
made. HII makes no representation or warranties regarding the

information provided in this publication.

HII shall not be liable for technical or editorial errors or omissions
contained herein; nor for incidental or consequential damages

resulting from the furnishing, performance, or use of this material.
HII disclaims all responsibility for the selection and use of software

and/or hardware to achieve intended results.

https://www.honeywell.com/PSStechnicalsupport
http://www.sps.honeywell.com
http://www.hsmpats.com
https://www.sps.honeywell.com
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This document contains proprietary information that is protected by
copyright. All rights are reserved. No part of this document may be

photocopied, reproduced, or translated into another language
without the prior written consent of HII.

 תויוכזה לכ  © Honeywell Group of Companies 2022 :לש םירצוי תויוכז
.תורומש
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