
FIN
30 000 429 - 1

Asennuspaikan lämpötila:
-20°C ... +50°C.
Varastointilämpötila: -25°C ... +70°C.
Suhteellinen ilmankosteus: 
Vuoden keskiarvo <75%.

Tap-radio®-lämpötilan säädin
TF-TRHB

Langaton lämpötilasäädin käsipyöräoh-
jauksella, yksittäisasennukseen 
84x84x27mm tai E-sarjan kehyksiin. 
Toimii paristolla.
Termostaatti voidaan opettaa reletoimi-
laitteelle TF61R, lämmitys ja jäähdytys-
toimilaitteelle FHK ja GFVS ohjelmistoon.
Kun asetettu lämpötila muuttuu min. 
0.15C termostaatti lähettää langattoman 
signaalin. Jos muutosta ei tapahdu, tila-
tieto lähtee joka 5 minuutti. 
Jumpperin asento määrittää toimintatilan. 
Tilassa TF61 lähetetään vain On ja OFF 
ja tilassa FHK mitattu ja asetettu lämpö-
tila lähetetään myös.
Mittaustarkkuus on noin 1°C.
Asetettu lämpötila säädetään käsipy-
örällä 12°C - 28°C asteeseen.
Jäätymissuoja (näkyy ) on asetettu 
lämpötilaan 8°C.
Asennossa  termostaatti on poissa 
käytöstä ja jäätymisen estotila on akti-
voitunut.
Suosittelemme ruostumattomasta teräk-
sestä uppokantaruuvia 2.9x25mm, DIN 
7982 C, 2 kpl ruuveja sekä 2 kpl tulpat 
5x25mm kuuluvat toimitukseen.
Sisäinen 3V CR2032 paristolle on 
mitattu teoreettinen kesto useita vuosia.
Voit vaihtaa pariston irroittamalla etupa-
neelin ja kiertonupin.

Asenna vain tasaiselle alustalle:
Ruuvaa asennuslevy paikalleen. Paina 
kehys paikalleen. Poista pariston suoja-
muovi, paina nuppi paikalleen ja etupa-
neeli.

Valitse käyttötila: 
Tehdasasetuksilla (jumpperi on yhdessä 
pinnissä Mode1) käyttötila TF61 on 
aktii inen

pinnissä Mode1) käyttötila TF61 on 
aktiivinen. 
Kun kytket jumpperin molempiin pinnei-
hin vaihtuu käyttötila FHK tilaan.

Lähetä langaton opetusviesti: 
Opettaaksesi langattoman lämpötila-
anturin toimilaitteelle poista kiertonuppi 
ja etupaneeli. Paina lyhyesti LRN paini-
ketta.

Kun lämpötila-anturi on opetettu toimi-
laitteelle TF61R, opetila päättyy ja lukit-
tuu automaattisesti.
Poista lukitus tila TF61R ja TF-TRHB: 
1.  Laita jumpperi molempiin pinneihin  

Mode 2. 
2.  Kytke jännite päälle ja pois laitteesta 

TF61R.
3.  Paina lyhyesti LRN painiketta.
4.  Poista jumpperi Mode 2 ja kytke se 

yhteen pinniin Mode 1.

Operaatiotila TF61: EEP: A5-38-08 
Langaton signaali: 0xE0400D80 
Data signaali:  OFF = 0x01000008  
 ON = 0x01000009  
Hystereesi: 1° 
Operatiotila FHK: EEP: A5-10-06 
Langaton signaali: 0x40300D87  
Data telegram: 
Data_byte0 = 0x0F 
Data_byte1 = todellinen lämpötila  
0xFF..0x00 mittausvälillä 0..40°C 
Data_byte2 = asetettu lämpötila  
0x00..0xFF mittausvälillä 0..40°C

Paristoja ei tule heittää kotitalouksien 
tai julkisiin roskiksiin. Vaan hävittää 
asianmukaisesti.

  Huomio: Räjähdysvaara mikäli 
paristo on väärin vaihdettu. 
Vaihda ainoastaan saman-
tyyppisellä paristotyypillä!

!

Eltako langaton
Taajuus   868,3MHz 

Lähetysteho   max. 10mW

Täten Eltako GmbH ilmoittaa että 
 radio laitteiden tyyppi TF-TRHB täyttää 
EU direktiivin 2014/53/EU. 
EU-vaatimustenmukaisuustodistus on 
kokonaisuudessaan saatavilla internet 
osoitteesta; eltako.com

Säilytä myöhempää tarvetta varten.

Eltako GmbH
D-70736 Fellbach
Tuotekonsultointi ja tekninen tuki: 
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