
Langaton signaalihälytin pistorasiaan. 
100x55x45mm (mitat ilman pistoketta) 
puhdas valkoinen. Sisäänrakennettu 
äänisignaaligeneraattori jossa on äänen-
voimakkuusvähintään 80 dB. Vilkkuu 
kuormitettunapistokkeeseen. Hehku- ja 
halogeenilamput max. 1000W ja 230V 
LED lamput max. 200W. Ei minimi 
kuormaa. Valmiustilakulutus vain 0.8W. 
Adapteri saksalaisiin pistorasiatyyppei-
hin.
Käytettäessä helppokäyttöistä tap-radio® 
teknologiaa voidaan ohjelmoida 24kpl 
langattomia painikkeita, langattomia 
 ikkunakoskettimia, ikkuna kahva, palo-
varoitin TF-RWB, Vesisensori sekä 
liiketunnistimet TF-BSB ja TF-BHSB.
Nollapistekytkentä.
Kaksisuuntainen toiminto kytkettävissä 
päälle/pois.
Syöttö-, ja kytkentäjännite 230V AC.
Jos syöttöjännite katkeaa, laite kytkey-
tyy pois päältä. 

Koskee laitteita, jotka valmistettu 
tuotantoviikosta 14/17 lähtien (katso 
kotelon  alapinnan painatusta)
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Tap-radio® signaalihälytin 
pistorasiaan 
TF100A-230V

FIN

Asennuspaikan lämpötila:
0°C ... +35°C.
Varastointilämpötila: -25°C ... +70°C.
Suhteellinen ilmankosteus: 
Vuoden keskiarvo <75%.

  Aktivoiminen PÄÄLLE ilmoitetaan kah-
della (2) lyhyellä merkkiäänellä.

  Aktivoiminen POIS ilmoitetaan yhdellä 
(1) lyhyellä merkkiäänellä.

Poistaa akustisen signaaligeneraattorin 
hälytyksen:
1.  Irroita adapteri pistorasiasta ja kytke 

takaisin.
2.  Paina lyhyesti viisi (5) kertaa ja  kerran 

(1) pitkään (1>sekunti) jo  opetettua 
painiketta.

  Onnistunut opetus ilmoitetaan lyhyellä 
merkkiäänellä.

Aktivoi akustisen signaaligeneraattorin 
hälytyksen: (tehdasasetus):
1.  Irroita adapteri pistorasiasta ja kytke 

takaisin.
2.  Paina lyhyesti kuusi (6) kertaa ja 

 kerran (1) pitkään (1>sekunti) jo ope-
tettua painiketta.

  Onnistunut opetus ilmoitetaan lyhyellä 
merkkiäänellä.

Kytke hälytyksen valmiustila:
(Palohälytin ja vesisensori hälytys on 
aina automaatisesti aktiivinen)
Paina suuntapainikkeen yläosasta. Toi-
milaite on valmiustilassa ja PÄÄLLÄ tila 
ilmoitetaan kolmella (3) merkkiäänellä. 
30 sekunnin jälkeen, sensoreilta saapu-
vat viestit arvioidaan ja hälytys laukais-
taan tarvittaessa.
Jos syöttöjännite häviää, toimilaite palaa 
automaattisesti valmiustilaan.

Valmiustilan ja hälytyksen pois kytke-
minen: Paina suuntapainikkeen ala-
osasta. Hälytyksen valmiustila kytketään 
pois ja hälytys sammuu välittömästi. 
POIS tila ilmoitetaan lyhyellä äänimerkillä.
Kun hälytys kytkeytyy päälle, huomaat 
sen vuorotellen merkkiäänestä sekä kyt-
ketyn kuorman vilkkumisesta.
Kolmen (3) minuutin jälkeen merkkiääni 
sammuu automaattisesti. Kytketty kuor-
ma jatkaa vilkkumistaan tahdissa yksi 
(1) sekuntia PÄÄLLÄ ja 9 sekuntia POIS 
päältä.

Kun opetetaan langaton ikkunakosketin 
tai ikkuna kahva, hälytys menee päälle 
10 sekunnin viiveellä kun ikkuna on 
avautunut.
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Langattoman painikkeen opettaminen:
Universaali painike: paina lyhyesti 3 
kertaa;
Suunta/verhopainike: paina lyhyesti 4 
kertaa;  
Langaton ikkunakosketin: Sulje ja avaa 
ikkuna kolme (3) kertaa;
Langaton liiketunnistin TF-BSB, TF-BHSB: 
opeta langaton viesti 0x1C080D80;
Palovaroitin TF-RWB, vesisensori: 
opeta langaton viesti 0xC0182D80;
GFVS: Opeta viesti 0xE0400D80 tämä 
kytkee automaattisesti vahvistusviestit 
ja lukitsee opetustilan.
Painikkeen opettaminen vahvistetaan 
 lyhyellä merkkiäänellä; opetustila on 
päällä toiset kaksi (2) minuuttia. 
Estääksesi vahinko ohjelmoinnit, ope-
tustila menee automaattisesti kiinni 
2 minuutin jälkeen edellisestä ohjel-
moinnista, jos suuntapainike on jo 
 ohjelmoitu laitteeseen. Tämä ilmoite-
taan kahdella (2) lyhyellä merkki-
äänellä.

Estotilan päälle kytkeminen:
Paina lyhyesti 3 kertaa ja kerran (1) pit-
kään (1>sekunti) jo opetettua langaton-
ta painiketta. 
Onnistunut opetus ilmoitetaan kahdella 
lyhyellä merkkiäänellä.

Estotilan poistaminen:
Paina lyhyesti 4 kertaa ja kerran (1) pit-
kään (1>sekunti) jo opetettua langatonta 
painiketta (ei saa olla keskitetty päälle/
pois painike). 
Opetustilan aktivoiminen ilmoitetaan 
 lyhyellä merkkiäänellä.

Tyhjennä toimilaitteen muisti (palaut-
taa tehdasasetukset):
1.  Irroita adapteri pistorasiasta ja kytke 

takaisin.
2.  Paina lyhyesti 8 kertaa ja kerran (1) 

pitkään (1>sekunti) jo opetettua lan-
gatonta suuntapainiketta. 

  Onnistunut nollaus ilmoitetaan lyhyellä 
merkkiäänellä.

3.  Opeta uusi langaton painike. 

Kytke status viestit päälle ja pois:
1.  Irroita adapteri pistorasiasta ja kytke 

takaisin.
2.  Paina lyhyesti 7 kertaa ja kerran (1) 

pitkään (1>sekunti) jo opetettua 
langatonta suuntapainiketta. 

Jos syöttöjännite katkeaa, laite kytkey-
tyy pois päältä. 

Aloitus:
Kun olet kytkenyt toimilaitteen pistorasi-
aan, opetustila menee automaattisesti 
päälle kahdeksi (2) minuutiksi. Tehdas-
asetuksena muisti on tyhjä ja opetustila 
ei ole estetty. 
Opetustila ilmoitetaan lyhyellä merkki-
äänellä.



avautunut.
Kun ikkuna on jälleen suljettu hälytys ei 
kytkeydy automaattisesti pois vaan se 
pitää kuitata suuntapainikkeesta. 
(painikkeen alaosasta).
Opetetut langattomat viestit ikkunakosketti-
mista ja ikkuna kahvoista arvioidaan vaikka 
hälytyksen valmiustila on pois päältä. Kun 
ikkuna aukeaa hälytysääni ilmoittaa että 
ikkuna on auki. Hälytysääni loppuu välit-
tömästi kun ikkuna suljetaan. Jos ikkunaa 
ei ole suljettu,hälytys on käytössä 
40 sekunnin kuluttua.
Langattoman TF-BSB tai TH-BHSB liike-
tunnistimen opettaminen, hälytys menee 
päälle 10 sekunnin viiveellä kun havaita-
an liikettä.
Hälytys pitää sulkea suuntapainikkeen 
avulla (painikkeen alaosa).
Jos palovaroitin TF-RWB tai vesisensori 
on opetettu, kontakti sulkeutuu välit-
tömästi saatuaan hälytys viestin. Saatu-
aan hälytysviestin, kontakti ei avaudu 
automaattisesti vaan se pitää kuitata 
suuntapainikkeen avulla. (painikkeen 
alaosa).
Kun universaalia painiketta painetaan 
hälytys menee päälle kymmenen sekunnin 
kuluttua.
Hälytys pitää sulkea suuntapainikkeen 
avulla (painikkeen alaosa).

Vahvistus viestit:
0x30 = Hälytys PÄÄLLE
0x10 = Hälytys POIS
0x70 = Rele PÄÄLLE
0x50 = Rele POIS

  Voidaan käyttää vain kuivissa 
sisätiloissa. 

  Pistorasiaan tulee olla helppo 
pääsy.

  Älä asenna useampaa 
perätysten.
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Eltako langaton
Taajuus 868,3MHz 

Lähetysteho max. 10mW

Täten Eltako GmbH ilmoittaa että radio 
laitteiden tyyppi TF100A-230V täyttää 
EU direktiivin 2014/53/EU. 
EU-vaatimustenmukaisuustodistus on 
kokonaisuudessaan saatavilla internet 
osoitteesta; eltako.com
WEEE rekisterinumero DE 30298319

Säilytä myöhempää tarvetta varten.

Eltako GmbH
D-70736 Fellbach
Tuotekonsultointi ja tekninen tuki:

 Riku Mäki 044 078 5068
 riku@eltako.com

eltako.com

42/2017 Oikeus muutoksiin pidätetään. 


