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Tap-radio® valaistustoimilaite 
pistorasiaan
TF100L-230V

Langaton universaali valaistustoimilaite 
pistorasiaan 10A/250V AC. Mitat ilman 
pistoketta 100x55x45mm, puhdas kiiltävä 
valkoinen. Sysäysrele normaalisti kiinni 
(NO) kosketin. 230V halogeeni ja heh-
kulampuille max.1000W ja 230V LED 
lampuille max. 200W. 
Valmiustilakulutus 0.8W.
Adapteri saksalaisiin turvapistorasioihin.
Maksimissaan voidaan liittää 24 kpl lang-
attomia painikkeita, kuten universaali, 
suunta/verhopainike, keskitetty päälle/
pois painike ja liiketunnistin TF-BSB sekä 
kaksisuuntaiset langattomat voidaan 
opettaa helposti tap-radio® tekniikalla. 
Opetuksen aikana valonsäädin toimilaite 
voidaan asettaa vaihekulmaohjaukseen 
ja soveltuu monelle LED lampulle.
Nollapistekytkentä.
Kaksisuuntainen toiminto kytkettävissä 
päälle/pois.
Syöttö-, ja kytkentäjännite 230V AC.
Jos syöttöjännite katkeaa, laite kytkeytyy 
pois päältä. 

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

Koskee laitteita, jotka valmistettu 
tuotantoviikosta 27/16 lähtien (katso 
kotelon  alapinnan painatusta

Jos syöttöjännite katkeaa, laite kytkeytyy 
pois päältä. 

Aloitus: 
Kun olet kytkenyt toimilaitteen pistorasia-
an, opetustila menee automaattisesti 
päälle kahdeksi (2) minuutiksi.
Tehdasasetuksena muisti on tyhjä ja 
opetustila ei ole estetty. Toimilaite vil-
kauttaa lamppua päälle/pois lyhyesti 
iestinä opet stila on kä tössä

nosta. Tämä ilmoitettaan laittamalla 
kuorma kyhyesti päälle ja pois. 

Estotilan päälle kytkeminen: 
Paina lyhyesti 3 kertaa ja kerran (1) pit-
kään (1>sekunti) jo opetettua langatonta 
painiketta. 
Estotila ilmoitetaan vilkauttamalla lamp-
pua lyhyesti päälle/pois kaksi kertaa.

Estotilan poistaminen: 
1.  Irroita adapteri pistorasiasta ja kytke 

takaisin.
2.  Paina lyhyesti 4 kertaa ja kerran (1) 

pitkään (1>sekunti) jo opetettua 
langatonta painiketta. 

  Opetustilan aktivoiminen ilmoitetaan 
vilkauttamalla valo päälle/pois lyhyesti.

3.  Opeta uusi langaton painike.

Tyhjennä toimilaitteen muisti 
(palauttaa tehdasasetukset): 
1.  Irroita adapteri pistorasiasta ja kytke 

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

pitkään (1>sekunti) jo opetettua 
langatonta painiketta. (ei keskitettyä 
on/off painiketta). 

  Opetustilan aktivoiminen ilmoitetaan 
vilkauttamalla valo päälle/pois lyhyesti.

3.  Opeta uusi langaton painike. 

Langattoman painikkeen opettaminen: 
Universaali painike: paina lyhyesti 3 
kertaa;
Suunta/verhopainike: paina lyhyesti 4 
kertaa; Se puoli jota painat tulee autto-
mattisesti päälle puoli ja toinen puoli eli 
pois päältä tulee samalla kertaa vastak-
kaiseen puoleen.
Keskitetty päälle painike ON:  
Paina lyhyesti 5 kertaa;
Keskitetty pois painike OFF:  
Paina lyhyesti 6 kertaa;
Langaton liiketunnistin TF-BSB:  
opeta langaton viesti 0x1C080D80;
GFVS: Opeta viesti 0xE0400D80 tämä 
kytkee automaattisesti vahvistusviestit ja 
lukitsee opetustilan.  
Opetus vahvistetaan vilkauttamalla 
lamppua lyhyesti päälle/pois ja opetustila 
on aktiivinen 2 minuuttia.
Vahinko opetukset estetään siten että 
oppimistila sammu automaattisesti  
2 minuutin kuluttua viimeisestä toimin-
nosta. Tämä ilmoitettaan laittamalla 
kuorma kyhyesti päälle ja pois. 

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 painiketta. (ei keskitettyä 
on/off painiketta). 

  Aktivoiminen PÄÄLLE ilmoitetaan vil-
kauttamalla valo päälle/pois lyhyesti  
2 kertaa.

  Aktivoiminen POIS ilmoitetaan vilkaut-
tamalla valo päälle/pois lyhyesti kerran.

Puoli-automaatinen liiketunnistin toi-
minto TF-BSB langaton liiketunnistin 
(tehdasasetus):  
Paina painikkeesta päälle. Tämä aloittaa 
viiveajan 5 minuuttia ja se aloittaa ajan 
alusta jos liikettä haivaitaan. Kun liikettä 
ei haivaita kuorma sammutetaan 5 
minuutin jälkeen. Tämän jälkeen valot 
saadaan päälle vain painamalla paini-
ketta uudelleen. Valot voidaan sam-
muttaa milloin vain painikkeesta. 

Täysin automaattinen toiminto ja 
langaton liiketunnistin TF-BSB: 
Jos tunnistin ei kytke päälle automaatti-
sesti kun liikettä havaittu ja tila on riittä-
vän pimeä, kytke jumpperi „active on“ 
tunnistimesta TF-BSB. Kun liikettä ei 
havaita 5 minuuttiin kytkee kuorman 
pois päältä. Paina painiketta milloin vain 
päälle tai pois. Kun liikettä havaitaan 
kytkeytyy kuorma taas päälle.

  Voidaan käyttää vain kuivissa 
sisätiloissa. 

  Pistorasiaan tulee olla helppo 
pääsy.

  Älä asenna useampaa  
perätysten.
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ELTAKO GmbH vakuuttaa täten, että 
 tuotteet, joita tämä käyttöohje koskee, 
täyttävät direktiivin 1999/5/EY perus-
vaatimukset ja vastaavat muita sen 
 sisältämiä asiaan liittyviä määräyksiä. 
EU-vaatimustenmukaisuustodistuksesta 
voidaan tilata kopio alla olevasta osoit -
teesta.
WEEE registration number 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
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