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Omgevingstemperatuur van de 
montageplaats: -20°C tot +50°C.
Opslagtemperatuur: -25°C tot +70°C.
Relative luchtvochtigheid: 
Gemiddeld van het jaar <75%.

Tipp-Funk®-bewegingssensor
TF-BSB

Draadloze bewegingssensor met batterij-
voeding. Kleur helder wit glans. Afmeting 
84x84x27mm. Voor enkele montage of 
montage in het E-design schakelmateriaal. 
Met batterij.
Vanaf fabriek is de TF-BSB zo ingesteld 
dat schakel- en dimactoren, waarin de 
TF-BSB is ingeleerd, uitschakelen indien 
5 minuten lang geen beweging is gede-
tecteerd. Inschakelen van deze actoren ge-
beurt met een Tipp-Funk® pulsdrukker.
Met een jumper op de stand 'aktiv' kan 
bij detectie van beweging ook automa-
tisch ingeschakeld worden.
Bij een schroefbevestiging adviseren wij 
verzonken 2,9x25mm, DIN 7982 C 
schroeven bij zowel 5x25mm pluggen 
als ook op 55mm installatiedozen. 
2 stuks RVS verzonken schroeven 
2,9x25mm en pluggen 5x25mm worden 
meegeleverd.
De TF-BSB wordt voor meerdere jaren 
gevoed met een interne CR2032 knoopcel 
batterij.
Voor het vervangen van de knoopcel 
moet de frontplaat verwijderd worden.
Montage enkel op een vlakke onder-
grond: Montageplaat vastschroeven. 
Vervolgens het afdekraam monteren en 
de batterijisolatie verwijderen. De front-
plaat monteren.

Voor het inleren in een actor of GFVS 
moet de frontplaat verwijderd worden en 
de inleerknop ingedrukt worden.
Datasignaal volgens EEP: A5-07-01
Data_byte3 = -
Data_byte2 = -
Data_byte1 = 0xC8 = halfautomatische 
bewegingsdetectie
  0xFF = volautomatische 
bewegingsdetectie
Data byte0 = 0x08

Eltako GmbH verklaart hierbij dat het 
product of de producten waar deze 
 bedieningshandleiding betrekking op 
heeft, in overeenstemming zijn met de 
richtlijn 1999/5/EG. 
Een kopie van deze EU-conformiteit-
verklaring kan worden aangevraagd 
op het onderstaande adres.

bewegingsdetectie
Data_byte0 = 0x08
Inleersignaal: 0x1C080D80

De TF-BSB verstuurd bij detectie elke 
60 seconden een 'beweeg' telegram.
De TF-BSB kan voorlopig enkel in TF61L, 
TF61D, TF100L en TF100D Tipp-Funk 
actoren ingeleerd worden.

Wandmontage

Plafondmontage

De doorgestreepte afvalcontainer her-
innert eraan dat afgedankte elektroni-
sche apparaten niet samen met het 
huis- of bedrijfsafval afgevoerd mag 
worden.

  Let op: Explosiegevaar door 
onjuist vervangen van de 
batterij. Alleen vervanging 
door een gelijkwaardige Type!

!

Voor later gebruik bewaren!
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