
Förstärkare
FRP70-230V

1 och 2-nivås förstärkare för Eltakos
trådlösa program levereras med en liten
antenn. Standby-förlust endast 0,6 watt.
En antenn FA250, för Eltakos trådlösa
system, kan anslutas om så krävs.
För montering på 230V nätsladd, t.ex. i
undertak. 100mm lång, 50mm bred
och 25mm djup. 
Denna förstarkare behövs endast när 
de aktuella förhållandena i byggnaden
förhindrar ostörd mottagning eller när
avståndet mellan den trådlösa tryck-
knappen och mottagaren är för stort.
Antenn FA250 med 2,5m kabel ansluts
istället för den medföljande antennen.
Räckvidden kan förlängas avsevärt
 genom att placera antennen i ett optimalt
läge.
Vid leverans är driftläget med 1 nivå akti-
verat. Endast trådlösa telegram från sen-
sorer tas emot, valideras och skickas
vidare med full effektstyrka. Signaler från
andra förstärkare ignoreras för att reducra
datamängden.
Använd inställningsratten för att växla
över till 2-nivås förstärkning, då skickas
telegram, utöver från sensorer, även från
andra förstärkare som är i 1-nivås
förstärkning. En signal kan därmed mot-
tas och förstärkas maximalt två gånger.
Lysdioden blinkar hastigt till när trådlösa
telegram tas emot.
Trådlösa förstärkare kräver ingen inlärning.
De mottar och förstärker signaler från alla
radiosensorer inom sitt mottagningsom-
råde.
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Montage och inkoppling av denna
 elektriska apparat får endast göras
av behörig elektriker! Annars finns
risk för brand eller elektrisk stöt!

Max omgivningstemperatur i drift: 
-20° C upp till +50° C. 
Förvaringstemperatur: -25° C till +70° C.
Relativ fuktighet: <75%.

Inkopplingsexempel

EnOcean Trådlöst

frekvens 868,3MHz 

Sändareffekt max. 10mW

Härmed försäkrar Eltako GmbH att radi-
outrustningstypen FRP70-230V över-
ensstämmer med direktiv 2014/53/EU.
Den fullständiga EU-försäkran om över-
ensstämmelse finns på följande inter-
netadress: eltako.com

Spara alltid manualen!
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