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Trådlös sändare
Dragströmställare FZS

trömställaren kan läras in som krypterad
dragströmställare till aktorer för dosmontage och FAM14 vilka har kryptering integrerad. Detta kräver FTVW krypteringsverktyg.
Aktorer med kryptering är märkta med
denna symbol:
.

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

Inlärning trådlösa sensorer i
trådlösa ställdon
Alla givare måste läras in i aktorerna så
att de kan ta emot och utföra kommandon .

Trådlös dragströmställare 80x80 mm
yttermått, ramens innermått 63x63 mm,
22 mm hög.
Med grått och rött handtag.
Både vid dragande och släppande av
handtaget skickas ett trådlöst telegram i
Eltakos trådlösasystem.
I leveransen ingår en komplett monterad
drag-strömbrytare, ett grått handtag utan
tryck, ett rött handtag med vitt tryck och
två skruvar med plugg.

Inlärningsproceduren beskrivs i aktorernas/mottagarnas bruksanvisning.

Montering
Innan montering måste du montera isär
dragströmställaren. För att göra detta, ta
bort skruven, lossa locket och ta bort
mellanramen tillsammans med vippan
och sändarmodulen genom att trycka
montageplattans hakar uppåt och neråt.
Montera montageplattan med skruvarna.
Montera ramen, med spåret uppåt, tillsammans med mellanramen, vippan och
sändarmodulen med märkningen baktill (
ID 0 ) uppåt. Montera locket med snöret i
kroken vid spåret av ramen och skruva
fast med skruven nertill. Kapa snöret till
önskad längd, trä på det röda eller grå
handtaget och säkra med en dubbelknut.
Oberoende av position
Dragströmställaren fungerar i alla monteringslägen, även vid takmontage.
Lämpliga aktorer
Den trådlösa dragströmställaren sänder
samma sorts trådlösa telegram som en
trådlös tryckknapp och kan därför läras
in till samma sorts aktorer som de trådlösa tryckknapparna och även till GFVS
programvara.
Används den som nödsignalbrytare och
programmeras i en aktor som centralt
tillslag, så kan nödsignalen bara kvitteras med en tryckknapp som har programmerats som centralt frånslag. För
visning rekommenderas universaldisplayen FUA55LED med 10st LED indikeringar.
Den trådlösa sändarmodulen inuti dragströmställaren kan läras in som krypterad
dragströmställare till aktorer för dosmon

Eltako GmbH förklarar härmed att
produkter som relaterar till detta bruksanvisning, är i överensstämmelse med
väsentliga egenskapskrav och övriga
relevanta bestämmelserna i direktiv
1999/5/EG.

Eltako GmbH förklarar härmed att
produkter som relaterar till detta bruksanvisning, är i överensstämmelse med
väsentliga egenskapskrav och övriga
relevanta bestämmelserna i direktiv
1999/5/EG.
En kopia av EU-försäkran om överensstämmelse kan beställas på adressen
nedan.
Spara alltid manualen !
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