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Tap-radio®-närvarosensor
TF-BSB
Max omgivningstemperatur i drift:
-20°C upp till +50°C.
Förvaringstemperatur: -25°C till +70°C.
Relativ fuktighet: <75%.
Trådlös närvarosensor, glansvit, för
utanpåliggande montage.
84x84x27mm i E-design. Med batteri.
Fabriksinställningen är att sensorn styr
frånslag på inlärda relä- eller dimmeraktorer, med 5 minuters frånslagsfördröjning efter sista detekterade rörelse,
tändning via trådlös tryckknapp.
Med en intern bygel kan tillslag med
närvarosensor aktiveras.
Vi rekommenderar montering med 2st
rostfria försänkta skruvar 2,9x25 mm,
DIN 7982C, för skruvfastsättning tillsammans med plugg 5x25 mm. Ett set
med 2st 2,9x25 mm skruvar och pluggar 5x25 mm levereras med från fabrik.
Strömförsörjningen är ett intern 3 V
CR2032 knappcellsbatteri och har en
livslängd på flera år.
Ta bort frontpanelen för att byta knappcellsbatteriet.
Monteras endast på en plan yta:
Skruva fast monteringsplattan, tryck sedan
dit ramen, dra bort isoleringsplasten från
batteriet och knäpp fast frontpanelen .
För att lära in enheten till GFVS, ta bort
frontpanelen och tryck på inlärningsknappen.
Data telegram EEP: A5-07-01
Data_byte3 = Data_byte2 = Data_byte1 = 0xC8 = halvautomatisk
närvarosensor
0xFF = helautomatisk
närvarosensor
Data_byte0 = 0x08
Inlärningstelegram: 0x1C080D80
TF-BSB sänder ett trådlöst var 60: sekund så länge närvaro detekteras.
D t ådlö
k lä
i till

kund så länge närvaro detekteras.
Den trådlösa sensorn kan läras in till
följande tap-radio aktorer: TF61L, TF61D,
TF-TA65L, TF-TA65D, TF-TA55L, TF-TA55D,
TF100L och TF100D.
Väggmontage
Avstånd

Takmontage
Tak

EnOcean Trådlöst
Frekvens
Golv

Sändareffekt

868,3 MHz
max. 10mW

Tak

Härmed försäkrar Eltako GmbH att
radioutrustningstypen TF-BSB överensstämmer med direktiv 2014/53/EU.
Den fullständiga EU-försäkran om
överensstämmelse ﬁnns på följande
internetadress: eltako.com

Golv

Spara alltid manualen!

Eltako GmbH

Den överkorsade soptunnan betyder
att använda batterier ej får kastas i
hushållssoporna utan måste återvinnas
på miljöcentral.

!

Observera: Explosionsrisk om
batteriet byts ut felaktigt.
Ersätt den endast med en
likvärdig typ!
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