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

Tap-radio®-termostat
TF-TRHB

Trådlös termostat med ratt för utanpålig-
gande montage. 84x84x27mm i 
E-design. Med batteri.
Termostaten kan läras in till reläaktor 
TF61R, temperaturställdonsaktorn FHK 
samt GFVS mjukvara.
När temperaturens börvärde ändras med 
minst 0,15°C, sänder termostaten ett 
meddelande till Eltakos trådlösa system. 
Om det inte fi nns någon temperatur-
förändring, skickas ett statusmeddelande 
var 5:e minut. 
Med en bygel väljs driftläge. I läge TF61 
sänds endast PÅ eller AV, i läge FHK 
skickas uppmätt samt inställd temperatur.
Mätnoggrannhet ca 1°C.
Börvärdestemperaturen kan ställas in 
mellan 12°C till 28°C med handratten.
I -läget, är börvärdestemperaturen 
8°C (frostskyddsfunktion).
I läge  är temperaturstyrningen 
avstängd och endast frostskyddsfunkti-
onen aktiverad.
Vi rekommenderar montering med 2st 
rostfria försänkta skruvar 2,9x25mm, 
DIN 7982C, för skruvfastsättning till-
sammans med plugg 5x25mm.
Ett set med 2st 2,9x25mm skruvar och 
pluggar 5x25mm levereras med från 
fabrik.
Strömförsörjningen är ett internt 3V 
CR2032 knappcellsbatteri och har en 
livslängd på flera år.
Ta bort frontpanelen för att byta knapp-
cellsbatteriet.

Monteras endast på en plan yta: 
Skruva fast monteringsplattan, tryck 
sedan dit ramen, dra bort isolerings-
plasten från batteriet, montera vredet 
och knäpp fast frontpanelen

plasten från batteriet, montera vredet 
och knäpp fast frontpanelen.
Välj driftläge: 
Vid leverans från fabrik (med bygel 
monterad på ett stift på Mode1-plinten) 
är driftläge TF61 aktivt. 
Flytta bygeln till de båda stiften på 
Mode1-plinten för att ändra driftläge till 
FHK.

Skicka inlärningstelegram: 
För att lära in en trådlös termostat till en 
aktor som är ställ i inlärningsläge, så 
lossas ratt och frontpanel. Tryck kort på 
LRN-knappen är finns där bakom. 

Efter att inlärningstelegram är skickat 
från termostat och mottaget i en TF61R 
aktor, går aktorn automatiskt ur och 
låser inlärningsläget.
Låsa upp inlärningsläge på TF61R 
aktor med TF TRHB termostat: 
1.  Montera bygeln på båda stiften på 

Mode 2-plinten. 
2.  Slå av/på driftspänningen på TF61R 

aktorn.
3.  Tryck kort på LRN-knappen på termo-

staten.
4.  Ta bort bygeln från båda stiften på 

Mode 2-plinten och montera bygeln 
på ett stift på Mode 1-plinten.

Driftläge TF61: EEP: A5-38-08 
Inlärningstelegram: 0xE0400D80 
Datatelegram:  AV = 0x01000008  
 PÅ = 0x01000009  
Hysteres: 1° 
Driftläge FHK: EEP: A5-10-06 
Inlärningstelegram: 0x40300D87  
Data telegram: 
Data_byte0 = 0x0F 
Data_byte1 = ärvärdestemperatur 
0xFF..0x00 motsvarar 0..40°C 
Data_byte2 = börvärdestemperatur 
0x00..0xFF motsvarar 0..40°C

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

  Observera: Explosionsrisk om 
batteriet byts ut felaktigt. 
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EnOcean Trådlöst
Frekvens  868,3MHz 

Sändareffekt max. 10mW

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

Spara alltid manualen!
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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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