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Tap-radio® repeater plugin
TF100P-230V
Max omgivningstemperatur i drift:
0°C upp till +35°C.
Förvaringstemperatur: -25°C till +70°C.
Relativ fuktighet: <75%.
gäller enheter fr o m tillverkningsvecka
31/18 (se uppgift på höljets undersida)
Repeater plugin för Eltakos trådlösa telegram, nivå 1 och 2 repeater, 100x55x45mm
(mått exl. stickproppsdelen) vit. Endast
0,7 W effektförbrukning i standby-läge.
Smartahem repeater/förstärkare.
Adapter för svenska standard jordade
vägguttag med petskydd.
Denna förstärkare behövs endast när de
aktuella förhållandena i byggnaden förhindrar ostörd mottagning eller när
avståndet mellan den trådlösa tryckknappen och mottagaren är för stort.
2-nivås förstärkning är aktiverat från fabrik.
Trådlösa telegram förstärks, utöver från
sensorer, även från andra förstärkare
som är i 1-nivås förstärkning. En signal
kan därmed mottas och förstärkas maximalt två gånger.
Byt till 1-nivåsläge genom att dra ur och
stoppa i enheten i väguttaget ett antal
gånger. Endast trådlösa telegram från sensorer tas emot nu, valideras och skickas
vidare med full effektstyrka. Signaler från
andra förstärkare ignoreras för att reducera
datamängden.
Aktivera 1-nivåsläge:
Plugga in och ur adaptern snabbt 3 ånger med 1 sekunds intervall inom en period av 10 sekunder.
Aktivera läget 2-nivåsläge:
Plugga in och ur adaptern snabbt 5
gånger med 1 sekunds intervall inom en
period av 20 sekunder.
Trådlösa förstärkare kräver ingen inlärning. De mottar och förstärker signaler
från alla radiosensorer inom sitt mottagningsområde.

Tekniska data
Märkspänning
Märkström
Omgivningstemperatur

!

230 V AC/50 Hz
16 A
0°C till +35°C

Endast för inomhusbruk i torra
miljöer.
Vägguttaget måste vara lättillgängligt.
Plugga ej i en plugin-aktor i en
annan plugin-aktor.

EnOcean Trådlöst
Frekvens
Sändareffekt

868,3 MHz
max. 10 mW

Härmed försäkrar Eltako GmbH att
radioutrustningstypen TF100P-230 V
överensstämmer med direktiv
2014/53/EU.
Den fullständiga EU-försäkran om
överensstämmelse finns på följande
internetadress: eltako.com
WEEE registration number DE 30298319
Spara alltid manualen!
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