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Kanalprogrammering Via BGP-COD-BAT og specialkabel:
GAP-TPH-CAB. Efter montering kan
man omprogrammere ved at fjerne
den tynde afskærmning mellem
trykknapperne, trække i kontaktele-
mentet med en fladtang (se tegnin-
gen) og forbinde ledningen til
stikket bag på kontaktelementet.

Hus Aurora 44 x 44 Mechanics

Impulsforlængelse To busskanninger
ind/ud 1-4 Trykknap 1-4
ind/ud 5-8 Lysdiode 1-4 (se fig. nedenfor)

Aurora lyskontakt

B4X-LS4

TILBEHØR

IND-/UDGANGSSPECIFIKATIONER

Programmeringskabel til BGP-COD-BAT GAP-TPH-CAB

Ramme (kun Fuga) Hvid 40417
Mørkegrå 40430-1
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TRYKKNAP/DIMENSIONER (mm)

Lyskontakt til applikationer inden for bygningsautomatisering
Designet til at passe ind i stikkontakter og rammer fra Fuga, NIKO og Bticino
4 indviduelt programmerbare trykknapindgange
4 individuelt programmerbare lysdioder til direkte respons
Forsynet via smart-house-bussen. Ingen ekstern forsyning påkrævet
Kanalprogrammering via BGP-COD-BAT
Aktiverede indgange indikeres med blå lysdiode
Ikke aktiverede indgange indikeres af orange lysdiode
Den orange lysdiode kan deaktiveres via en intern dipswitch
Leveres med både hvide og mørkegrå trykknapcovere

GENERELLE SPECIFIKATIONER
Omgivelser
Tæthedsgrad IP 20
Forureningsgrad 3 (IEC 60664)
Driftstemperatur 0 - 50 °C
Lagertemperatur 20 - 70°C

Fugtighed (ikke-kondenserende) 20-80 %

Vægt 50 g

Mål 44 x 44 x 21 mm

Maks. ledning i terminaler 2 x 0,75 mm2

Terminal D+. Signal
Terminal D- GND (jord)

Strømforsyning Forsyning via smart-house-
bussen

Nominelt strømforbrug, typisk
Alle lysdioder slukket 0.7 mA
Orange lysdiode tændt 1.0 mA
Blå lysdiode tændt 1.0 mA

FORSYNINGSSPECIFIKATIONER

Forsyning Farve Bestillingsnr.
via smart-house Hvid B4X-LS4

Ramme ikke inkluderet.
Leveres med både hvide og mørkegrå
trykknap-covere.

TYPEVALG

FUNKTIONSBESKRIVELSE
B4X-LS4 er en lysafbryder med 4 trykknapper og 4 lysdiodeudgange.
Den er udviklet til montering på en 44 x 44 vægkontakt fra Fuga,
NIKO og Bticino. Lysafbryderen har lysdioder i to farver som angiver
ikke-aktiveret kanal (orange lysdiode) og aktiveret kanal (blå lys-
diode). Den orange lysdiode kan deaktiveres ved hjælp af en intern
dip-switch på lysafbryderen.
Lysafbryderen er en del af smart-house-konceptet til applikationer
inden for bygningsautomatisering. Den kan bruges til at styre lys, rul-
legardiner og alle andre funktioner som understøttes af smart-house-
controlleren.

Programmerings-
stik til
BGP-COD-BAT

smarthouse-
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LØSNE FRA KONTAKTEN

Brug en fladtang til at tage fat under
skruehullets kant. Derved kan kontakt-
elementet let trækkes ud af vægkontak-
ten (NIKO, Bticino).

Dipswitch til aktivering/deaktivering af orange lysdiode

Aurora Lysafbryder

B4X-LS4

Bemærk: Ved Fuga-typen skal standardskruerne fra Fuga
anvendes til montering af enheden i vægkontakten.

VIGTIGT: Undgå at stramme skruerne for
hårdt!

MONTERING AF FUGA


