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Kanalkodning Via BGP-COD-BAT og specialkabel:
GAP-TPH-CAB. Efter installationen kan
programmeringen ændres ved at fjerne
dækslet i bunden af fjernbetjeningen
og anvende den medfølgende adapter
til kablet GAP-TPH-CAB.

Batteriskift Hvis lysdioderne ikke reagerer, når der
trykkes på trykknapperne, er batteri-
spændingen muligvis lav. Udskift
batteriet, og saml plastdelene igen.

Udgang 1-8 Trykknap 1-8

Trådløs trykknap
Sendefrekvens 868 MHz

Fjernbetjening

BDF-WLS8

TYPEVALG

INDGANGSSPECIFIKATIONER

Forsyning Bestillingsnr.
Batteri (medfølger ikke) BDF-WLS8
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DIMENSIONER/TRYKKNAP

smart-house sender til applikationer inden for bygningsautomatisering
Otte individuelt programmerbare trykknapper
2 x AAA batterier anvendes som forsyning
Kanalprogrammering via BGP-COD-BAT
Rækkevidde op til 40 m i fri luft

GENERELLE SPECIFIKATIONER
Hus Kompakt

Strømforbrug
Aktiveret < 1 mA
Ikke aktiveret < 10 µA

Ydre forhold
Tæthedsgrad IP 20
Beskyttelsesgrad 3 (IEC 60664)
Driftstemperatur 0-50 °C
Lagertemperatur -20 – +70 °C

Luftfugtighed
(ikke-kondenserende) 20-80 %

Vægt 30 g – uden batteri

Fjernbetjeningen BDF-WLS8 er
beregnet til baseenhed BH4-
WBUx-230 og fungerer kun sam-
men med denne enhed.
Fjernbetjeningen programmeres
vha. en BGP-COD-BAT (se dataark
for denne enhed).
Kommunikationen mellem BDF-
WLS8 og baseenheden BH4-
WBUx-230 etableres på følgende
måde:
– Tryk på ”Mode”-knappen på
baseenheden BH4-WBUx-230,
indtil den røde lysdiode angiver
tilknytning.

– Tryk på trykknappen på det fjern-
betjeningsmodul BDF-WLS8, som
du vil tilknytte til baseenheden
BH4-WBUx-230.
Når tilknytningen er etableret, lyser
lysdioden kortvarigt (ca. 1 sekund).
Hvis tilknytningen mislykkes, f.eks.
fordi rækkevidden er overskredet,
lyser lysdioderne i fjernbetje-
ningsmodulet samtidigt i ca. 500
ms. Dette forekommer også under
normale omstændigheder, hvis det
ikke er muligt at etablere
forbindelse mellem baseenheden
BH4-WBUx-230 og fjernbetje-

ningsmodulerne BDF-WLS8.
Det er muligt at deaktivere kommu-
nikationen mellem baseenheden
BH4-WBUx-230 og alle de mo-
duler, den er tilknyttet.
– Tryk på ”Mode”-knappen på
baseenheden BH4-WBUx-230,
indtil den røde lysdiode for deak-
tivering lyser.
Dette betyder, at der ikke er
forbindelse mellem baseenheden
BH4-WBUx-230 og dens tilknyt-
tede enheder.
Forbindelsen retableres ved at
trykke på ”Mode”-knappen, indtil

hverken lysdioden for tilknytning
eller deaktivering lyser.
Under normale omstændigheder
lyser lysdioderne for forsyning og
smart-house kontinuerligt, hvor-
imod lysdioden for kommunikation
kun blinker kortvarigt, når der
trykkes på en tilknyttet fjernbetje-
ning BDF-WLS8.
Lysdioden lyser altid, når der
trykkes på en knap.
Lysdiodeindikationen bekræfter, at
kommunikationen fungerer.

FUNKTIONSBESKRIVELSE

Battery

Battery

PROGRAMMERING

Strømforsyning Batteri: 2 x AAA (LR03)

FORSYNINGSSPECIFIKATIONER
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KOMMUNIKATIONSEKSEMPEL

I/O1 = Kontakt 1
I/O2 = Kontakt 2
I/O3 = Kontakt 3
I/O4 = Kontakt 4
I/O5 = Kontakt 5
I/O6 = Kontakt 6
I/O7 = Kontakt 7
I/O8 = Kontakt 8

Lysdioden følger
aktiveringen af
enhver af de otte
ind-/udgange.
Lysdioden kan ikke
programmeres.

Programmering med
BGP-TPH-CAB
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