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Trådløse indgange
Sendefrekvens 868 MHz

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

Ydre forhold
Tæthedsgrad IP 20

Trådløst indgangsmodul

BDG-WLS4

GENERELLE SPECIFIKATIONER

Trådløs smart-house sender til applikationer inden for bygningsautomatisering
4 individuelt programmerbare indgange
3 V batteriforsyning (CR2032)
Kanalprogrammering via BGP-COD-BAT
Kompakt hus
Rækkevidde op til 100 m i fri luft
Batterilevetid: op til fem år ved normal anvendelse

INDGANGSSPECIFIKATIONER
Strømforsyning Batteri: CR2032

FORSYNINGSSPECIFIKATIONER

Beskyttelsesgrad 3 (IEC 60664)
Driftstemperatur 0 - +50 °C
Lagertemperatur -20 - +70 °C

Hus Kompakt
Luftfugtighed (ikke-kondenserende) 20-80 %
Vægt 50 g – uden batteri
Dimensioner 51 x 35 x 15 mm (inkl. ramme)

FUNKTIONSBESKRIVELSE
Indgangsmodulet BDG-WLS4 er
beregnet til baseenhed BH4-
WBUx-230 og fungerer kun sam-
men med denne enhed.
De trådløse indgangsmoduler
BDG-WLS4 programmeres som
standardindgangsmoduler BDB-
INCON4 vha. en BGP-COD-BAT
(se dataark for denne enhed).
Kommunikationen mellem ind-
gangsmodulerne BDG-WLS4 og
baseenheden BH4-WBUx-230
etableres på følgende måde:

- Tryk på ”Mode”-knappen på
baseenheden BH4-WBUx-230,
indtil den røde lysdiode angiver
tilknytning.
- Aktivér en kanal på det
indgangsmodul BDG-WLS4, som
du vil tilknytte til baseenheden
BH4-WBUx-230.
Det er muligt at deaktivere kommu-
nikationen mellem baseenheden
BH4-WBUx-230 og alle de modu-
ler, 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 kommunika-
tion kun blinker kortvarigt, når
der trykkes på et tilknyttet ind-
gangsmodul BDG-WLS4.
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Yellow, Input 4
Orange, Input 3

Red, Input 2
Brown, Input 1

Black, COM

Antenna

DIMENSIONER/LYSDIODEFORDELING

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

TILBEHØR

Gul, indgang 4
Orange, indgang 3

Rød, indgang 2
Brun, indgang 1

Sort, COM


