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Kanalkodning Via BGP-COD-BAT og special-
kabel: GAP-TPH-CAB. Efter
montering kan der foretages
omprogrammering ved at fjerne
det tynde dæksel og anvende
den medfølgende adapter til
kablet GAP-TPH-CAB.

Udgang 1-4 Trykknap 1-4

Hus ELKO

Trådløs trykknap
Sendefrekvens 868 MHz

ELKO trådløs lyskontakt

BEW-WLS4

TILBEHØR

INDGANGSSPECIFIKATIONER

Programmeringskabel
til BGP-COD-BAT GAP-TPH-CAB
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DIMENSIONER (mm)

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

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

Luftfugtighed (ikke-kondenserende) 20-80 %

Vægt 50 g – uden batteri

Dimensioner 86 x 86 x 24 mm (inkl. ramme)

Strømforsyning Batteri: CR2032

FORSYNINGSSPECIFIKATIONER

Forsyning Farve Bestillingsnr.
via smart-house Hvid BEW-WLS4

Lysegrå BEG-WLS4
Antracitgrå BEA-WLS4

TYPEVALG

FUNKTIONSBESKRIVELSE

Lyskontakten BEx-LS4 er beregnet
til baseenhed BH4-WBUx-230 og
fungerer kun sammen med denne
enhed.
De trådløse lyskontakter BEx-LS4
programmeres som standard-
lyskontakter BEx-LS4 vha. en BGP-
COD-BAT (se dataark for denne
enhed).
Kommunikationen mellem lyskon-
takterne BEx-LS4 og baseenheden
BH4-WBUx-230 etableres på føl-
gende måde:
- Tryk på ”Mode”-knappen på
baseenheden BH4-WBUx-230,
indtil den røde lysdiode angiver
tilknytning.

- Tryk på den trykknap på lyskon-
taktmodulet BEx-LS4, som du vil
tilknytte til baseenheden BH4-
WBUx-230.
Når tilknytningen er etableret,
lyser alle fire lysdioder kortvarigt
(ca. 1 sekund).
Hvis tilknytningen mislykkes,
f.eks. fordi rækkevidden er over-
skredet, lyser alle lysdioderne i
lyskontaktmodulet 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 lyskontakt-
modulerne BEx-LS4.

Det er muligt at deaktivere kom-
munikationen mellem baseen-
heden BH4-WBUx-230 og alle de
moduler, den er tilknyttet.
- Tryk på ”Mode”-knappen på
baseenheden, indtil den røde lys-
diode for deaktivering 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

Dupline kontinuerligt, hvorimod
lysdioden for kommunikation kun
blinker kortvarigt, når der trykkes
på en tilknyttet lyskontakt BEx-LS4.
Lysdioderne følger altid deres til-
delte trykknap og kan ikke pro-
grammeres individuelt eller
annulleres.
Lysdiodeindikationen bekræfter, at
kommunikationen fungerer.
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