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FUGA temperaturstyreenhed

BFW-TEMDIS
Smart-house temperaturstyreenhed med display
Viser aktuel lokaletemperatur
Viser udetemperatur
Tænd/sluk for varme og køl
Indstilling af ønsket lokaletemperatur
Energibesparelse via indstilling af nattemperatur
Kanalprogrammering via BGP-COD-BAT

Strømforsyning Forsynet via smart-house

Forbrug
Lysdiode deaktiveret < 0,5 mA
Lysdiode aktiveret < 1,2 mA

FORSYNINGSSPECIFIKATIONER

Forsyning Farve Bestillingsnr.
Via smart-house Hvid BFW-TEMDIS

Leveres uden ramme

TYPEVALG

Kanalprogrammering Via BGP-COD-BAT

Antal kanaler 2 obligatoriske + 3 valgfri

Hus LK FUGA (uden ramme)

Ydre forhold

Tæthedsgrad IP 20
Driftstemperatur 0 - +50 °C
Lagertemperatur -20 - +70 °C

GENERELLESPECIFIKATIONER

Luftfugtighed
(ikke-kondenserende) 20-80 %

Vægt 23 g

Dimensioner
Fuga 50 x 50 x 11 mm

(uden rammer)

Maks. leder i terminaler Maks. 2 x 0,75 mm2

50

50

11

DIMENSIONER

Sensor 1 integreret temperatur sensor
(fabrikskalibreret)

Område 0 - 50 °C

Nøjagtighed ± 1 °C

INDGANGSSPECIFIKATIONER

FORBINDELSESDIAGRAM

Prik

Programmeringskabel GAP-TPH-CAB

Programmeringsadapterstik til GAP 1605

Programmeringskabel
til BGP-COD-BAT GAP-TPH-CAB
Ramme Baseline: Hvid 40417

Grå 40414-1
Koksgrå 40430-1

TILBEHØR

Bemærk: uden ramme.
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FUGA temperaturstyreenhed

BFW-TEMDIS

Kanalprogrammering
Ved hjælp af programmeringsenheden BGP-COD-BAT kan hver af de
fem kanaler på temperaturstyreenheden tildeles en hvilken som helst
adresse mellem A1 og P8. Der er adgang til programmeringsstikket
ved at fjerne forsiden af huset. Kanalfordelingen er som følger:

* Bemærk: Der henvises til manualen for smart-house kontrolenheden
for beskrivelse af varme/køle udgangene. Se afsnit 2.3.5.
Det skal bemærkes at det er muligt at programmere så enheden både
kan køle og varme, men det er nødvendigt at vælge den tilstand man
ønsker, på displayet. D.v.s. at om sommeren er det muligt at vælge
kølestyring og om vinteren kan man evt. vælge varmestyring.

* Bemærk: Hvis de to valgfri kanaler til lysdioderne for varme og køl
ikke programmeres, bliver dioderne ikke inaktive. De styres blot af
temperaturstyreenheden og reagerer langsommere på ændringer i
varme/køl-status.

FUNKTIONSBESKRIVELSE

Symbol beskrivelse:
I displayet er brugt følgende 5 symboler.

- Træ symbol, indikere at det er udendørs tempera-
turen som vises i displayet.

- Varme symbol, indikere at en varme indstilling er
valgt

- Frost symbol, indikere at en køle indstilling er valgt

- Sol symbol, indikere at den valgte indstilling køre
som normal indstilling

- Måne symbol, indikere at den valgte indstilling køre
som natsænknings indstilling

Kanal Beskrivelse

Påkrævede adresser

1 DataLink datakanalind-/udgang Delt ind-/udgang

2 DataLink synkroniseringskanalindgang

Valgfrie adresser

3 Analink temperaturudgang

4 Lysdiode til indikation af varme til/fra (RØD), indgang

5 Lysdiode til indikation af køl til/fra (BLÅ), indgang


