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Udgang
Tilslutning 6/6 modulstik

Display 4 x 8 prikker
Type Lysdiode
Størrelse 1,8 mm

Programmeringsenhed

BGP-COD-BAT

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Bærbar programmeringsenhed
Individuel kodning af hver indgang eller udgang
Gruppekodning af et helt modul
Aflæsning af koder
Redigering af kanalkoder
Online-/offline-kodning af smart-house-moduler, type B ....
Lysdiodedisplay, 4 x 8 lysdioder
5-tasters berøringstastatur
Batteridrevet
Brugervenlig tilslutning af stiktypen
Automatisk strømbesparelsesfunktion

Strømforsyning 9 V alkaline 400 mAH
Batteritype IEC 6F22
Egetforbrug

Standby < 25 µA
Drift < 22 mA

Batterilevetid Typisk 1 år

FORSYNINGSSPECIFIKATIONER
Forsyning Bestillingsnr.
Internt batteri BGP-COD-BAT

TYPEVALG

Ydre forhold
Tæthedsgrad IP 40
Beskyttelsesgrad 3 (IEC 60664)
Driftstemperatur 0° til +50° C
Lagertemperatur -20° til +60° C

Luftfugtighed (ikke-kondens.) 20 til 80 % RH

GENERELLE SPECIFIKATIONER
Mekanisk styrke

Stød 15 G (11 ms)
Vibration 2 G (6 til 55 Hz)

Materiale ABS, grå

Vægt 225 g

Tastatur Berøringstaster
Antal taster 5

Kabel BGP-COD-BAT til smart-house-
system

Stik 2 x 6/6 modulstik
Længde 75 cm

BGP-COD-BAT er en bærbar pro-
grammeringsenhed, der anvendes
til aflæsning eller programmering
af en eller flere kanalkoder i den
ASIC-baserede serie af smart-
house-produkter.

Når batteriet er installeret, er BGP-
COD-BAT klar til brug. Tilslut
kablet mellem programmeringsen-
heden og et smart-house-modul,
type B.

BGP-COD-BAT betjenes ved
hjælp af fem taster: to taster anven-
des til aflæsning og programmer-
ing, to taster til ændring af grupper
og kanaler, og én tast til valg af den
ønskede ind-/udgang.

Den aktuelle kodning vises ved
hjælp af 4 x 8 lysdioder. Den øver-
ste række lysdioder viser den val-
gte indgang eller udgang. De to
midterste rækker viser den aktuelle
kanalgruppe, mens den nederste
række viser den aktuelle
kanalkode.

Advarsel om lav batteristand
Når batteristanden er lav, ruller
rækken af ind-/udgangslysdioder
mod midten på iøjnefaldende vis.

Advarsel
Ved brug af BGP-COD-BAT skal
kablet sluttes til BGP-COD-BAT,
før der sluttes nogen kabler til et
smart-house-modul, der skal

kodes. Husk samtidig, at kablet
først skal kobles fra smart-house-
modulet, før det kobles fra BGP-
COD-BAT.
Hvis disse forholdsregler ikke
overholdes, kan ASIC-enheden
inde i smart-house-modulet blive
ødelagt af statiske udladninger.

Advarsel
For at sikre lang levetid for batteri-
et skal kablet altid kobles fra smart-
house-modulerne. Smart-house-
modulerne holdes i inaktiv til-
stand, så længe BGP-COD-BAT er
tilsluttet.

Yderligere information

Leverancen omfatter:
1 stk. programmeringsenhed
BGP-COD-BAT
1 stk. kabel
GAP CAB
1 stk. brugervejledning
MAN BGP-COD-BAT

Medfølger ikke:
1 x 9 V batteri, type 6LR61
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