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Infrarød fjernbetjening

BSJ-REMSTD64
Håndholdt infrarød fjernbetjening
8-kanals sender (antallet af kanaler kan øges til 64)
Beregnet og kodet til BSJ-IRX8 og BOW-IRXSTD8 infrarød modtager
Funktionsafstand: 15 m
Forsynes af 4 x 1,5 V mikrobatterier (AA)

Batterier 2 x 1,5 V (LR06), størrelse AA

FORSYNINGSSPECIFIKATIONER

Forsyning Bestillingsnr.
Batterier BSJ-REMSTD64

TYPEVALG

Sendeprincip Infrarødt lys, 950 nm
Bølgefrekvens 38 kHz
Kodning PPM-kode

(pulspositionsmodulering)
Telegramlængde 12 bit

GENERELLE SPECIFIKATIONER

Antal kanaler 8 (64 via flere infrarøde mod-
tagere BSJ-IRX8 og BOW-
IRXSTD8)

Funktionsafstand 15 m

Det infrarøde fjernbetjenings- system er en systemkomponent til
smart-house-installationsbussen. Det består af to moduler: en 8-kanals
infrarød modtager (smart-house sender) og en 8-kanals håndholdt
infrarød sender.
Den infrarøde modtager forsynes af smart-house, hvilket eliminerer
behovet for yderligere tilslutninger, og er beregnet til indbygning i
vægdåser til planmontage. Den infrarøde modtager kan sende på otte
smart-house-kanaler, og adressekodningen foretages ved hjælp af pro-
grammeringsenheden BGP-COD-BAT gennem modulstiktilslutningen
på bagsiden. Den håndholdte infrarøde sender har otte taster til akti-
vering af de otte kanaler. Ved hjælp af trykknappen A-H er det muligt
at forudindstille kanalgruppe A-H på den tilsvarende modtager, hvilket
betyder, at en håndholdt sender kan aktivere op til 64 kanaler. De 64
kanaler er IKKE smart-house adresser, men en intern kodning mellem
sender og modtager. Se datablad for IR-modtager BSJ-IRX8 eller BOW-

FUNKTIONSBESKRIVELSE

IRXSTD8 for yderlig information. Den håndholdte sender har mulighed
for tekst på bagsiden.

Opstart
Adressekodning af den infrarøde modtager (smart-house sender) kan
foretages før eller efter opstarten. I begge tilfælde skal buskablet tilslut-
tes ved skrueterminalen på bagsiden af modtageren (1=Signal, 2=Jord).
Den infrarøde modtager skal monteres som angivet i vægdåsen for at
opnå optimal modtagelse.
Den håndholdte infrarøde sender skal være forsynet med to batterier af
type LR06, størrelse AA. Infrarøde systemer kan kun sende, når der er
stort set synlig kontakt mellem sender og modtager inden for sendeom-
rådet. Ofte kan modtagelse af reflekterede signaler også lade sig gøre.
Der kan ikke sendes gennem mure, vægge eller vinduer. Det er derfor
vigtigt at vælge et hensigtsmæssigt monteringssted.

DIMENSIONER

63

94.5

Indikation af aktuelt
aktiveret gruppe

Skift aktiveringsgruppe


