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KNX RF tastsensor 1-voudig
System 55

Specificatie

Inbedrijfstellingswip

Art. nr.

VE

5101 00
9703074

1

EUR/stuk excl. BTW

PS

EAN

134,26

06

4010337017240

De KNX RF tastsensoren verzenden bij bediening van de toetsen afhankelijk van de parameterinstelling bij geladen applicatieprogramma
draadloos KNX telegrammen. Dat kunnen bijvoorbeeld telegrammen zijn voor het schakelen of drukken, voor het dimmen of voor het
besturen van de jaloezieën. Daarnaast is het mogelijk waardegeverfuncties te programmeren (dimwaardegevers en scène-neveneenheden).

Kenmerken
- Bevestigingsfunctie evenals zend- en statusweergave via tweekleurige led (rood/groen) afzonderlijk voor elke drukknop door 2-traps
weergavefunctie.
- Statusweergave optioneel via afzonderlijke 1-bits status-communicatieobjecten.
- Zend- en bevestigingsweergave uitchakelbaar.
- Aan wanden kan de tastsensor met schroeven worden bevestigd of op gladde of transparante oppervlakken met een montageplaat worden
vastgelijmd.
- Projectie, inbedrijfstelling en parametrisering worden via ETS uitgevoerd (versie 5 of nieuwer).
- Batterijgevoed apparaat.
Functie "schakelen"
- Wip- of toetsfunctie.
- Commando bij indrukken en loslaten parametriseerbaar (AAN, UIT, OM, geen reactie).
Functie "dimmen"
- Wipfunctie.
- Commando bij indrukken van de wip (drukknop rechts en links) parametriseerbaar (lichter - AAN. donkerder - UIT).
Functie "jaloezie"
- Wipfunctie.
- Commando bij indrukken van de wip (drukknop rechts en links) parametriseerbaar (OHOOG; OMLAAG; OM).
- Tijd tussen kort en lang commando parametriseerbaar.
Functies "waardegever" en "scène-neveneenheid"
- Wipfunctie.

Afbeeldingen zijn gelijkend en kunnen van het origineel afwijken.
Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/22.
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- Commando bij indrukken van de wip (drukknop rechts en links) parametriseerbaar (waarde 0 tot 255, 0 tot 100% of scènenummer).
- Bij scène-neveneenheid: Geheugenfunctie mogelijk.

Technische gegevens
KNX medium:

RF1.R

Inbedrijfstellingsmodus:

S-modus

Nominale spanning:

DC 3 V

Batterijen:

1x CR 2450N

Omgevingstemperatuur:

-5 °C tot +45 °C

Radiofrequentie:

868,3 MHz

Zendvermogen:

Max. 20 mW

Bereik (vrije veld):

ca. 100 m

Batterij
- Type:
- UN-nummer:

CR 2450N
3091

Aanwijzingen
- Batterijen zijn verbruiksartikelen en dienen regelmatig te worden vervangen. Neem de voorschriften in acht voor afvoer van lege batterijen.
- De tastsensor wordt geleverd met een programmaneutrale inbedrijfstellingswip. De bij het schakelaarprogramma passende wippenset moet
apart worden besteld.
- Bij gebruik van wippensets en/of afdekramen kan het bereik nadelig worden beïnvloed.

Levering
- Batterijen zijn bij levering inbegrepen.

Afbeeldingen zijn gelijkend en kunnen van het origineel afwijken.
Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/22.

