
 Specifikationer kan ändras utan förbehåll att meddelas (06.09.2017)  - En produkt från CARLO GAVAZZI Group

Kanalkodning   Via BGP-COD-BAT och specialkabel: 
GAP-TPH-CAB.  
Efter installationen kan programmerin-
gen förändras genom att det tunna höl-
jet mellan tryckknapparna tas bort och 
genom att den medföljande adaptern 
till GAP-TPH-CAB-kabeln används.

Batteribyte  Batteriet kan bytas om batterispänningen  
    är låg. Använd ett vasst föremål för att  
    sära på de två plastdelarna. Byt ut bat- 
    teriet och sätt tillbaka plastdelarna på  
    plats genom att trycka ihop dem. 

Trådlös tryckknapp
Transmissionsfrekvens 868 MHz

Fjärrkontroll

BDF-WLS3

BESTÄLLNINGSNUMMER

INGÅNGSSPECIFIKATIONER

 Spänning  

 Batteri BDF-WLS3
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DIMENSIONER (mm)

smart-house-sändare för tillämpningar inom byggnadsautomation  
3 individuellt programmerbara tryckknappar
3 V batterispänning (CR2032)
Kanalprogrammering med BGP-COD-BAT
Räckvidd upp till 40 m utomhus
Batteriets livslängd: upp till 5 år vid normal användning 

ALLMÄNNA SPECIFIKATIONER
 Ut 1-3  Tryckknapp 1-3
Hus  Kompakt

Miljö 
 Skyddsklass  IP 20 
 Miljöklass  3 (IEC 60664) 
 Driftstemperatur  0 - 50°C 
 Förvaringstemperatur  -20 - 70°C

Luftfuktighet    
(ej kondenserande)  20 - 80% 

Vikt  30 g – med batteri

Fjärrkontrollen BDF-WLS3 är 
avsedd för basenheten BH4-
WBUx-230 och fungerar endast 
tillsammans med denna.
Fjärrkontrollen är programmerad 
med en BGP-COD-BAT (se data-
bladet för denna enhet).
Kommunikationen mellan BDF-
WLS3 och BH4-WBUx-230-basen 
etableras på följande sätt:
- Tryck på knappen “Mode” på 
BH4-WBUx-230-basen tills röd 
LED indikerar association.
- Tryck på en knapp på den fjärr-

kontrollmodul på BDF-WLS3 som 
du vill associera med BH4-WBUx-
230-basen.
När associeringen är genomförd 
tänds LED:en kort (ca 1 sekund).
Om associationen misslyckas, t.ex. 
eftersom räckvidden överskrids, 
tänds LED:en i fjärrkontrollen sam-
tidigt i ca 500 ms. Detta händer 
även när det under normala för-
hållanden inte är möjligt att skapa 
en an slutning mellan BH4-WBUx-
230-basen och fjärrkontrollmodu-
lerna i BDF-WLS3.

Det är också möjligt att avaktivera 
kommunikationen mellan BH4-
WBUx-230-basen och alla modu-
ler den är associerad till.
- Tryck på knappen “Mode” på 
BH4-WBUx-230-basen tills röd 
LED “Disable” lyser.
Detta betyder att det inte finns 
någon anslutning mellan BH4-
WBUx-230-basen och dess asso-
ciationer.
Återskapa anslutningen genom att 
trycka på “Mode” tills antingen 
“Associate” eller “Deactivate” lyser.

Under normala förhållanden 
lyser LED:erna för “Supply” och 
“smart-house” kontinuerligt, medan 
LED:en för “Communication” 
endast blinkar kort när du tryck-
er på en associerad BDF-WLS3-
fjärrkontroll.
LED:en tänds varje gång du trycker 
på en knapp.
LED-indikationen bekräftar att 
kommunikationen lyckades.

DRIFTSLÄGE

IO1 Pushbutton 1
IO2 Pushbutton 2
IO3  Pushbutton 3
IO5 LED
IO6 LED
IO7 LED
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TRYCKKNAPP/LEDALLOKERING

Spänningsmatning  Batteri: CR2032 3V
SPECIFIKATIONER FÖR MATNING
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