
 Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande (07.09.2017) – En produkt från CARLO GAVAZZI Group

Kanalkodning   Via BGP-COD-BAT och specialkabel: 
GAP-TPH-CAB. Efter installationen 
kan programmeringen ändras genom 
att locket i botten av fjärrkontrollen 
avlägsnas. Använd den medföljande 
adaptern till GAP-TPH-CAB-kabeln.

Batteribyte   Om lysdioden inte lyser när du trycker 
på tryckknapparna kan batterispän-
ningen vara för låg. Byt ut batteriet  
och montera plastdelarna igen.

Ut 1-8  Tryckknapp 1-8

Trådlös tryckknapp
Transmissionsfrekvens 868 MHz

Fjärrkontroll

BDF-WLS8

INGÅNGSSPECIFIKATIONER

TYPURVAL
 Spänningsmatning Ordernr 

 Batteri (ingår inte) BDF-WLS8
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MÅTT/TRYCKKNAPP

Smart-house-sändare för tillämpningar inom byggnadsautomation
8 individuellt programmerbara tryckknappar
2 x AAA-batterier för spänningsförsörjning
Kanalprogrammering med BGP-COD-BAT
Räckvidd upp till 40 m i fria luften

ALLMÄNNA SPECIFIKATIONER
Hölje  Kompakt

Strömförbrukning   
 Aktiverad  < 1 mA  
 Inte aktiverad  < 10 µA

Miljö   
 Skyddsklass  IP 20  
 Miljöklass  3 (IEC 60664)  
 Drifttemperatur  0-50 °C/32-122 °F  
 Förvaringstemperatur  -20 – 70 °C/-4 – 158 °F

Luftfuktighet  
(icke-kondenserande)  20-80 % 

Vikt  30 g – utan batteri

Fjärrkontrollen BDF-WLS8 är 
utformad för basenheten BH4-
WBUx-230 och fungerar endast 
tillsammans med denna enhet.
Fjärrkontrollen är programmerad 
med en BGP-COD-BAT (se enhe-
tens datablad).
Kommunikationen mellan BDF-
WLS8 och basen BH4-WBUx-230 
etableras på följande sätt:
– Tryck på knappen ”Mode” (läge) 
på basen BH4-WBUx-230 tills den 
röda lysdioden visar anslutning.
– Tryck på tryckknappen på den 

BDF-WLS8-fjärrkontrollsmodul 
som du vill ansluta till basen BH4-
WBUx-230.
När anslutningen är klar lyser lysdi-
oden kort (ca 1 sekund).
Om anslutningen misslyckas, t.ex. 
därför att räckvidden överskrids, 
blinkar lysdioden i fjärrkontroll-
smodulen samtidigt i ca 500 ms. 
Det sker också om det under 
normala omständigheter inte går 
att etablera en anslutning mellan 
basen BH4-WBUx-230 och fjärr-
kontrollsmodulerna BDF-WLS8.

Det går att koppla bort kommu-
nikationen mellan basen BH4-
WBUx-230 och alla moduler som 
den är ansluten till.
– Tryck på knappen ”Mode” (läge) 
på basen BH4-WBUx-230 tills den 
röda lysdioden (avaktivering) tänds.
Det betyder att det inte finns någon 
anslutning mellan basen BH4-
WBUx-230 och dess moduler.
Återställ anslutningen genom att 
trycka på ”Mode” tills antingen 
lysdioden ”Associate” (anslutning) 
eller ”Deactivate” (avaktivering) 

tänds.
Under normala omständigheter 
lyser lysdioderna ”Supply” (spän-
ning) och ”smart-house” kon-
tinuerligt, medan lysdioden för 
”Communication” (kommuni-
kation) bara blinkar kort när du 
trycker på en ansluten BDF-WLS8-
fjärrkontroll.
Lysdioden tänds alltid när du tryck-
er på en knapp.
Lysdiodsindikeringen bekräftar att 
kommunikationen lyckas.

DRIFTSÄTT

Battery

Battery

PROGRAMMERING

Spänningsmatning  Batteri: 2 x AAA (LR03)
SPÄNNINGSSPECIFIKATIONER
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KOMMUNIKATIONSEXEMPEL

I/O1 = SW1
I/O2 = SW2
I/O3 = SW3
I/O4 = SW4
I/O5 = SW5
I/O6 = SW6
I/O7 = SW7
I/O8 = SW8

Lysdioden aktiveras 
av vilken som helst 
av de 8 I/O.
Lysdioden kan inte 
programmeras.

Programmering med 
BGP-TPH-CAB
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