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Utgång    
 Anslutning  6/6 moduläranslutning

Display  4 x 8 punkter 
 Typ  LED 
 Storlek  1,8 mm

Programmeringsverktyg

BGP-COD-BAT 

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Bärbar programmeringsverktyg   
Individuell kodning av varje ingång eller utgång
Gruppkodning av en hel modul
Läsning av koder
Redigering av kanalkoder
On-/off-linekodning av smart-house-moduler typ B ....
LED-display 4 x 8 LED:er
Knappsats med 5 knappar
Batteridriven
Lätthanterlig plugganslutning
Automatiskt strömsparläge

Spänningsmatning              9 V Alkaline 
    400 mAH
 Batterityp  IEC 6F22 
 Nominell driftsspänning 
  Stand-by  < 25 µA 
  I drift  < 22 mA 
 Batterilivslängd  Typ. 1 år

SPECIFIKATIONER FÖR MATNING
Manöverspänning  

Internt batteri  BGP-COD-BAT 

BESTÄLLNINGSNUMMER

Miljö 
 Skyddsklass  IP 40 
 Miljöklass  3 (IEC 60664) 
 Driftstemperatur         0° till +50°C  
Förvaringstemperatur           -20° till +60°C

Luftfuktighet (ej kondenserande)      20 till 80 % RH

ALLMÄNNA SPECIFIKATIONER
Mekaniskt motstånd 
 Chock                         15 G (11 ms) 
 Vibration                        2 G (6 till 55 Hz)

Material  ABS, grå

Vikt  225 g

Tangentbord  Taktila knappar 
 Antal knappar  5

Kabel  BGP-COD-BAT till smart-house  
    system 
 Kontaktdon  2 x 6/6 modulärplugg 
 Längd  75 cm 

BGP-COD-BAT är et bär bart 
programmeringsverktyg som 
används till läs ning eller pro gram-
mering av ka nalkod/-koder av 
 smart-house-produkter.

När bat teriet är  installerat är 
BGP-COD-BAT klar  att använ-
da. An slut  kabeln mel lan pro-
gram meringsenheten och en 
 smart-house-mod ul av typ B.

5 knappar an vänds  för att 
sty ra  BGP-COD-BAT: två knap-
par används för läs ning och  
pro gram mering, två knappar för att  
än dra  grupp och kanal och en 
knapp för att väl ja  önskad  Ingång/
Ut gång. 

Den aktu ella kod ningen vi sas av 
4 x 8 LED:er. Den övre LED-raden 
vi sar den val da  ingången eller 
ut gången. De två mel lanraderna 
vi sar den aktu ella kanal gruppen, 
 medan den neder sta raden vi sar 
den aktu ella kanalkoden.

Indi ka tion lågt bat teri
När bat terinivån är låg kommer 
LED-raden med in- och utgångar 
att rulla mot mit ten  på ett iögon-
fallan de sätt.

Varning
När du använder BGP-COD-BAT 
måste du alltid ansluta kabeln till 
BGP-COD-BAT innan du ansluter 
kabeln till den smart-house-modul 

som ska kodas. Dessutom måste 
kabeln alltid först tas bort från 
smart-house-modulen innan du 
kopplar loss den från BGP-COD-
BAT.
Om du inte följer dessa säker-
hetsanvisningar kan statisk elek-
tricitet förstöra chipet inne i 
smart-house-modulen.

Var ning
För att   bat teriet ska räcka 
länge  ska du alltid komma  
ihåg att ta  bort  kabeln från 
 s m a r t - h o u s e - m o d  u l e r n a . 
 Smart-house-modulerna är i ett 
inak tivt  läge så länge BGP-COD-
BAT är an slu ten.
 

 
Ytter lig are infor ma tion

 Omfattning av leve rans:
1 x pro gram meringsenhet   
BGP-COD-BAT
1 x  kabel 
GAP CAB
1 x användarhand b ok 
MAN BGP-COD-BAT

Ingår  ej:
1 x 9 V bat teri typ 6LR61

DRIFTSLÄGE


