
 

<0.5s <0.5s >0.5s >0.5s<0.5s <0.5s >0.5s <0.5s

a                                       b                               c

<0.5s <0.5s >0.5s >0.5s<0.5s <0.5s >0.5s <0.5s

a                                       b                               c
t=3st=3st=3s

<0.5s <0.5s >0.5s >0.5s<0.5s <0.5s >0.5s <0.5s

a                                       b                               c
t=3st=3s

<0.5s <0.5s <0.5s >0.5s<0.5s <0.5s >0.5s <0.5s<0.5s

<3s <3s >3s <3s >3s <3s<3s

a                                       b                               c
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Funktion 1 - tryck 1x Funktion 2 - tryck 2x

Funktion 3 - tryck 3x Funktion 4 - tryck 4x

Soluppgång - tryck 5x Solnedgång - tryck 6x ON/OFF - tryck 7x

a) Tryck på knappen under mindre än 0,5 sekunder för att slå på 
ljuset, tryck igen för att stänga av den.
 b) Tryck och håll in knappen i mer än 0,5 sekunder för att justera 
ljusstyrkan kontinuerligt. Efter att knappen släppts, är ljusstyrkan 
sparad i minnet och genom att trycka på knappen kort  slås ljuset-
på / av på denna intensitet.
 c) ljusstyrka kan justeras när som helst genom att trycka och hålla 
knappen. Mottagaren kommer ihåg det justerade värdet även efter 
frånkoppling från elnätet.

Om lampan är avstängd, tryck på knap-
pen för att slå på den. Om lampan är på 
trycker du på knappen för att stänga 
av den.

När du trycker på knappen, kommer 
ljuset att börja slå på under den valda 
tidsperioden, från 2 sekunder till 30 
minuter

När du trycker på knappen, kommer 
ljuset att börja stänga av under den 
valda tidsperioden, från 2 sekunder till 
30 minuter.

a) Tryck på knappen under mindre än 0,5 sekunder för att ständigt slå 
på ljuset i 3 sekunder (vid 100% ljusstyrka). Genom att trycka på knap-
pen inom kort igen, kommer strömbrytare kontinuerligt ut i 3 sekunder.
 b) Tryck och håll in knappen i mer än 0,5 sekunder för att justera ljuss-
tyrkan kontinuerligt. Efter att ha släppt knappen, är ljusstyrka sparad i 
minnet och att trycka på knappen kort  slås ljuset på / av med denna 
intensitet.
 c) ljusstyrka kan justeras när som helst genom att trycka och hålla 
knappen. Ställdonet (receiver) kommer ihåg det justerade värdet även 
efter frånkoppling från elnätet.

a) Tryck på knappen i mindre än 3 sekunder för att slå på ljuset, tryck 
igen för att stänga av den.
 b) För att undvika oönskad justering av ljusstyrkan, kan den konti-
nuerliga förändring av ljusstyrkan endast aktiveras genom att trycka 
och hålla in knappen i mer än 3 sekunder. Efter att släppa knappen, 
är ljusstyrkan sparad i minnet och genom att trycka på knappen kort 
för att slås på / av ljuset med denna intensitet.
 c) ljusstyrka kan justeras genom att hålla in knappen i mer än 3 se-
kunder när som helst. Mottagaren kommer ihåg det justerade värdet 
även efter frånkoppling från elnätet.

a) Tryck på knappen under mindre än 0,5 sekund för att slå på 
ljuset,. Genom att trycka på knappen inom kort igen, kommer 
strömbrytare kontinuerligt ut i 3 sekunder (vid 100% ljusstyrka).
 b) Tryck och håll in knappen i mer än 0,5 sekund för att justera 
ljusstyrkan kontinuerligt. Efter att ha släppt knappen, är ljusstyr-
kan sparad i minnet och att trycka på knappen kort slås ljuset på / 
av med denna intensitet.
 c) ljusstyrka kan justeras när som helst genom att trycka och hålla 
knappen. Mottagaren kommer ihåg det justerade värdet även efter 
frånkoppling från elnätet.

t=2s..30min t=2s..30min

fungerar för lätt ljusreglering och kan skapa ljusscener (4 förinställda ljusscener)

 möjliggör ljusreglering av glödlampor och halogenlampor med elektroniska eller lindade traformatorer, R, L, C 250Va

 RFDA-11B: en funktion - knapp dimmer

 RFDA-71B: multifunktion - 6 ljus funktioner, ON / OFF-funktion, möjlighet att sätta kontinuerlig slå av / på ljus 

(mellan 2 sekunder och 30 minuter)

 enkel kontroll: slå på / av ljuset genom att trycka på knappen kort, justera ljusstyrkan genom att hålla knappen intryckt

 varje ställdon kan styras med upp till 32 kanaler (1 kanal representeras av en trådlös strömbrytarknapp, 

RF-nyckelring eller RF Touch-W / B-enheten)

 elektroniskt överströmsskydd - utgången stängs i händelse av överbelastning eller kortslutning

 för programmering och manuell styrning, tryck på Prog-knappen

 installation box design (t.ex. KU-68) dosa

Matningsspänning:
 Skenbar ingång:
 Förlusteª ekt:
 Matningsspänning tolerans:
 Anslutning:
 Utgång
 Motstånd belastning:
 Kapacitet belastning:
 Induktiv last:
 Kontroll:
 RF, genom kommando från sändare:

 Manuell styrning:
 Range i fritt utrymme:
 Övriga data:
 Arbetstemperatur:
 Operativt läge:
 Montering:
 Skydd:
 Överspänningskategori:
 Föroreningsgrad
 Terminaler (CY tråd, tvärsnitt):
 Längd av terminaler:
 Mått:
 Vikt:
 Relaterade standarder:

Tekniska data
230 V AC / 50 Hz

 8,3 VA / cos φ = 0,1
 0,83 W

 +10 / -15%
 3 ledare, inklusive neutrala

 250 VA *
 250 VA *
 250 VA *

 868 MHz
 PROG (ON / OFF)

 upp till 160 m

 -15 Till + 50 ° C
 någon *

 gratis på bly i ledningar
 IP 30

 III.
 2

  3x0.75 mm2
 90 mm

 49 x 49 x 21 mm
 40 g

  EN 60.669, EN 300 220, EN 301 489
 Direktiven RTTE, Gov Reg. No..426/2000Sb (direktiv 1999/EC))
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!
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Inkoppling vid olika typer av belastningarApparats beskrivning

KONTROLLERS

EAN kod
RFDA-11B:  8595188136846 /   RFDA-71B:  8595188143080

Enhets status indikator

Utgång till apparaten

Program-knappen (ON / OFF 
manuell styrning)

Nolledare

Fasledare
R-Resistiv L-Induktiv C-Kapacitiv

RF-Mottagare: Dimning-ställdon RFDA-11B, RFDA-71B

* För mer information se sid. 33


