De draadloze zenderinterface voor drukknoppen of schakelaars zet de drukknop- of
schakelcontacten om in een draadloos telegram:
- Bij aansluiting van maximaal vier drukknoppen: het draadloze telegram wordt verstuurd zolang de
drukknop ingedrukt wordt (max. 10 s).
- Bij aansluiting van maximaal twee schakelaars: het draadloze telegram wordt verstuurd zodra het
contact gesloten wordt. Als het contact geopend wordt, wordt een nieuw telegram verstuurd. Om
het even welke programmering kan worden toegewezen wanneer het contact gesloten of geopend
wordt.
De zenderinterface kan ook worden gebruikt in de Niko Home Control installatie in combinatie
met de Niko Home Control RF-interface.
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Daglichtsturing: DALI en 1–10 V

Draadloze minizenderinterface

05-315
Mini RF-interface voor drukknoppen of schakelaars, incl. batterij

Deze interface zet de drukknop- of schakelcontacten om in een radiofrequentietelegram (RF-telegram). Je koppelt maximaal 4 drukknoppen aan de
interface. Het toestel verstuurt een RF-telegram zolang je de knop ingedrukt houdt (max 10 s). Je kunt maximaal 2 schakelaars aansluiten. Sluit zich
een contact? Dan verstuurt het toestel een RF-telegram. Opent het contact opnieuw? Dan vertrekt een ander telegram. Je kiest zelf welke programmering je toewijst aan een contact.

Technische kenmerken:
• voeding: via batterij 3 V DC (meegeleverd);
• afmetingen: L30xB28xH9 mm.
Drukknop/schakelaar-interface voor inbouw met RF-technologie voor draadloze afstandsbediening van Niko-RF-ontvangers op frequentie 868.3MHz
Zet externe N.O.-contacten of bistabiele contacten om in een RF-signaal. 4 ingangen voor drukknoppen of 2 ingangen voor schakelaars. Afmetingen:
30 x 28 x 9 mm. Max. zendbereik in een gebouw 30 m; in open veld: 100 m. Modulatietype: FSK. Type batterij: 3 V CR2032. In overeenstemming
met de Belgische en Europese wetgeving: CE- teken op toestel. Dit product voldoet aan alle toepasselijke Europese richtlijnen en verordeningen.
Voor radioapparatuur verklaart Niko nv dat deze conform is met Richtlijn 2014/53/EU. Mag gebruikt worden in alle Europese lidstaten. Handleiding
is bijgevoegd.
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