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RFWB-20/G, RFWB-40/G | RF KEY |

Az eszköz részei

Vezeték nélküli fali vezérlő

Átvitel jelzése

Átvitel jelzése

Nyomógombok

Nyomógombok

Fal Fa Üveg

• A vezeték nélküli fali vezérlő kapcsoló és dimmer egységekhez egyaránt hasz-

nálható (világítás, kapu, garázsajtó, redőny, stb.).

• RFWB-20/G: a két nyomógombbal akár két egység is vezérelhető önállóan.

• RFWB-40/G: a négy nyomógombbal akár négy egység is vezérelhető önállóan.

• Lapos kivitelének köszönhetően gyorsan telepíthető bármilyen sík felületre 

(rögzítés ragasztással vagy csavarokkal a szerelvénydobozra).

• A vezérlő gombját megnyomva parancsot küld a vevő egység(ek) felé (ON / OFF, 

fényerő,késleltetett ki- / bekapcsolás, redőnyök fel / le, stb.).

• A parancs kiküldését piros LED jelzi.

• Keretek és billentyűk a LOGUS90 szerelvénycsaládból választhatóak (műanyag, 

üveg, fa, fém, gránit).

• Lehetőség van jelenetek kialakítására, amikor egyetlen gombnyomásra az 

iNELS RF Control rendszer több eszköze is végrehajtja a parancsnak megfelelő, 

akár egymástól eltérő funkciókat.

• Elemes tápellátás (3 V / CR2032 - a csomag tartalmazza), az elem élettartama kb. 

5 év a használat gyakoriságától függően.

• Hatótávolság 200 m (nyílt terepen); ha a vezérlő és az egységek közötti kommu-

nikáció nem megfelelő, használható az RFRP-20 jelismétlő.

• Kommunikáció kétirányú iNELS RF Control protokollal.

* Az alapkiszerelés része a fehér műanyag keret. Soroló keretbe nem telepíthető.

Telepítési példák

Válassza ki saját stílusát
Lapos, vezeték nélküli kapcsolók üvegre, 

csempére vagy akár bútorra... Költözéskor 

könnyedén viheti magával...

Az eszköz részei

4 gombos hordozható vezérlő

Állapotjelző

Nyomógombok

• A hordozható vezérlő kapcsoló és dimmer aktorok vezérléséhez használható 

(világítás, kapu, garázsajtó, redőny, stb.).

• A távirányító gombját megnyomva parancsot küld a vevő(k) felé (ON / OFF, 

fényerő,késleltetett ki- / bekapcsolás, redőnyök fel / le, stb.).

• A parancs kiküldését piros LED jelzi.

• Fekete és fehér színben kapható, lézeres feliratozással.

• A négy gombbal akár négy egység is vezérelhető önállóan (egygombos funkciók).

• Lehetőség van jelenetek kialakítására, amikor egyetlen gombnyomásra az 

iNELS RF Control rendszer több eszköze is végrehajtja a parancsnak megfelelő, 

akár egymástól eltérő funkciókat.

• Elemes tápellátás (3 V / CR2032 - a csomag tartalmazza), az elem élettartama kb. 

5 év a használat gyakoriságától függően.

• Hatótávolság 200 m (nyílt terepen), amennyiben a vezérlő és az egységek kö-

zötti kommunikáció nem megfelelő, használható az RFRP-20 jelismétlő.

• Kommunikáció kétirányú iNELS RF Control protokollal.

Technikai paraméterek Technikai paraméterek

3 V, CR 2032 elem

piros LED

2                                                   4

866 MHz, 868 MHz, 916 MHz, 922 MHz

egyirányú címzett üzenet

max. 200 m

-10 max. +50 °C

tetszőleges

ragasztás / csavarozás

IP20

2

85 x 85 x 16 mm

94 x 94 x 16 mm

38g                                   39g

EN 60669, EN 300 220, EN 301 489

irányelv RTTE, NVč.426/2000Sb (irányelv 1999/ES)

Tápfeszültség:

Átvitel jelzése:

Gombok száma:

Frekvencia:

Jelátvitel módja:

Hatótávolság nyílt 

terepen:

További információk

Működési hőmérséklet:

Működési helyzet:

Rögzítés:

Védettség:

Szennyezettségi fok:

LOGUS90 - Méretek:

Keret - műanyag

Keret - metal, glass, fa, gránit

Tömeg (keret nélkül)*:

Kapcsolódó szabványok:

3 V, CR 2032 elem

piros LED

4

866 MHz, 868 MHz, 916 MHz, 922 MHz

egyirányú címzett üzenet

max. 200 m

-10 max. +50 °C

tetszőleges

fehér                                          fekete

IP20

2

64 x 25 x 10 mm

16 g

EN 60669, EN 300 220, EN 301 489

irányelv RTTE, NVč.426/2000Sb (irányelv 1999/ES)

Tápfeszültség:

Átvitel jelzése:

Gombok száma:

Frekvencia:

Jelátvitel módja:

Hatótávolság nyílt terepen:

További információk

Működési hőmérséklet:

Működési helyzet:

Színek:

Védettség:

Szennyezettségi fok:

Méretek:

Tömeg:

Kapcsolódó szabványok:


