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Az ELKO EP vállalat bemutatkozása
Az ELKO EP vállalat, melynek központja a csehországi Holešovban található, immár 21 éve az Ön villamossági partnere. Termékeink között a kezdetektől 
megtalálható a lakossági és ipari felhasználásra szánt eszközök széles sora. Az utóbbi 
években jelentős ütemű fejlődés jellemezte az intelligens vezérlés területét - vállalatunk 
immár hetedik éve folyamatosan fejleszti iNELS smart home solutions épületautomatizálási 
rendszerét. Ahogy a relé termékkör esetében, úgy az épületautomatizálás területén 
is jelentős piaci pozíciót harcolt ki magának cégünk. Olyan termékeket fejlesztünk és 
gyártunk, amelyek nem csak a kényelmes vezérlést teszik lehetővé, hanem környezetbarát 
technológiával készülnek, valamint energiát takarítanak meg.

Az ELKO EP cégcsoport fokozatosan bővülve, jelenleg 8 országban van jelen helyi 
képviseletekkel - Szlovákiában, Magyarországon, Szlovákiában, Lengyelországban, 
Oroszországban, Ukrajnában, Németországban, Ausztriában és Spanyolországban. 
Napjainkban termékeinket a világ 60 országába exportáljuk, és olyan világmárkák nevei 
alatt is megtalálhatják őket - a teljesség igénye nélkül -, mint Schneider Electric, EATON, 
HAGER, Siemens, NIEAF SMITT , stb.

Munkánk alappillére a fejlesztés és a modern technológia, erőfeszítéseink eredményét pedig Önök, a vásárlóink élvezhetik, mivel nem csak egyszerűen egy 
terméket vásárolnak meg, hanem igényeiknek megfelelő, testre szabott megoldást is. A saját fejlesztési részleg, a precíz gyártástechnológia, valamint a kereskedelmi 
hálózatunk adja meg Önnek a lehetőséget, hogy kiaknázza a villamossági megoldásainkban rejlő lehetőségeket, melyeket folyamatos innováció jellemez. A termékeink 
gyártásához szükséges hátteret a modern gyártócsarnok biztosítja, melyet az idén bővítettünk a legmodernebb és leggyorsabb SMD beültető berendezéssel. Az új 
automata gyártósor garantáltan magas minőséget és operatív ellátást biztosít.

A Cseh piacon jelentős, 80 % részesedéssel vagyunk jelen, és az európai piacokon is dinamikusan növekvő részesedést tudhatunk magunkénak.
Átlagos éves növekedési ütem: 20 %
Munkatársak létszáma Holešovban: 170 fő
Munkatársak létszáma az ELKO Holdingban: 236 fő

Elismerések:
2011-ben szakmai zsűri által az ELKO EP több terméke is jelentős elismerésben részesült: az RF Touch érintőképernyős vezeték nélküli vezérlő „Zlatý Amper” 
díjat és a Cseh-Morva Elektrotechnikai Egyesület „Az év innovációja” díját nyerte el. Az iNELS Multimedia szintén díjat nyert – a televízió képernyőjéről vezérelhető 
korszerű rendszer Grand Prix díjat kapott.
 
Vállaltunknál több tíz végzős mérnök hallgató készítette diplomamunkáját. 
2012-ben cégünk Zlín-megye vállalkozása díját, az „Év vállalkozása” országos megmérettetésben pedig a második helyet nyerte el.

Termékeink három fő csoportra oszthatók - relé (hagyományos moduláris eszközök), iNELS RF Control (vezeték nélküli rendszer), iNELS BUS system (vezetékes 
rendszer). Ezen termékcsoportok önálló műszaki katalógussal rendelkeznek, amelyekben teljes körű műszaki leírás található az egyes termékekről.

RELÉ – Moduláris elektronikai eszközök
Moduláris elektronikai eszközök széles skálája, melyek a vezérlés, a felügyelet és a biztonság új lehetőségeit biztosítják  házakban,  

lakásokban,  irodákban,  vagy  ipari  létesítményekben:  időrelék, mágneskapcsolók, lépcsőházi automaták, kapcsolóórák, dimmerek, 

termosztátok, tápegységek, vezérlő relék, GSM modul stb.

www.elkoep.hu

iNELS Bus System– Intelligens villanyszerelési rendszer
Intelligens otthon - gondoskodik a fűtés / klímaberendezés és a világítás beállításáról, elektromos berendezések kapcsolásáról, otthona 

biztonságáról. Vezérelje lakását a TV képernyőn keresztül a multimédiás bővítéssel vagy az iNELS Touch Panel (iTP) segítségével. 

www.inels.hu

TERMÉKCSOPORTOK

LOGUS90 – Lakásszerelvények
Ismerje meg az exkluzív LOGUS90 dizájnban kapható szerelvénycsaládunkat hagyományos műanyag vagy fémhatású  kivitelben vagy a 
természetes anyagokból készült szép és különleges egyedi kereteinket természetes fa, fém, gránit vagy üveg kivitelben!

www.logus90.hu

iNELS RF Control – Vezeték nélküli vezérlés
Egyedülálló vezeték nélküli rendszer, mellyel teljes otthonát irányíthatja. Az iNELS RF Control rendszernek köszönhetően vezérelheti a fűtést, 
szellőztetést, redőnyöket, kapcsolhatja elektromos berendezéseit egyetlen érintéssel. Használja a rendszer előnyeit, mint például a gyors 
és egyszerű telepítést vagy az exkluzív kivitelben készült vezérlőket.  

www.elkoep.hu

AUDIO/VIDEO
A csoportba tartozó termékek  a zene, a videó és a háztartási gépek vezérlésének új dimenzióját nyitják meg.
Nem csak egyszerű vezérlők, hanem tökéletes részei a lakás teljes villamos vezérlésének.

www.elkoep.hu

ELKO Lighting s.r.o.
Kínálatunkban nem csak a  LED-es fényforrások találhatóak meg, hanem komplex világítási megoldások is. Célunk, hogy vásárlóink 
igényeit kiváló minőségű, de megfizethető LED fényforrásokkal elégítsük ki a hozzájuk kapcsolódó szolgáltatások magas szintje mellett - 
mindig ügyfeleink elégedettségét tartva szem előtt.

www.elkoep.hu
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LARA

15.02.2014                  12:54
STATION:

Radio
NOW PLAYING:

Song

    PLAYING ...

   N

OLED kijelző

 Hangerő 
szabályzás

IR vevő 

3.5 Jack csat-
lakozós audio 
bemenet (AUX IN)

 Érintéssel történő 
vezérlés

NÉMÍTÁS

PLAY/PAUSE

A kezelőfelület leírása

IR távirányító

A vezérléshez szükséges 
alkalmazás:

(iHC) - iNELS Home 
Control

Külső 
zenefor-

rás

az Ön kapcsolójában!

5 funkció egy helyen...

LARA Radio   /   LARA Videotelefon   /   LARA iNELS multimedia

Zene AudiozónaRádió Videótelefon  Házitelefon

Mindannyiunk otthonában van valamilyen kapcsoló. El tudja 
képzelni, hogy az Ön kapcsolója rádió és zenelejátszó is 
egyben, vagy hogy segítségével beszélhet a lakáson belül 
egy másik helyiségben tartózkodó családtagjával vagy az 
ajtóban álló látogatóval, aki becsengetett Önhöz? Igen, 
mindez lehetséges. 
Valamennyi fent részletezett funkciót beépítettük egy 
kapcsolónyi méretű  szerkezetbe. Az azonos dizájnban 
készült hangszórókkal együtt így gyors, egyszerű és 
tetszetős módon biztosíthatja például a konyhai vagy 
fürdőszobai zene hallgatást. Amennyiben komolyabb 
hangzásra vágyik, az eszközbe épített 2 x 10W 
teljesítményű erősítőnek köszönhetően akár egy 20W 
teljesítményű hangfalat is megszólaltathat. 

A LARA koncepció

További részletek: www.elkoep.hu/lara
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Stmívání
osvětlení

Regulace
vytápění

Detektory Dotykový
panel

Vezeték nélküli vezérlési rendszer

Buszrendszerű villanyszerelési rendszer

Sokunk háza már áll, lakásunk be van rendezve. Ha szeretne életet vinni villanyszerelési 
rendszerébe, egy kiváló vezeték nélküli megoldást ajánlunk Önnek. Ahogy az elnevezésben is 
szerepel, az eszközök vezeték nélkül, rádiófrekvenciás úton kommunikálnak egymással, akár 
200m-es távolságról is (a felhasznált építési anyagoktól és belső kialakítástól függően).

A rendszer központja az RF Touch érintőképernyős kijelző, mely a lakásban bárhol elhelyezhető, a 
vezérelt eszközök hatósugarán belül. Segítségével a rendszer nem csak programozható, hanem 
vezérelhető is, de több termosztátot, nyomógombot is helyettesíthet. A hatótávolság növeléséhez 
jelismétlő iktatható be, melyet egyszerűen csak a konnektorba kell behelyezni.

Új házat épít? Ez esetben fontolja meg a buszrendszerű vezérlés beépítését. A buszvezeték 
egy adatok továbbítására alkalmas vezeték, amely a falakban elhelyezve köti össze az egyes 
helyiségeket. A vezeték nélküli rendszerrel szemben az egyik nagy előnye a nagy hatótávolság, 
mivel az épületen belül akár 10 x 550 m hosszban telepíthető.

A rendszer előnye a nagyfokú bővíthetőség és az egyes funkcióknak a tulajdonos igényeihez 
történő igazítása. A rendszer multimédiás bővítése, vagy egyes rendszeren kívüli berendezések 
csatlakoztatása minden további nélkül adott (pl. háztartási berendezések, kamerák, klimatizáció, 
szellőztetés, stb.).
 
A rendszer felügyelete és vezérlése egyebek mellett okostelefonra vagy táblagépre telepíthető 
alkalmazáson, vagy számítógépen keresztül is lehetséges. A beállítások testre szabása 
számítógépen keresztül történik, ahol számos funkció beállítására van lehetőség.

Vezérlés TV-RŐL -

Tablet / Okostelefon

PC / Notebook

Zene lejátszás -

Kamerák -

Időjárás állomás -

Kaputelefon -

Háztartási gépek vezérlése -

Érintőképernyő

Vezérlés GSM telefonról

Érzékelők

Csoportos vezérlés

Fűtésvezérlés

Redőnyvezérlés

Fényerőszabályzás

Készülékek vezérlése

Vezérlés TV-RŐL

Tablet / Okostelefon

PC / Notebook

Zene lejátszás

Kamerák

Időjárás állomás

Kaputelefon

Háztartási gépek vezérlése

Érintőképernyő

Vezérlés GSM telefonról

Érzékelők

Csoportos vezérlés

Fűtésvezérlés

Redőnyvezérlés

Fényerőszabályzás

Készülékek vezérlése

Energia megtakarítás:

Energia megtakarítás:

TELEPÍTÉSI 
KÖLTSÉGEK

TELEPÍTÉSI 
KÖLTSÉGEK

Háztartási gépek
vezérlése

Kaputelefon Időjárás állomás Kamerák
(kültéri/beltéri)

Audiozóna
(zene lejátszás)

PC /Notebook Tablet
Okostelefon

KésKészülzülékeékek k 
vezérlése

FénFényeryerőőFényerő-
szabályzás

RedRedőnyőny-
vezérlés

FűtFűtésés
szabályzás

Csoportos
vezérlés

Érzékelők Vezérlés GSM 
telefonról

Érintőképernyő

Háztartási gépek
vezérlése

Kaputelefon Időjárás állomás Kamerák
(kültéri/beltéri)

Audiozóna
(zene lejátszás)

PC /Notebook Tablet
Okostelefon

Videozóna
(vezérlés TV-ről)

KésKészülzülékeékekk 
vezérlése

FényerőFénFényeryerő-ő
szabályzás

RedRedőnyőny-
vezérlés

FűtFűtésés
szabályzás

Csoportos
vezérlés

Érzékelők Vezérlés GSM 
telefonról

Érintőképernyő

Válassza a legjobbat!
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RF

Egy okos szerkezet, melynek segítségével okostelefonjáról is 
kapcsolhatja otthona villamos berendezéseit
Az alkalmazás az otthonában található fogyasztók, elektromos berendezések 
okostelefonról vagy táblagépről történő vezérlését teszi lehetővé. PROMO alkalmazásunk 
INGYENESEN letölthető iNELS Home Control RF Promo név alatt. 

Az égő fényének színe 
választható: fehér vagy 
színes (RGB)

Plug & Play

Különlegesnek lenni 
nem bonyolult

További részletek a 

35. oldalon

eLAN-RF-Wi-003

Közvetlenül az égőbe 
épített RF modul

Vezeték nélküli vezérlési rendszer
Az iNELS RF Control vezeték nélküli rendszer kitűnő villanyszerelési 
megoldást kínál lakások, házak átalakításánál vagy villamos 
hálózat utólagos bővítésénél. A rendszer telepítése semmilyen 
bontással, véséssel nem jár. A vevő egységek (aktorok) közvetlenül 
telepíthetők erre alkalmas szerelvénydobozba, a világítótestbe, 
elosztóba, röviden bárhová, ahová csak alkalmas.

Ideálisan alkalmazható meglévő épületek felújításakor vagy 
új szerelésnél. Az RF kapcsolók nem kötöttek helyhez, így 
felszerelhetők üvegfelületre, falra, de akár az éjjeliszekrényen is 
tarthatja.

A hordozható távirányítókkal az Ön kezébe kerül az irányítás! 
Egyszerre szeretné kapcsolni a kert világítását a garázskapu 
nyitásával? Nem probléma!

Az univerzális adóegységekkel akár 4 érintkezőt (gombot) is 
beköthet, így lehetővé válik bármilyen kontaktus RF rendszerhez 
történő csatlakoztatása.

A rendszer védi tulajdonát és biztonságot nyújt. A csőtörés- és 
füstérzékelők veszély esetén utasítást adhatnak a vízellátás 
elzárására, vész szellőztetésre, stb..

A vevő egységek egyszerűen telepíthetők szerelvénydobozba, 
elosztószekrénybe vagy DIN sínre.

A kapcsolóba integrált távirányítók fa, fém, üveg és gránit kivitelben 
bármilyen környezetbe beleillenek.

      10 érv a vezeték nélküli rendszer mellett

  1) akár 30% megtakarítás a fűtésre fordított költségekből
  2) falbontás, vésés nélküli telepítés
  3) gyors beszerelés - azonnal használható
  4) megfizethető ár 
  5) a rendszer folyamatosan bővíthető - tökéletesítse saját rendszerét
  6) nem áll fenn áramütés veszélye - a vezérlő egységek elemről 
      működnek 
  7) számos funkció, igények szerinti rendszer kialakítás
  8) kézi vagy automatikus vezérlés
  9) tetszetős dizájn
10) szakmai háttértámogatás, professzionális kivitelezés 
      partnereink által

868 MHz Hatótávolság
200 m
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RF Touch érintőképernyős vezérlő
Az RF Touch központi egység egész lakását ellenőrzés alatt tartja. 
Előre beállítható programok szerint szabályozza a fűtést, kapcsolja 
készülékeit, állítja a szobák világításának fényerejét, mozgatja a 
redőnyöket. Mindezt automatikusan, vezeték nélkül, időprogram 
szerint vagy kézi vezérléssel. Érintőképernyős kijelzője könnyen 
kezelhető, LOGUS90 kivitelben minden igényt kielégít.

Dimmer aktorok
Világítási funkciók beállítása, pl.: 
hangulatvilágítás TV nézéshez 
vagy a fények lassú felkapcsolása.

RFDSC-11, RFDSC-71 – dimmer 
foglalatok.
RFSOU-1 – redőnyök,árnyékolók, világítás 
és egyéb fogyasztók kapcsolására szolgál 
a környezeti fényviszonyok függvényében.

RFDA11B
RFDA71B

Vezeték nélküli aktor
és hőérzékelő

Méri a belső és külső 
hőmérsékletet és kapcsolja a 
fűtést az előre beállított program 
szerint vagy manuálisan LOGUS90 
kivitelben.

RFSTI11/GRFSTI11/G

Vezeték nélküli érzékelők
OASiS érzékelők automatikus 
vezérlésekhez – mozgásra, ablak- és 
ajtónyitásra, hőmérséklet csökkenésre 
(pl.: villanykapcsolás mozgásra, fűtés vagy 
légkondicionálás blokkolása ablaknyitásra). 

RFSF-1B – vezeték nélküli folyadék 
érzékelő

JA80PJA80P

Redőny aktor
Rolók, redőnyök, árnyékolók, 
garázskapuk, stb. kétirányú 
mozgatásához.

RFJA12B

RFSTI11BRFSTI11B

Analóg aktorok
Fényerőszabályzó előtéttel alkalmazható 
fénycsövek fényerőszabályzására, világítási 
képek beállítására (1-10V). Termoszeleppel 
kombinálva fűtésvezérlésre is használható 
(0-10V).

RFDAC71B

Vezeték nélküli 
egységek

RFDSC11
RFDSC71

Vezeték nélküli fali adók iHC alkalmazás

Elektromos készülékek 
távkapcsolására, fényerő-
szabályzáshoz, redőnyök 
vezérléséhez, stb. Lapos hátlapja 
üvegre, fára, falra 
ragasztható vagy 
csavarozható.
LOGUS90 kivitelben 
kapható.

Okostelefonra készült 
alkalmazás, amely az 
eLAN-RF eszközön 
keresztül vezérelhetővé 
teszi iNELS RF Control 
rendszerét.

RFWB20/GRFWB20/G
RFWB40/GRFWB40/G

3M

Multifunkciós GSM kommunikátor

A GSM kommunikátor három módon használható 
fűtés, világítás, kapuk vezérlésére és INELS RF 
Control aktorok állapotának figyelésére: 

- önállóan
- INELS RF Control aktorral
- RF Touch egységgel

RFGSM220M

Dimmer aktorok
Használható 12 - 24V DC tápfeszültségű 
LED, LED szalagok és RGB LED szalagok 
dimmeléséhez. Lehetővé teszi színes 
világítási jelenetek beállítását.

3M

RFDA73M /RGB

RFSF1B

eeLANRFWLANRFWii003003

RFSOU1

IP65IP65
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RFAP/USB

RFATV-1

RFSA-66M

RFDA-11B
RFDA-71B 

RFDEL-71B

RFSTI-11/G RFSTI-11B 

RFSAI-61B 

RFSA-61M

1M

RFDAC-71B0/1-10 V

RF Touch-W

RF Touch-B

RFSF-1B

RFTI-10B

RFSG-1M

RFIM-20B
RFIM-40B

RFTC-10/G
RFTC-50/G

RFWB-20/G
RFWB-40/G

RF KEY/W

eLAN-RF-Wi-003

RF KEY/B

RF PILOT

RFRP -20

RFPM-1ΣEE

RFDSC-11
RFDSC-71 

RFUS-61

RFSC-11 RFSC-61

RFUS-11

RFSA-11B/61B RFSA-62B 

IP65IP65 IP65IP65

RFJA-12B /24V DCRFJA-12B/230V 

1M

3M

RFDA-73M/RGB
RFDEL-71M
EMDC-64M

3M

JA-80P
JA-81M
JA-82M

IP65IP65

RFSOU-1

ZVOLIT

Scény

Aktory

Místnosti

Oblíbené

Jazyk

Korekce
ízení

ODEJÍT

RFAP/USB

USB Wireless 
Manager

eLAN-RF 
jelátalakító

Fogyasztásmérő
Távvezérelt dugalj és villamosenergia-
fogyasztásmérő kombinációja.

Hordozható távirányító
Garázskapuk, napellenzők, redőnyök és 
világítások vezérlése kulcstartós adóval.

RF KEYRF KEY

Digitális termosztát
Könnyen és gyorsan módosítható a szoba 
hőmérséklete a beállított programtól függetlenül. 
Az RFTC-50/G egy programozható termosztát, 
heti fűtési program beállításának lehetőségével.

RFTC10/GRFTC10/G
RFTC50/GRFTC50/G

RF távirányító kijelzővel
Az RF Pilot távirányító és az RF Touch érintőképernyős 
egység kombinációja lehetővé teszi az INELS RF 
Control rendszer funkcióinak maximális kihasználását. RF PILOT

Univerzális bemeneti modul
Univerzális adómodul, mellyel bármilyen 
kapcsolót, érintkezőt vezeték nélküli 
kapcsolóvá alakíthat. RFIM20BRFIM20B

RFIM40BRFIM40B

Kapcsoló aktorok
A kapcsoló aktorok elektromos készülékek 
és dugaljak kapcsolására használhatók. 
Az összes adóval vezérelhetők. Az 
RFSAI-61B hagyományos külső 
nyomógombbal is vezérelhető. Gyors 
megoldás az RFSC-11, RFSC-61 
kapcsoló dugalj. Az RFUS-61 
szélsőséges környezetbe is felszerelhető.

RFSA61BRFSA61B

RFUS61RFUS61

IP65IP65

RFPM1RFPM1

ΣEE

Σ€€

°C

Hőérzékelő
A érzékeli az aktuális hőmérsékletet 
(erkély, terasz), mely az RF Touch 
kijelzőjén látható. RFTI10B

Hőmérséklet érzé-
kelők kapcsolóval 
és kézi vezérléssel

Analóg vevő
0-10V - szelepszabályzás
1-10V - fénycső szabályzás

RF Touch - 
érintőképernyős 
vezérlő

Vezeték nélküli 
OASiS érzékelők

Hőérzékelő

Univerzális 
adómodul

Univerzális 
bemeneti modul

Digitális 
szobatermosztát

Vezeték nélküli 
kapcsolók

Hordozható 
távirányító

Távirányító 
kijelzővel

Jelismétlő - 
dugalj kivitelben

Adók

Villamosenergia
fogyasztásmérő

Fényerőszabályzók

Szerelvény-dobozba Dugaljba

Elosztószekrénybe

Dugaljba

Szélsőséges környezetbe

Redőny 
vezérlők

Elosztó-szekrénybe

Vezeték nélküli 
folyadék 
érzékelő

Alkony-
kapcsoló

Az iNELS RF Control rendszer vevő egységeinek vezérléséhez. 
Az elemes tápellátásnak köszönhetően bárhol telepíthetők.

Vevők
Az INELS RF Control rendszer vevői, melyek az adók vagy az 
RF Touch vezérlő programja által küldött parancsok szerint 
kapcsolják a kívánt elektromos készüléket vagy berendezést.

Kapcsoló Egységek 
kötődobozba 
Szerelvény-dobozba

E27 foglalatba

RF LED égő

RFSAI61BRFSAI61B

RFSC61RFSC61

Vas 01.01.12         
      12:54

Helyiségek

Aktorok

Szobák

Dátum és idő

Nyelv

Korrekció

Visszaállítás

VISSZA         
         

VÁLASZT
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Vezeték nélküli vezérlési rendszer

iNELS RF Control vezeték nélküli kommunikációs rendszer 6–7
Az iNELS RF Control vezeték nélküli eszközök áttekintése 10–11
RF adók 
Vezérlők 
RF Touch-W – falra szerelhető érintőképernyős vezérlő 12–13
RF Touch-B – szerelvénydobozba szerelhető érintőképernyős vezérlő 12–13
RF Pilot – RF távirányító és kijelző 14–15
RFAP/USB – USB stick virtuális Touch vezérlő 16
RF KEY – 4 csatornás hordozható vezérlő  17
RFWB-20/G – 2 csatornás vezeték nélküli fali kapcsoló LOGUS90 kivitelben 18
RFWB-40/G – 4 csatornás vezeték nélküli fali kapcsoló LOGUS90 kivitelben 18
RFTC-10/G – digitális hőmérséklet-szabályzó LOGUS90 kivitelben 19
RFTC-50/G – digitális hőmérséklet-szabályzó LOGUS90 kivitelben. Heti fűtési program 20
Konverterek 
RFIM-20B – univerzális adó modul 2 kapcsolóhoz / nyomógombhoz 21
RFIM-40B – univerzális adó modul 4 kapcsolóhoz / nyomógombhoz 21
RFSG-1M – adómodul. 230V-os táppal, 1modul széles kivitelben 22
RFTI-10B – vezeték nélküli hőmérséklet érzékelő, MINI kivitelben 23
eLAN-RF-003, eLAN-RF-Wi-003 – vezérlő doboz – ethernet/RF jel átjáró 24–25
iHC-MARF, iHC-TARF – alkalmazás okostelefonhoz és tablethez 25
RFGSM-220M – multifunkciós GSM kommunikátor 26–27
EMDC-64M - iNELS - DALI/DMX átalakító 28
RFSOU-1 – alkony- és fénykapcsoló 29
Jelismétlő (Repeater) 
RFRP-20 – hálózati aljzatba dugaszolható vezeték nélküli jelismétlő (repeater) 30
RF mérő 
RFPM-1 – villamosenergia-fogyasztás mérő 31
Érzékelők 
RFSF-1B – vezeték nélküli folyadék érzékelő 32
JA-80P, JA-81M, JA-82M – érzékelők (lásd. 10. old., A vezeték nélküli iNELS RF Control eszközök áttekintése) 
RF vevők 
Dimmer aktorok 
RFDSC-11 – egyfunkciós dimmer aljzat, nyomógombos dimmer 33
RFDSC-71 – multifunkciós dimmer aljzat, 7 funkció 33
RFDA-11B – egyfunkciós dimmer aktor, 1 világítási kép 34
RFDA-71B – multifunkciós dimmer aktor, 7 funkció 34
iNELS RF Control LED égők 35
RFDEL-71B – RF dimmer LED-es és energiatakarékos fényforrásokhoz 36
RFDEL-71M  - univerzális dimmer aktor 37
RFDA-73M/RGB – dimmer aktor LED és RGB LED szalagok dimmeléséhez 38–39
Redőnymozgató aktorok 
RFJA-12B /230VAC – 2x8A-es kapcsoló, relévédelemmel 40
RFJA-12B /24VDC – kontaktusmentes kapcsoló 40
Kapcsoló aktorok 
RFSC-11 – egyfunkciós kapcsolóaljzat 41
RFSC-61 – multifunkciós kapcsolóaljzat, 6 funkció 41
RFSA-11B – egycsatornás, egyfunkciós kapcsoló aktor 42
RFSA-61B – egycsatornás, multifunkciós kapcsoló aktor 42
RFSA-62B – kétcsatornás, multifunkciós kapcsoló aktor 42
RFSAI-61B – egycsatornás multifunkciós kapcsoló aktor külső bemenettel 43
RFSA-61M – egycsatornás, multifunkciós kapcsoló aktor 44
RFSA-66M – hatcsatornás, multifunkciós kapcsoló aktor 44
RFUS-11 – egycsatornás egyfunkciós kapcsoló aktor IP65 védelemmel 45
RFUS-61 – egycsatornás multifunkciós kapcsoló aktor IP65 védelemmel 45
Hőmérsékleti aktorok 
RFSTI-11B – kapcsoló aktor hőérzékelővel 46
RFSTI-11/G – kapcsoló aktor hőérzékelővel LOGUS90 kivitelben 46
RFATV-1 – Vezeték nélküli termofej 47
Analóg aktor 
RFDAC-71B – 0(1) - 10 V analóg kimenet és aktor 48
Intelligens vezérlő 
eLAN-IR-003 – intelligens IR vezérlő audio / video berendezésekhez 49
Kiegészítők 
TELVA 230V/24V - szelepmozgató, TC, TZ hőérzékelők, AN-I belső antenna, AN-E külső antenna 50
További információk  
Esettanulmányok 51
Termékek terhelhetősége 52
Felhasználási alapelvek és az eszközök méretei 53
Egyszerű és gyors programozás  54
RF SZETTEK - adó és vevő kombinációk 55
 

Tartalomjegyzék
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Funkció / RF 
aktorok

RF Touch. Érintőképernyős vezérlőegység

RF Key. Kisméretű távirányító, széles felhasználási lehetőséggel

RF Pilot.  Elegáns kivitelű távirányító OLED kijelzővel

RFWB-20/G és40/G. Vezeték nélküli kapcsoló

RFTC-10/G és 50/G. Digitális vezeték nélküli hőmérséklet szabályzó

RFIM-20B/40B. Adómodul, mely bármely kapcsolót, érintkezőt veze-

ték nélküli kapcsolóvá alakít

RFSG-1M. Alacsony és magas tarifa közötti kapcsolásra

RFGSM-220M. Vezérlődoboz GSM vonalon történő vezérléshez

eLAN-RF-Wi-003. Vezérlődoboz okostelefonról vagy tabletről történő 

vezérléshez

RFAP/USB. Vezérlő PC-hez vagy notebookhoz

RFRP-20. Jelismétlő a hatótávolság növeléséhez

RFPM-1. Kombinált távirányítható aljzat és fogyasztásmérő

RFTI-10B. Vezeték nélküli hőmérséklet érzékelő, külső tápegység 

nélkül

RFSF-1B. Vezeték nélküli folyadék érzékelő

JA-80P.  Mozgásérzékelő

JA-81M. Ajtónyitás érzékelő

JA-82M. Ablaknyitás érzékelő

RFDSC-11/71.  Egyszerű megoldást kínál a világítás fényerő-szabály-

zásához

RFDEL-71B. Univerzális dimmer fényforrásokhoz

RFDA-11B/71B. Dimmer kötő- vagy szerelvénydobozba

RFDA-73M/ RGB. Dimmer LED szalag fényerő-szabályzásához

RFSOU-1. Automatikus alkony és fénykapcsoláshoz

RFJA-12B. Redőny, garázskapu, napellenzők irányításához

RFSC-11/61. Multifunkciós kapcsoló aljzat, mely egyszerűvé teszi a 

ventilátor vagy egyéb eszközök kapcsolását

RFSA-11B/61B. Elektromos berendezések kapcsolására

RFSA-62B. Két áramkör vezérlése egy aktorral

RFSAI-61B. A vezetékes és vezeték nélküli vezérlés kombinálásához

RFSA-61M/66M. Különböző villamos készülékek, berendezések 

működtetésére

RFUS-11/61. Kapcsoló szélsőséges környezethez: poros és nedves 

helyek, kültéri terek, pincék, üvegházak, hűtők, ...

RFSTI-11B/G. Hőmérséklet mérő és fűtés kapcsoló egyben

RFATV-1. Vezeték nélküli zónahőmérséklet-mérő és radiátor szelepve-

zérlő (termoszelep) egy eszközben

RFDAC-71B. Folytonos szabályzásra alkalmas

LED  égő. Beépített RF modullal

RFDEL-71M. Dimmer 600W terhelésig

EMDC-64M. Vezérlő egység (DALI és DMX)
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1M

ΣEE

3 M

RFAP/USB

  JA-80P                JA-81M       JA-82M 

RF ANT.
868MHz

Compatible

eLAN-RF-003

RF ANT.
868MHz

Compatible

AWARDED AWARDED

Vezérlők

RF Pilot
Vezeték nélküli 
RF távirányító 

OLED kijelzővel

RF KEY
4 csatornás hordozható 
távirányító kulcstartós 

kivitelben

RFTC-10/G (50/G)
RFTC-10/G: egyszerű termosztát.

RFTC-50/G: programozható termosztát,
heti fűtési program,
2 x 1,5V AAA elem,
LOGUS90 kivitelben

RFWB-40/G
4-csatornás 

vezeték nélküli kapcsoló 
LOGUS90 kivitelben

RFWB-20/G
2-csatornás 

vezeték nélküli kapcsoló 
LOGUS90 kivitelben

RF Touch-B
Vezeték nélküli központi egység, 

szerelvénydobozba építhető.
100-230 V AC 

RF Touch-W
Vezeték nélküli központi egység, 

felületre szerelhető,
100-230 V AC vagy 

adapter (külső) 12 V DC

Átalakítók

RFIM-40B
Univerzális adómodul 

kapcsoló / nyomógomb alá, 
szerelvénydobozba 

építhető

RFIM-20B
Univerzális adómodul 

kapcsoló / nyomógomb alá, 
szerelvénydobozba 

építhető

RFSG -1M
RF adó: univerzális 

adómodul,
230 V AC

RFTI - 10B
RF adó: vezeték nélküli

hőérzékelő, 
1 x 3V elem

CR 2477

USB 

RFAP/USB
USB-stick az RF 

Touch virtuális SW 
vezérléséhez

Érzékelők

Ú J D O N S ÁG

RFGSM-220M
RF adó: GSM kommunikátor elektromos 

készülékek távkapcsolásához és az INELS RF 
Control aktorok állapotának lekérdezéséhez 
(ON, OFF, hőmérséklet). 2x CO 8A. 11-30V DC

 eLAN-RF-003,
eLAN-RF-Wi-003
LAN hálózat parancsait alakítja 

RF jelre az RF aktorok 
vezérléséhez

Repeater

RFRP-20
RF jel átjátszó

Mérő 

RFPM-1
Vezeték nélküli villamosenergia 

fogyasztásmérő
1x záró 16A, 

230 V AC

Ú J D O N S ÁG

Ú J D O N S ÁG

JA-80P Passzív infra mozgásérzékelő, területek védelmére és 
emberek mozgásának jelzésére.
JA-81M Ajtók és ablakok nyitásának érzékelésére. Külön 
bemenettel rendelkezik a redőnyök nyitásának érzékeléséhez.
JA-82M Az eszköz érzékeli a nyitott ablakokat (ajtókat). 
”Láthatatlan“ mágneses érzékelője a belső műanyag vagy fa 
ablakkeretre van szerelve, teljesen rejtve.

RFSF-1B
Vezeték nélküli folyadék érzékelő, MINI,

elemes működés 1x3V, CR 2477

FP-1
Folyadékszint érzékelő

Az iNELS RF Control vezeték nélküli 
eszközök áttekintése

Adók

A „ZLATY AMPER“ 
DÍJ NYERTESE

A „ZLATY AMPER“ 
DÍJ NYERTESE

EMDC-64M
DALI típusú elektronikus 
előtétek és DMX vevők 

iNELS rendszerből történő 
vezérlésére szolgáló eszköz 

Ú J D O N S ÁG
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1M 3M

0-10 V

1-10 V

IP 65

3M
IP 65

RF

Analóg aktor

RFDAC - 71B
RF vevő: Aktor és 0(1)- 10 V-os analóg kimenet,

1x16A záró érintkező, 7 funkció,
230 V AC

Aktorok hőérzékelővel

RFSTI-11B                               
Vezeték nélküli kapcsoló aktor

hőérzékelővel, 
szerelvénydobozba,

230 V AC

RFSTI-11/G      
Vezeték nélküli

kapcsoló aktor hőérzékelővel,
LOGUS90 luxus kivitelben,
kézi vezérlőgombokkal,

230 V AC

Dimmer aktorok

RFDA-11B(71B)
RFSA-11B: Egyfunkciós dimmer aktor
1 világítási kép, OFF funkció, 230 V AC

RFSA-71B: Multifunkciós dimmer aktor,
7 funkció, 230 V AC / 250 VA

RFDEL-71B
RF dimmer 230V-os fényforrások és LED

lámpák szabályzásához;
6 világítási funkció és ON/OFF, 230 V AC

Kapcsoló aktorok

RFSA-62B
Kétcsatornás multifunkciós
kapcsoló aktor, 2x záró 8A,

6 funkció, 230 V AC

RFSA-61M
Egycsatornás multifunkciós

kapcsoló aktor, 1x váltó 16A,
6 funkció, 230 V AC

RFSA-66M
Hatcsatornás multifunkciós
kapcsoló aktor, 3x záró 8A,

3x váltó 8A, 6 funkció, 230 V AC

RFUS-11(61)
Egycsatornás, egyfunkciós

(multifunkciós) kapcsoló aktor,
1x záró 16A, 230 V AC,

IP65 védettség

A botantenna tartozéka az RFSG-1M, RFGSM-220M, EMDC-64M, RFDA-73M/RGB, RFSA-61M, RFSA-66M: eszközöknek, külső antenna a 50. oldalon.

RFDA-73M/RGB
RF dimmer 12-24V DC feszültségű
LED, LED szalag és RGB LED szalag

fényerő-szabályzásához
Vezérlés: vezeték nélküli INELS RF Control

adóval, 0 (1) - 10V-os jellel, ill. az iNELS
DAC átalakítójával, 12-24 V DC

RFATV-1                               
Vezeték nélküli hőmérséklet-mérő

és radiátor (fűtő berendezés)
szelepvezérlő

RFSAI-61B
Egycsatornás multifunkciós

kapcsoló aktor, hagyományos
nyomógombos vezérlés 

lehetőségével,
1x záró 16A, 230 V AC

RFDSC-11(71)
RFDSC-11: Egyfunkciós dimmer dugalj

Funkció - nyomógombos dimmer, 230 V AC.
RFDSC-71: Multifunkciós dimmer dugalj

6 világítás funkció és ON/OFF,
230 V AC / 250 VA

RFSC-11(61) 
Egycsatornás kapcsoló dugalj,

1x záró 16A, 230 V AC
RFSC-11: Egyfunkciós

BEKAPCSOLÁS/KIKAPCSOLÁS

RFSA-11B (61B)
Egycsatornás kapcsoló aktor1x záró

16A, 230V AC
RFSA-11B: Egyfunkciós

RFSA-61B: Multifunkciós (6 funkció)

RFSOU -1
Alkony és fénykapcsoló egység

Két eszköz az egyben:
- alkonykapcsoló

- fénykapcsoló
2x1.5V AAA elem

Vevők

Redőny aktorok

 RFJA-12B/230 V
Redőnyvezérlő aktor

2x8A záró, relévédelemmel,
230 V AC

 RFJA-12B/24V DC
Redőnyvezérlő aktor,

kontaktusmentes kapcsoló,
12-24 V DC

Telva 
Thermo drive.

Elektronikus 
előtét

RF LED égők
A fények beállításával lehetővé 

teszi a megfelelő hangulat 
kialakítást, legyen szó könyv 

olvasásról, fi lm nézésről, vagy 
éppen egy buliról a barátokkal...

RFDEL-71M
Fényforrások fényerejének szabályzásához

Ú J D O N S ÁG Ú J D O N S ÁG
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°C

RF Touch-B                       RF Touch-W         

Kijelző:

Típus:

Felbontás:

Képoldalarány:

Kijelző méretei:

Háttérvilágítás:

Touch panel:

Képátló:

Vezérlés:

Energiaellátás:

Tápfeszültség/névleges áram:

Fogyasztás:

Tápfeszültség csatlakozók:

Vezérlés:

Hatótávolság:

RF Touch-W csatlakozói:

Frekvencia:

Csatlakozás:

RF Touch-W csatlakozói:

Bekötővezeték keresztmetszete:

Működési feltételek:

Működési hőmérséklet:

Tárolási hőmérséklet:

Védettség:

Túlfeszültség kategória:

Szennyezettségi fok:

Működési helyzet:

Telepítés:

Méretek:

Tömeg:**

Kapcsolódó szabványok:

színes TFT LCD

320 x 240 képpont / 262 144  szín 

3:4

52.5 x 70 mm

aktív (fehér LED)

4 vezetékes rezisztív

3.5”

érintéssel

                                                                  hátsó bekötés  100 - 230 V AC 

                100–230 V AC                          oldalsó bekötés 12 V DC*

max. 5W

A1–A2

100 m

1 m

868 MHz

                                                                       csavar nélküli Push-in

                       sorkapocs vagy

                    sorkapocs                 2.1 mm Jack dugalj

max. 2.5 mm2/1.5 mm2 érvéggel

0 .. +50°C

- 20 ..  +70°C

IP 20

III.

2

tetszőleges

          szerelvénydobozba                           igény szerinti helyre

94 x 94 x 12 mm                                94 x 94 x 24 mm

127 g                                                    175 g

EN 60730-1

!

!

!

!

!

!

!

RF Touch érintőképernyős vezérlő

EAN kód  
RF Touch-B:  8595188143738 (fehér színű keret és fehér színű belső keret)
RF Touch-W: 8595188131711 (fehér keret, fehér belső keret és fehér hátlap)

RF Touch-B
szerelvénydobozba szerelhető

RF Touch-W
síkfelületre szerelhető

* Az adapter az RF Touch-W egység tartozéka.
** A tömeg műanyag kerettel értendő.

Technikai paraméterek

érintőképernyős vezérlő egység a vezeték nélküli INELS RF Control rendszer RF eszközeinek intelligens irányítására:

- az összes egység központi vezérlése

- teljes áttekintés (megjelenítés) a egységek pillanatnyi állapotáról (készülékek / folyamatok)

funkciók:

- parancsok küldése a kapcsoló, dimmer vagy redőny aktorok felé

- fogadja az adók, nyomógombok, hőérzékelők és vezérlők jeleit

- program szerint szabályozza a fűtést

3,5 colos színes érintőképernyő - nincsenek mechanikus gombok

az RF Touch az INELS RF Control rendszer 40 aktorát képes vezérelni és 30 OASiS érzékelő állapotáról ad információt

verziók:

RF Touch-B: szerelvénydobozba építhető, 230 V AC tápfeszültség

RF Touch-W:  sík felületre szerelhető, tápfeszültség hátsó bekötéssel: 100- 230 V AC, oldalsó 

csatlakoztatással (jack aljzat): 12 V DC

RF Touch színkombinációk:

RF Touch keretek –   alap műanyag (fehér, fekete, piros), és LOGUS90 luxus kivitelben

(üveg, fém - alumínium, nikkel, titán)

köztes keret – fehér, sötétszürke, fémes bevonat – alumínium, gyöngy, jég, szürke

RF-Touch W hátlap – fehér, elefántcsont, világosszürke, sötétszürke

RF Touch csak az Oasis&Touch Compatible jelöléssel ellátott aktorokkal működik

A „ZLATY AMPER“ 
DÍJ NYERTESE
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RF TOUCH

RF Pilot RF KEY RFWB-20/G

(40/G)

RFTC-10/G

RFTC-50/G

RFIM-20B

(40B)

RFSG-1M
1 M

RFJA-12B

RFSA-62B

RFTC-10/G

RFSA-61B

RFDA-71BRFRP-20

RFRP-20

RFDAC-71B

RFTI-10BRFSTI-11BRFJA-12B/230V

(24V DC)

RFDEL-71BRFDA-11B (71B) RFSTI-11/G

RFSA-11B(61B) RFSAI-61 RFSA-61M

1 M

RFSA-66M

3 M

RFSA-61B

RF Pilot

RFDSC-11(71)

RFSA-62B

RFSC-61

RFDSC-71

RFSC-11(61)

RFAP/USB

RFUS-11(61)

RFDA-73M/RGB

3 M

IP65

RFGSM-220
3 M

eLAN-RF-003 JAA-880P
JAA-881MM
JAA-882MM

RFPM-1

∑ E

IP65

RFSOU-1

RFSF-1B

FÉNYERŐSZABÁLYZÁS

•  fényerőszabályzás (szabályozható kompakt fénycsövek, elektromos vagy 
transzformátoros előtéttel szerelt halogén lámpák, fénycsövek 1-10V-os 
fényerőszabályzó előtéttel, 230-as LED lámpák, kompakt fénycsövek)

•  saját elnevezésű szabályzott világítási körök (pl.: nappali világítás)
•  ”Napkelte/napnyugta“ funkció - a fényerősség fokozatosan nő/csökken a 

beállított időzítés szerint 2 mp és 30 perc intervallumban

ÉRZÉKELŐK

•  az RF Touch kommunikál az érzékelőkkel- ablak- ajtó nyitás, mozgás...
•  kapcsoló aktorokkal való párosítási lehetőség
•  teljes áttekintés otthona felett

KAPCSOLÁS

•  világítás, aljzatok, el. berendezések kapcsolása
•  áttekinthető vezérlés saját elnevezések alapján
•  fogyasztók valós idejű kapcsolása akkor is, ha nem tartózkodik odahaza 

(pl. jelenlét szimuláció)
•  több kapcsolási funkció: BE/KI kapcsolás, impulzusrelé, nyomógomb, 

késleltetett be / ki kapcsolás (2 mp és 60 perc közötti időzítéssel)

REDŐNYÖK

•  redőnyök, zsalúziák, árnyékolók, garázskapu stb. vezérlése
•  redőnyök együttes vagy önálló vezérlése
•  a redőny tényleges le/fel húzási idejének beállítása
•  230 V és 24 V DC tápfeszültségű aktorok (ablakközti redőnyök, stb.)

GYORS VEZÉRLÉS

•  több aktor egyetlen utasítással történő vezérlését teszi lehetővé
•  különböző ”képek“ beállítása - pl. egyazon utasításra leereszkednek a 

redőnyök és a világítás a beállított fényerővel világít

FŰTÉS

•  fűtésvezérlés (kazánok, termofejek stb. 0-10 V...)
•  fűtésszabályzás az egész házban, vagy helyiségenként
•  külső hőmérséklet mérése (vezeték nélküli szenzor) - pl. a teraszon ...
•  testre szabott, beállítható fűtési módok heti időzítéssel
•  ”szabadság“ mód- amíg Ön szabadságát tölti, speciális fűtési mód szerinti 

program alapján működik a fűtés
•  a digitális termosztáttal szabályozhatja az adott helyiség hőmérsékletét

Kommunikáció az RF Touch vezérlővel

ADÓK
Vezérlők Átalakítók

Kapcsoló aktorok

Redőny aktorok Hőérzékelő aktorokDimmer aktorok

redőnyvezérlés

topení

Érzékeli a helyiség hőmérsékletét és az 
adatot továbbítja az RF Touch-nak

Az RF jel 

felerősítésére

szolgál

Az érzékelő mozgást 

érzékel és bekapcsolja 

a szirénát

Az adó és vevő egységek 

kommunikációja

Utasítás a feladat végrehajtására

Visszajelzés az utasítás végrehajtásáról

Analóg aktor

VEVŐK

ÉRZÉKELŐK

HATÓTÁVOLSÁG 

400 м

 2
0

0
 m

max. 200 м

ÉrzékelőkRepeater Mérő
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RF Pilot

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Kijelző

az RF Pilot egy elegáns kivitelű távirányító OLED kijelzővel

kényelmes kezelést és visszaigazolt vezérlést biztosít

az RF Pilot 40 INELS RF Control eszközt tud kezelni

az RF Pilot méri és megjeleníti tartózkodási helyének a hőmérsékletét

létrehozhat saját menüt és elnevezheti az RF Pilot által vezérelt készülékeket

a Jelenetek menüvel csoportba foglalhatja vevőkészülékeit - egy gombnyomásra több készülék kapcsol

a Kedvencek menüben összegyűjthetők a gyakran használt eszközök, aktiválás után az RF Pilot azonnal 

megjeleníti

hatótávolság max. 200 m

az RF Pilot vezeték nélküli távirányító működési frekvenciája 868 MHz

2db AAA elemmel működik

dizájn:  RF Pilot/W (ház színe - fehér), RF távirányító kijelzővel

RF Pilot/A (ház színe - antracit), RF távirányító kijelzővel

EAN kód 
RF Pilot/W:  8595188143769 (a ház színe - fehér)
RF Pilot/A:   8595188145169 (a ház színe - antracit)

Alkalmazási példa 

Irány
nyomógombok

Vezérlő
nyomógomb

Vezérlő
nyomógomb

A kijelző részei 

Az INELS RF Control rendszer funkcióinak maximális kihasználásához 
javasoljuk az RF Pilot távirányító és az RF Touch vezeték nélküli 
központ együttes alkalmazását.

IdőDátum

Aktuális hőmérséklet

kijelzése

Belépés a menübe

Gyorsvezérlések

Elemállapot jelzése

OLED színei

128 x 128 képpont 

1:1

26 x 26 mm

aktív világító szöveg

1.5“

iránygombok, vezérlő gombok

2 x 1.5V AAA / R03 elem

a használat gyakoriságától és az elem típusától függ

max. 200 m

868 MHz

0 .. +55 °C

-20 ..+70 °C

IP20

tetszőleges

130 x 41 x 18 mm

61 g

EN 60730-1

Kijelző

Típus:

Felbontás:

Képoldalarány:

Kijelző méretei:

Háttérvilágítás:

Képátló:

Vezérlés:

Tápellátás

Tápfeszültség:

Elem élettartama:

Vezérlés

Hatótávolság nyílt terepen:

Frekvencia:

További információk

Működési hőmérséklet:

Tárolási hőmérséklet:

Védettség:

Működési helyzet:

Méretek:

Tömeg:

Kapcsolódó szabványok:

Technikai paraméterek

OLED színei Kijelző

RF Pilot: RF távirányító és kijelző

Beállítás menü

Hé 01.01.13              12:54

Típus:

RFSA-11

RFSA-6x

RFJA-12

RFDA-71

RFDA-11

RFDAC-71

VISSZA                 VÁLASZT

Memória:

1/40

Típus/cím:

RFSA11/012345

Helyiség:

Szoba

Megnevezés:

Lámpa

VISSZA                 VÁLASZT

Memória:

3/40

Típus/cím:

Nincs párosítva

Helyiség:

Nincs párosítva

Megnevezés:

Nincs párosítva

VISSZA             

Az eszköz részei

Hé 01.01.13                12:54

Kedvencek 1

Kedvencek 2

Kedvencek 3

Kedvencek 4

Kedvencek 5

Kedvencek 6

Kedvencek 7

Hőmérséklet: 23C         MENÜ

Helyiségek

Módok

Kedvencek

VISSZA VÁLASZT
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RFSA-11B (61B)RFJA-12B/230V(24V DC)

RFSA-61M RFSA-66M

RFDEL-71BRFDA-11B (71B) RFSA-62B

1 M 3 M

RFDA-71B

RFSA-66MRFJA-12B

3 M

RFDA-71B RFJA-12B RFSA-11B RFDAC-71B

RFRP-20

RFSA-11B

RFDAC-71B

RFDSC-11(71) RFSAI-61

RFUS-11(61)

RFDA-73M/RGB
3 M

IP65

IP65

RFSOU-1 RFSC-11(61)

FÉNYERŐSZABÁLYZÁS

•  fényerőszabályzás (szabályozható kompakt fénycsövek, elektromos vagy 
transzformátoros halogén lámpák, fénycsövek 1-10 V-os elektromos 
fényerőszabályzó előtétei, 230-as LED és kompakt fénycsövek)

•  saját elnevezésű szabályzott világítási körök (pl.: nappali világítás)
•  ”Napkelte/napnyugta“ funkció - a fényerősség fokozatosan nő/csökken a   

beállított időzítés szerint 2 mp és 30 perc intervallumban

KAPCSOLÁS

•  világítás, aljzatok, el. berendezések kapcsolása
•  áttekinthető vezérlés saját elnevezések alapján
•  több kapcsolási funkció: BE/KI kapcsolás, impulzusrelé, nyomógomb, 

késleltetett be / ki kapcsolás (2 mp és 60 perc közötti időzítéssel)

REDŐNYÖK

•  redőnyök, zsalúziák, árnyékolók, garázskapu stb. vezérlése
•  redőnyök együttes vagy önálló vezérlése
•  230 V és 24 V DC tápfeszültségű aktorok (ablakközti redőnyök, stb.)

Kommunikáció az RF Pilot távirányítóval

AKTOROK
Kapcsoló aktorokRedőnyvezérlő

 aktorok

Fényerőszabályzó aktorok

Parancs az utasítás végrehajtására

Visszajelzés az utasítás végrehajtásáról

Dugalj 1

Dugalj 2

Dugalj 3

Dugalj 4

Dugalj 5

Dugalj 6

6 csatornás

kapcsoló aktor

Csoportos utasítás

egyetlen

gombnyomásra

Kétirányú

kommunikáció

Garázskapu nyitása

Fényerő csökkentése

20%-ra
Redőnyök leengedése

Szellőztetés

kikapcsolása
Fűtés kikapcsolása

HATÓTÁVOLSÁG max. 400 m

Az RF jel

továbbítására

szolgál

Analóg aktor

JELENETEK

•  több aktor egyetlen érintéssel történő csoportos vezérlésére szolgál
•  különböző ”Jelenetek“ beállítása - pl. egyazon utasításra leereszkednek 

a redőnyök és a világítás a beállított fényerővel világít

KEDVENCEK

•  a leggyakrabban használt feladatok gyors elérhetősége
•  a képernyő aktiválását követően automatikusan megjelenik a ”Kedvencek“ 

menü, amely a műveletek gyors hozzáférését biztosítja

ne 01.01.13                 12:54

Bekapcsol

Kikapcsol

Fényerő: 0%

Szín

RGB

VISSZA                 VÁLASZT

Vas 01.01.12              12:54

Fel

Le

Beállítások

VISSZA                 VÁLASZT

Vas 01.01.12              12:54

Bekapcsol

Kikapcsol

Fényerő: 0%

Lassú felfutás

Lassú lefutás

Beállítások

VISSZA                 VÁLASZT

Vas 01.01.12              12:54

Bekapcsol

Kikapcsol

Fényerő: 0%

VISSZA                 VÁLASZT

Vas 01.01.12              12:54

Bekapcsol

Impulzusrelé

Késleltetett BE

Késleltetett KI

Beállítások

VISSZA                 VÁLASZT

Vas 01.01.12              12:54

Bekapcsol

Konyha

Szoba

Hálószoba

Szoba

Gyerekszoba

Nappali

Hőmérséklet 23C    MENÜ

Vas 01.01.12              12:54

Helyiségek

Módok

Kedvencek

VISSZA                 VÁLASZT
ne 01.01.12               12:54

Helyiségek

Módok

Kedvencek

VISSZAVÁLASZT
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RFAP/USB                       

RFAP/USB

RFJA-12B/230V 

RFSA-11B/61B 

JA-80P

RFDAC-71B

RFSC-61

RFSTI-11/G 

RFAP/USB

Adók: USB stick virtuális Touch vezérlő

EAN kód  
RFAP/USB:  8595188145572
AN-E külső antenna: 859415759012
AN-I belső antenna: 8595188161862

!

!

!

Fogyasztás:

Felület:

Hatótávolság:

RF Touch-W csatlakozói:

Frekvencia:

Tápfeszültség jelzése:

RF kommunikáció jelzése:

Működési feltételek

Működési hőmérséklet:

Tárolási hőmérséklet:

Védettség:

Szennyezettségi fok:

Működési helyzet:

Telepítés:

Méretek:

Tömeg:

Kapcsolódó szabványok:

Technikai paraméterek 

RFAP/USB - kommunikációs interfész az INELS RF Control rendszer eszközei és Windows vagy 

Linux operációs rendszert futtató PC között USB felületen

a USB Wireless Manager szoftver szimulálja az érintőképernyős RF Touch működését 

(lásd a 12. oldalon)

a demo verzió letölthető: www.elkoep.com/download/software

az RT Touch és az RFAP/USB együtt is használható

Az RFAP/USB sticket a számítógép USB portjához kell csatlakoztatni és futtatni a feltelepített USB Wireless Manager programot, mely szimulálja az érintőképernyős vezeték nélküli RF Touch 
vezérlőt. A stick használatával mobilissá válik, könnyedén kapcsolhatja készülékeit, dimmerelheti lámpáit, szabályozhatja a fűtést vagy a légkondicionálást és mozgathatja a redőnyöket. 
Ellenőrizheti biztonságát, az ablakok és ajtók nyitásérzékelőit vagy a mozgást.

RFAP/USB alkalmazási példa

USB Wireless Manager képernyői

AN-E BELSŐ ANTENNA

Megjegyzés:

Parancs az utasítás végrehajtására

Visszajelzés az utasítás végrehajtásáról

max. 1W

USB 1.1 és magasabb, ”A“ dugó

100 m

1 m

868 MHz

zöld LED

piros LED

                   

0 max. +55°C

- 20 max.  +70°C

IP30

2

tetszőleges

tetszőleges

22 x 85 x 15 mm     

20 g

 EN 60950-1
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RF KEY









 

3 V, CR 2032 elem

piros LED

4

868 MHz 

egyirányú címzett üzenet

max. 200 m

-10 max. +50 °C

tetszőleges

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:

Védettség:

Szennyezettségi fok:

Méretek:

Tömeg:

Kapcsolódó szabványok:

Technikai paraméterek Az eszköz részei

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

hordozható, kulcskarikára akasztható adóegység az INELS RF Control rendszer egységeinek távvezérléséhez

kisméretű távirányító, széles felhasználási lehetőséggel. Mindig kéznél van az autóban,

az asztalon vagy éppen a zsebben

leggyakoribb felhasználása: garázsajtók, tolókapuk mozgatása az autóból vagy kert világításának kapcsolása, stb.

biztonságos kommunikáció a vezeték nélküli rendszer egységeivel

a kulcstartós adó korlátlan számú vevőegység távirányítására használható az RF jel hatótávolságán belül

az RF eszközök telepítésénél fi gyelembe kell venni a rádiójelek terjedését, hatótávolságát, mely függ az épület

falainak elhelyezkedésétől, anyagától, a területen található tárgyaktól, fáktól, stb.

a vezeték nélküli adók 868 MHz frekvenciával működnek

az adó egy RF parancsot küld (a gomb lenyomásával), mely tartalmazza a vevő számára szükséges információkat

az elem élettartama a használat gyakoriságától függően kb. 5 év

kivitel: fekete, fehér

További információk az 53. oldalon

Az eszköz telepítése

Nyomógombok

EAN kód
RF KEY/W-fehér: 8595188143332
RF KEY/B-fekete: 8595188143752

RF adó: RF KEY hordozható vezérlők

Állapotjelző 

Nyomógombok
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RFWB-20/G

RFWB-40/G

RFWB-40/G









 

 60mm
13mm 

RFWB-20/G                 RFWB-40/G

ARBORE
PETRA CRYSTAL

METAL
BASE

AQUARELLA

ANIMATO

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Az eszköz részei

Az eszköz telepítése

Telepítési példák

Fal Fa Üveg

További információk az 53. oldalon

Átvitel jelzése

Nyomógombok

a vezeték nélküli nyomógombok az INELS RF Control rendszer vevőinek vezérlésére használhatók

lapos kivitele lehetővé teszi bármilyen sík felületre történő szerelését (üveg, fa, fal...)

biztonságos kommunikáció a vezeték nélküli rendszer elemei között

korlátlan számú vevő aktort irányíthat, akár egyszerre is az RF jel hatósugarán belül

az RF jel hatótávolsága függ a telepítés helyétől, az épület és a tereptárgyak anyagának fajtájától, stb...

az adó egy RF parancsot küld (a gomb lenyomásával), mely tartalmazza a vevő számára szükséges 

információkat

az adók tápfeszültségét elem biztosítja

az elem élettartama kb. 5 év (a használat gyakoriságától függően)

RFWB-20/G: 2-csatornás vezeték nélküli nyomógomb, LOGUS90 kivitelben

RFWB-40/G: 4-csatornás vezeték nélküli nyomógomb, LOGUS90 kivitelben 
EAN kód 
RFWB-20/G:  8595188140379 (eszköz, fehér fedél, fehér keret)
RFWB-40/G:  8595188140607 (eszköz, fehér fedél, fehér keret)

3 V , CR 2032 elem

piros LED

                             2                                                        4

868 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:

Technikai paraméterek

RF adó: RFWB-20/G, RFWB-40/G vezeték nélküli fali kapcsolók

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

Válassza ki 
a saját stílusát

Lapos, vezeték nélküli 
kapcsolók üvegre, 
csempére vagy akár 
bútorra... Költözéskor 
könnyedén viheti 
magával...
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RFTC-10/G

AAAAAAA

RFTC-10/G BBBBB
RFTC-10/G  

RFSA

RFTC-10/G  

RFSA/RFSC

A kijelző részei

Példa az RFTC-10/G termosztát felhasználására

Lapos kivitel - mélysége mindössze 20 mm!

!

!

!

!

!

!

Megjegyzés:  Az elemes működésnek köszönhetően az RFTC-10/G eszközök tetszőleges helyre helyezhetők otthonában.

Helyiség AAAAAAA

RFTC-10/G  

A belső érzékelő méri a helyiség 

hőmérsékletét. Hőmérsékletváltozás 

esetén az RFSA /RFSC aktor közvetlenül a 

fűtő berendezést kapcsolja.

RFTC-10/G

A belső érzékelő méri a helyiség 

hőmérsékletét. Hőmérsékletváltozás 

esetén a mért értéket továbbítja az RF 

Touch számára, amely ez alapján kapcsolja 

a fűtő berendezést.

Helyiség BBBBBB

RF adó: RFTC-10/G digitális hőmérséklet szabályzó

Technikai paraméterek

Tápfeszültség:

Elem élettartama:

Hőmérséklet korrekció:

Hőm. korrekció tartománya:

Kijelző:

Háttérvilágítás:

Jelátvitel / funkció:

Hőmérséklet mérési bemenet:

Méréstartomány, pontosság:

Frekvencia:

Jelátvitel módja:

Hatótávolság nyílt terepen:

Minimális távolság (adó-vevő):

További információk

Vezérelhető RFSA-6x akt. száma:

Program:

Működési hőmérséklet:

Működési helyzet:

Rögzítés: 

Védettség:

Szennyezettségi fok:

Méretek: keret - műanyag

Keret - fém, üveg, fa, gránit

Tömeg:

Kapcsolódó szabványok:

2 x 1.5V AAA elem             

1 év

2 nyomógomb

    / ^
± 5 °C

LCD, karakter / lásd a kijelző leírásnál

IGEN / aktív - kék

szimbólumok

1x beépített érzékelő

0  max. + 55 °C ; 0.3 °C a tartományban

868 MHz 

kétirányú címzett üzenet

max. 100 m

20 mm

1

x

0 max. + 55 °C

falon

ragasztás / csavarozás

IP20

2

85 x 85 x 20 mm

94 x 94 x 20 mm 

66 g (elemek nélkül)                                    

EN 60669, EN 300 220, EN 301 489 irányelv

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

Átvitel jelzése

Beállított hőmérséklet 

jelzése

Mért hőmérséklet jelzése

Fűtőkör állapota

Hőmérséklet / idő

Elem állapota

Lezárt üzemmód

Hőmérséklet 

mértékegysége °C/°F

EAN kód
RFTC-10/G: 
                                     
RFTC-10/G fehér:
RFTC-10/G elefántcsont:                 
RFTC-10/G jég: 
RFTC-10/G gyöngy: 
RFTC-10/G alumínium: 
RFTC-10/G szürke: 

8595188142861 
(termosztát, fehér fedlap, fehér keret) 
8595188145329 (termosztát, fedlap)
8595188145336 (termosztát, fedlap)
8595188145343 (termosztát, fedlap)
8595188145350 (termosztát, fedlap)
8595188145367 (termosztát, fedlap)
8595188145374 (termosztát, fedlap)

az RFTC-10/G vezeték nélküli szobatermosztátokkal egyszerűen szabályozhatja ez egyes helyiségek 

hőmérsékletét otthonában

az RFTC-10/G két féle módon használható:

a) az RFSA / RFSC kapcsoló aktorokkal; a beállított hőmérséklet alapján be/ki kapcsolja a fűtő berendezést

b)  az RF Touch vezérlővel; a helyiség hőmérsékletének +/- 10 °C szabályzása a vezérlőben beállított 

értékhez képest

a szabályzás a /  gombokkal történik, az egyes szimbólumok (hőmérséklet, elem, mód, stb.) a 

megvilágított LCD kijelzőn láthatók

az eszköz elemről működik - 2 x 1.5 V AAA

az eszköz lapos hátlapja (lásd a képet balra) lehetővé teszi az eszköz tetszőleges helyre történő elhelyezését 

a szabályozni kívánt helyiségben

az eszköz az exkluzív LOGUS90 kivitelben készült keretekkel kapható, akár igényes változatban is (üveg, fa, 

gránit, fém) sorolókeretbe is beilleszthető
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RFTC-50/G

RFTC-50/G

3
:

BBBBB
RFTC-50/G  RFSTI-11B

AAAAAAA

RFSC
RFSA

RFTC-50/G  

A kijelző részei

Lapos kivitel - mélysége mindössze 20 mm!

!

!

!

!

!

!

RF adó: RFTC-50/G digitális hőmérséklet szabályzó

Technikai paraméterek

Tápfeszültség:

Elem élettartama:

Hőmérséklet korrekció:

Hőm. korrekció tartománya:

Kijelző:

Háttérvilágítás:

Jelátvitel / funkció:

Hőmérséklet mérési bemenet:

Méréstartomány, pontosság:

Frekvencia:

Jelátvitel módja:

Hatótávolság nyílt terepen:

Minimális távolság (adó-vevő):

További információk

Vezérelhető RFSA-6x akt. száma:

Program:

Működési hőmérséklet:

Működési helyzet:

Rögzítés: 

Védettség:

Szennyezettségi fok:

Méretek: Keret - műanyag   

Keret - fém, üveg, fa, gránit

Tömeg:

Kapcsolódó szabványok:

2 x 1.5V AAA elem

akár 1 év használattól függően

2 nyomógomb

    / ^
± 5 °C

LCD, karakter / lásd a kijelző leírásnál

IGEN / aktív - kék

szimbólumok

1x beépített érzékelő

0 max. + 55 °C ; 0.3 °C a tartományban

868 MHz 

kétirányú címzett üzenet

max. 100 m

20 mm

4

heti

0 max. + 55 °C

falon

ragasztás / csavarozás

IP20

2

85 x 85 x 20 mm

94 x 94 x 20 mm

66 g (elemek nélkül)

EN 60669, EN 300 220, EN 301 489 irányelv

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

EAN kód
RFTC-50/G:                                      

RFTC-50/G fehér:
RFTC-50/G elefántcsont:                 
RFTC-50/G jég: 
RFTC-50/G gyöngy: 
RFTC-50/G alumínium: 
RFTC-50/G szürke: 
 

8595188148641
(eszköz, fehér fedél, fehér keret) 
8595188148757 (termosztát, fedlap)
8595188148764 (termosztát, fedlap)
8595188148771 (termosztát, fedlap)
8595188148788 (termosztát, fedlap)
8595188148795 (termosztát, fedlap)

8595188148801 (termosztát, fedlap)

Helyiség AAAAAAA

RFTC-50/G

A belső érzékelő méri a hőmérsékletet, 

és hőmérsékletváltozás esetén a 

beállított heti programnak megfelelően 

kapcsolja az RFSTI-11B aktort, mely a 

padló hőmérsékletét is méri.

Helyiség BBBBBB

Példa az RFTC-50/G termosztát felhasználására

RFTC-50/G  

A belső érzékelő méri 

a hőmérsékletet, és 

hőmérsékletváltozás esetén az 

RFSA /RFSC aktorok kapcsolják az 

egyes fűtési köröket, a beállított 

heti programnak megfelelően.

A hét aktuális napjának

kijelzése

Idő megjelenítése

Kézi üzemmód jele

Hőmérséklet

Fűtés

bekapcsolt kimenet

Hőmérséklet 

mértékegysége °C

Az aktorokkal fennálló

kapcsolat szintje

az RFTC-50/G vezeték nélküli szobatermosztátokkal egyszerűen szabályozhatja ez egyes helyiségek 

hőmérsékletét otthonában

az RFTC-50/G heti program beállítását teszi lehetővé, kétféle módon:

a)  belső érzékelő méri a szobahőmérsékletet és a beállított érték alapján a termosztát vezérli a RFSA-61 

vagy RFSC-61 kapcsolókat. Felhasználható fűtőberendezésekhez, radiátorokhoz, konvektorokhoz, ...

b)  belső érzékelő méri a szobahőmérsékletet és a beállított heti program kapcsolja az RFSTI-11B aktort, 

mely a padló hőmérsékletét is méri. Ez a megoldás különösen alkalmas padlófűtéshez

a szabályzás a /  gombokkal történik, az egyes szimbólumok (hőmérséklet, elem, mód, stb.) a 

megvilágított LCD kijelzőn láthatók

az eszköz elemről működik - 2 x 1.5 V AAA

az eszköz lapos hátlapja (lásd a képet balra) lehetővé teszi az eszköz tetszőleges helyre történő elhelyezését 

a szabályozni kívánt helyiségben

az eszköz az exkluzív LOGUS90 kivitelben készült keretekkel kapható, akár igényes változatban is (üveg, fa, 

gránit, fém) sorolókeretbe is beilleszthető

Megjegyzés:     Az elemes működésnek köszönhetően az RFTC-50G eszköz tetszőleges helyre helyezhető otthonában.
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 60mm
13mm 

RFIM-20B RFIM-40B

RFIM-40BRFIM-20B

RFIM-40B

IN4
IN3

IN2
IN1

GND
GND

RFIM-20B

IN2        IN1
IN22     IN11

N

N
L

R
FIM

-40B

m

RFIM-20B

RFIM-40B

Tápfeszültség:

Elem élettartama:

Jelátvitel / funkció:

Bemenetek száma:

Frekvencia:

Jelátvitel módja:

Hatótávolság nyílt terepen:

További információk

Működési hőmérséklet:

Működési helyzet:

Csatlakozás (CY vez., keresztm.):

Vezetékek hossza:

Bemeneti impedancia

- zárt kontaktus:

- nyitott kontaktus:

Rögzítés: 

Védettség:

Szennyezettségi fok:

Méretek:

Tömeg:

Nyitott kapcsok feszültsége:

Bemenet vezetékhossza:

Kapcsolódó szabványok:

Bekötés  Az eszköz részeiTechnikai paraméterek

GND Vezérlő bemenetek

1 x 3V, CR 2477 elem                    2 x 3V, CR 2032 elem

5 év

               narancssárga LED                                   piros LED

                              2                                                            4

868 MHz 

egyirányú címzett üzenet 

max. 200 m

-10 max. +50 °C

tetszőleges 

4 x 0.75 mm2                               6 x 0.75 mm2

 90 mm

< 300 Ω

> 10 kΩ

bekötő vezetékekkel 

IP30

2

 49 x 49 x 13 mm

                            45 g                                                     50 g

                    pulzáló 12 V                                               3 V

      max.100m párhuzamosan                            max. 5 m

EN 60669, EN 300 220, EN 301 489 irányelv

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

További információk az 53. oldalon

Alkalmazási példa  

az univerzális adó modul segítségével meglévő kapcsolókkal küldhet RF parancsot a rendszer vevő egységei felé

RFIM-20B: 2 bemenet, záró kontaktusok, impulzus vagy folytonosan zárt érintkezők = kapcsoló

IM-40B: 4 bemenet, záró kontaktusok, impulzus

érintkezők állapotának továbbítása vezeték nélkül, mint pl. érzékelők, detektorok, gombok, logikai kimenetek

biztonságos kommunikáció a vezeték nélküli rendszer elemeivel

nem igényel külső tápegységet (elemes működés)

az adó korlátlan számú vevőegység távirányítására használható az RF jel hatótávolságán belül

szerelvénydobozba telepíthető (pl. KU-68), közvetlenül a gombok alá, külső tápegység bekötése nélkül

az INELS RF Control rendszer vevőegységeinek vezérlésére használható

az RF eszközök telepítésénél fi gyelembe kell venni a rádiójelek terjedését, hatótávolságát, mely függ az épület

falainak elhelyezkedésétől, anyagától, a területen található tárgyaktól, fáktól, stb.

az elem élettartama kb. 5 év (a használat gyakoriságától függően)

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

EAN kód

RFIM-20B:  8595188139274

RFIM-40B:  8595188137188

Állapotjelző 

Állapotjelző 

Vezérlő bemenetek

kapcsoló

nyomó-
gomb

RF adó: RFIM-20B, RFIM-40B univerzális adó modulok
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A1                    A2

S                    S

RFSG-1M

ANT.

Un     STATUS

TEST

 A1        A2

 S             S

Un

1M

RFSG-1M

A1                    A2

S         

RFSG-1M

ANT.

Un     STATUS

TEST

S                  

N
L

A         A                 

L

N

Bekötés  

Az eszköz részei

adó modul a berendezések / technológia felől érkező jelzések, parancsok átvitelére

előnye a 230 V-os tápfeszültség, így kezelni lehet a gyakori jelátvitelt elem lemerülése nélkül

alkalmazható például:

- tarifa átkapcsolásra (alacsony / magas)

- elektromos készülékek és eszközök vezeték nélküli kapcsolására

ha az S-S kapcsokon feszültség van, akkor 10 percenként rendszeresen küld egy ”bekapcsolt” jelet

bontáskor egy ”kikapcsolt“ jelet küld

az átvitelt LED jelzi az előlapon

az INELS RF Control rendszer vevőihez használható (elsősorban kapcsoló eszközökhöz)

az adóval korlátlan számú vevő egység vezérelhető az RF jel hatósugarán belül

galvanikusan leválasztott tápegység

1-MODUL széles, belső vagy külső antennával, kapcsolószekrénybe, DIN sínre szerelhető

kapcsolószekrénybe szereléshez alkalmas eszköz

az alap változatot belső antennával szállítjuk, külső antennával külön rendelésre

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

EAN kód
RFSG-1M: 8595188142847    
Külső antenna, AN-E: 859415759012
Belső antenna AN-I: 8595188161862

* További információ az 53. oldalon

AN-E KÜLSŐ ANTENNA

Antenna csatlakozó

Vezérlő bemenetek

Tápfeszültség jelzése Állapotjelző

Tápfeszültség 

csatlakozók

”Teszt“ gomb

Alkalmazási példa

RF adó: RFSG-1M adó modul

Technikai paraméterek

110 - 230 V AC / 50 - 60 Hz

2 VA 

0.2 W

+10 % / -25 %

zöld LED

AC 12-230V / DC 12-230V

AC 0.025VA / DC 0.1W

S - S

min. 25ms / max. végtelen

piros LED

868 MHz 

egyirányú címzett üzenet

max. 160 m

20 mm

-15 max. + 50 °C

tetszőleges *

DIN sín EN 60715

IP20 előlap felől

III.

2

    max. 1x2.5, max. 2x1.5 / érvéggel max.1x2.5

 90 x 17.6 x 64 mm

62 g                                 

 EN 60669, EN 300 220, EN 301 489

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

Tápfeszültség:

Látszólagos teljesítmény:

Hatásos teljesítmény:

Tápfeszültség tűrése:

Tápfeszültség jelzése:

Bemenetek

Vezérlő feszültség:

A vezérlő bemenet teljesítménye:

Vezérlõkapcsok:

Vezérlő impulzus hossza:

Jelátvitel / funkció:

Frekvencia:

Jelátvitel módja:

Hatótávolság nyílt terepen:

Minimális távolság (adó-vevő):

További információk

Működési hőmérséklet:

Működési helyzet:

Rögzítés:

Védettség:

Túlfeszültség kategória:

Szennyezettségi fok:

Bekötővezeték keresztmetszet (mm2):

Méretek:

Tömeg:

Kapcsolódó szabványok:

HDO

jel
Vezérlő feszültség 

AC / DC  12-230V
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 60mm
13mm 

RFSA-61B

RFTI-10B

RFTI-10B

RFSA-61B

BBBBBB

AAAAAAA CCCCCC

Az eszköz részei

Kommunikáció az RF Touch központtal

Külső érzékelő elhelyezése: 

VEZÉRLŐ EGYSÉG  

EAN kód

RFTI-10B: 8595188131759

az RF Touch-W és RF Touch-B központokhoz használható hőmérséklet érzékelő

beépített hőérzékelője a környezeti hőmérsékletet méri, a csatlakoztatható külső hőmérséklet érzékelő 

pedig a kültér, padló, stb. hőmérsékletét

a két érzékelő egyidejűleg használható

külső tápegység nélkül működik (elemről), így használható akár víz hőmérsékletének mérésére is 

(pl.: strandfürdő)

az eszköz állapotát LED dióda jelzi

”Prog“ gomb a programozáshoz vagy kézi vezérléshez

kötő- vagy szerelvénydobozba építhető (pl. KU68), nem igényel külön tápegységet

az RF Touch közvetítésével elérhetők a rendszer vevő egységei

!

!

!

!

!

!

!

!

Ajánlott külső érzékelők:

További információk a 50. oldalon

RFTI-10B hőmérsékletet mér (balkon, terasz, stb. ...) és a mért adatot rendszeres időközönként 

továbbítja az RF Touch vezérlőnek. Az RF Touch vezérlővel használva kapcsoló aktorral párosítható, 

amely KI/BE kapcsolja a fűtést.

Megjegyzés:

RF adó: RFTI-10B vezeték nélküli hőmérséklet érzékelő

Technikai paraméterek

Tápfeszültség:

Elem élettartama:

Jelátvitel / funkció:

Hőmérséklet mérési bemenet:

Méréstartomány; pontosság:

Frekvencia:

Jelátvitel módja:

Hatótávolság nyílt terepen:

További információk

Működési hőmérséklet:

Működési helyzet:

Rögzítés: 

Védettség:

Szennyezettségi fok:

Méretek:

Tömeg:

Kapcsolódó szabványok:

1 x 3V, CR 2477 elem

   1 év     

 piros LED

1x beépített NTC termisztor

1x TC/TZ külső hőérzékelő bemenet (lásd a tartozékoknál)

-20  max. +50°C ; 0.5 °C  a tartományban

868 MHz 

egyirányú címzett üzenet 

max. 160 m

-10 max. +50 °C

tetszőleges 

ragasztás / csavarozás

IP30

2

 49 x 49 x 13 mm

45 g                                         

EN 60669, EN 300 220, EN 301 489 irányelv

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

Külső TC / TZ érzékelő

csatlakozója

Állapotjelző 

Beépített érzékelő

Külső hőérzékelő

falra dobozba panelbe csőbe tartályba

AAAAAAA           RFTI-10B a hőmérsékletet beépített hőérzékelővel méri

BBBBBB        RFTI-10B az eszközhöz külső hőérzékelő is csatlakoztatható

CCCCCC       = AAAAAAA        + BBBBBB             RFTI-10Begyszerre mérheti a külső és a belső hőmérsékletet
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RF ANT. WiFi ANT.

WIFI STATUS

WiFi
IEEE 802.11

OASIS & Touch
Compatible

868MHz

ETHERNETUSB

RESET

POWER

       eLAN-RF-Wi-003

RFRF ANANT.T.
868MHz868MHz

CompatibleCompatible
OASIS & Touch

       eLAN-RF-003

x

x

x

x

x

x

x

x

x

eLAN-RF-003 eLAN-RF-Wi-003
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eLAN-RF-003

eLAN-RF-003

RFSA-61B

Smart phone Tablet

WiFi

iHC-TVC

Smart TVTablet

iHC-TARF iHC-MARF

iPad

iHC-TIRF

iPhone

iHC-MIRF

Smart TViOSAndroid

Samsung

RF adó: eLAN-RF-003, eLAN-RF-Wi-003 vezérlő doboz - ethernet/ RF konverter

az eszközök használatával PC, laptop, okostelefon vagy táblagép segítségével vezérelheti a világítást, 
redőnyöket, locsoló rendszert, stb. 
csatlakoztatás:

- eLAN-RF-003 Ethernet kábellel, routerre szükséges a használatához
-  eLAN-RF-Wi-003 ethernet kábellel vagy vezeték nélküli kapcsolattal

vezérlési lehetőségek:
- webes böngészővel
- iHC-MARF (Android) vagy iHC-MIRF (iPhone) alkalmazással okostelefonokhoz
- iHC-TARF (Android) vagy iHC TIRF (iPAD) alkalmazással tabletekhez

felhasználható azokban az esetekben is, ahol az RF jel továbbítása nem jó hatásfokú (pl. vasbeton födémen 
át két szint között). Ilyenkor két Wi-Fi router vagy ethernet kábel használata szükséges 
az eszközök kétirányú kommunikációt folytatnak az aktorokkal (az ikon körüli keret zöld vagy piros 
színével jelzi az utasítás végrehajtását) 
jelismétlő funkcióval is rendelkeznek (repeater)
felhasználhatóak az iNELS RF Control rendszer aktorainak vezérlésére az iNELS Multimédia 
rendszeren keresztül 
az eLAN-RF-003 és az eLAN-RF-Wi-003 eszközök beállítása két féle módon történhet:

1. az eLAN_konfi gurator szoftver segítségével, webes felületen, a szoftver az alapkiszerelés része
2. iHC alkalmazással közvetlenül okostelefonról vagy tabletről

az alapkiszerelés része a beépített antenna. Az AN-E típusú külső antenna opcionálisan rendelhető 
(további információk a 50. oldalon)

bemutató videó a www.youtube.com/elkoep oldalon. A keresőbe írja be: ”chytra krabicka”

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

INELS RF Control felület

Kommunikációs protokoll:

Vivőfrekvencia:

Jelátvitel módja:

Antenna kimenet:

Antenna:

RF kommunikáció jelzése:

Hatótávolság nyílt terepen:

Ethernet felület

ETH kommunikáció állapotjelzés:

ETH kommunikáció jelzése:

Kommunikációs interfész:

Alapértelmezett IP cím:

WiFi interfész:

WiFi frekvencia tartomány:

Standard:

WiFi biztonság:

Tanusítvány:

Kommunikációs interfész:

WiFi antenna kimenet:

WiFi antenna:

WiFi kommunikáció jelzése:

Hatótávolság:

Tápfeszültség/áram:

Táplálás:

Tápfeszültség jelzése:

RESET nyomógomb:

Tápforrás:

Működési hőmérséklet:

Tárolási hőmérséklet:

Védettség: 

Szennyezettségi fok:

Működési helyzet:

Méretek:

Tömeg:

OASIS & RF Touch Compatible

868 MHz

kétirányú címzett üzenet

SMA csatlakozó

1 dB (a kiszerelés része)

1 x piros RF állapot LED 

100m-ig

zöld LED

sárga LED

10/100 Mbps (RJ45)

192.168.1.1

10-27 V DC / 200 mA  SELV

Ø 2.1 mm-es jack adapter csatlakozó (tartozék) vagy csatlakozó USB-B

zöld LED POWER

alapértelmezett értékek beállítása

230 VAC / 12 V DC tartozék adapter

-20 .. +50 °C

-25 .. +70 °C

IP 20

2

tetszőleges

90 x 52 x 65 mm

136 g

EAN kód
eLAN-RF-003: 8595188146845
eLAN-RF-Wi-003: 8595188148726
Külső antenna AN-E: 859415759012
Belső antenna AN-I: 8595188161862

AN-E KÜLSŐ ANTENNA

Technikai paraméterek Bekötés 

2.405-2.480 Hz

IEEE 802.11 b/g/n

WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK

USA (FCC), Kanada(IC), 

Europa (ETSI), Japán (ARIB)

1 Mb/sec

R-SMA

1 dB (a kiszerelés része)

1 x zöld WiFi állapot LED 

200 m

iNELS RF Control alkalmazások a rendszer vezérléséhez

Okostelefon

Antenna csatlakozó
Piros LED
RF STATUS

Antenna csatlakozó

Piros LED RF STATUS

WiFi SMA csatlakozó

Zöld LED WiFi STATUS

Ethernet LED-ek a
kommunikáció jelzésére

RESET nyomógomb

Zöld POWER LED tápjelzés

Ethernet  csatlakozó(RJ 45)

Sárga USB állapot LED

Tápfeszültség
csatlakozó

10-27V/ 200mA
SELV

USB B 
konektor

Alkalmazási példa

okostelefon
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iHC-TVC

SMART TV

eLAN-RF-003 eLAN-RF-Wi-003

eLAN-RF-003eLAN-RF-003

100%0% Cirkus

Alkalmazás okostelefonokra és tabletekre

SMART TV alkalmazás

Intelligens vezérlők otthona 

villamos berendezéseinek okos-

telefonról vagy tabletről történő 

vezérléséhez.

Berendezések 
vezérlése

 Fényerőszabá-
lyzás

Kamerák 
(kültéri/beltéri)

Redőnyvezérlés

Fűtés 
szabályzás

RGB LED 

égők

RGB LED 

szalagok

RGB LED 

panelek

INGYENESEN letölthető PROMO alkalmazás ( iNELS Home Control RF Promo)

 az iNELS Home Control alkalmazás segítségével okostelefonjáról vagy táblagépéről vezérelheti otthona világítását, a 

redőnyöket, a fűtést stb.

az alkalmazás a már beépített iNELS RF Control rendszer vezérlésére szolgál

 iOS vagy Android OP rendszerre (2.4  verziótól) fejlesztve

az iNELS Home Control alkalmazás a következő eszközökkel kommunikál:

    eLAN-RF-003 vezérlő doboz, vezeték nélküli kapcsolaton keresztül, az helyi Ethernet hálózathoz csatlakozva

    eLAN-RF-Wi-003 vezérlő doboz, az eszközbe épített WiFi modul segítségével (nem szükséges külön router)  

!

!

!

!

Technikai paraméterek

iHC-MARF/MIRF 

(okostelefonok):

iHC-TARF/TIRF 

(táblagépek):

Az iHC alkalmazások nyelve:

800x480 

felbontású kijelzőre optimalizálva

1024x600 vagy 1280x800 felbontású 

kijelzőkre optimalizálva

az okostelefonon vagy a tableten beállítottak 

szerint az Android OP rendszerben vagy 

iOS-ben

 Világítás

Redőnyök

Klíma

 Fűtés

Kamerák

az iNELS Home Control alkalmazás segítségével Ön SAMSUNG SMART TV-jén keresztül kapcsolhatja pl. otthona 

világítását, garázskapuját vagy egyéb berendezéseit.

telepítés

     -   válassza ki az Ön rendszerében megtalálható iNELS RF Control aktorokat a világítás, redőnyök stb. vezérléséhez

     -   szerezzen be egy eLAN-RF vezrélőt, majd csatlakoztassa a routerhez

     -   telepítse az iHC-TVC alkalmazást SAMSUNG SMART TV készülékére

     -   hozzon létre világítási képeket, jeleneteket, és vezérelje rendszerét a TV távirányítójával

Kizárólag SAMSUNG SMART TV készüléken használható

letöltés: www.samsung.com/cz/experience/tv/smarttv/aplikace.html

!

!

!

!

HELYISÉG FOGYASZTÓ

KEDVENCEK JELENETEK

FOGYASZTÓ KIVÁLASZTÁSA

Világítás Lámpa Locsolás Páramentesítés

Kapu On/Off Szellőztetés Redőnyök

Klíma Fűtés  RGB világítás Fogyasztók

ALAPRAJZ: 

Hálószoba

Garázs Nappali
Fűtés

Nappali Nappali fűtés

Világítás 1

Kültéri világítás

Íróasztal LED világítás

Garázskapu

Vissza a menübeVissza

Világítás 1

Lámpa

Redőnyök

Fűtés

FILM mód

Napi áttekintés Heti áttekintés

Nappali

Fürdőszoba

Bejárat

Gyerekszoba

Vendégszoba

Garázs

1. szoba

Hálószoba

Konyha

Jelenetek
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RFGSM-220M

+         -

N

L
230V AC

+

-

N

L
230V AC

+

-
12V DC

 +    -           18   16    15    28    26   25

IN1   IN1   IN2   IN2  IN3   IN3   IN4   IN4

3M

RFTI-10B

RF antenna

GSM antenna

Tápfeszültség 11-30V DC /500 mA    (Csatlakozók)

(aljzat)

SIM -kártya foglalat

Kimeneti reléérintkezők 2

Kimeneti reléérintkezők 1

Mini USB csatlakozó

Bemenet 4

Bemenet 3

Bemenet 2

Bemenet 1

Technikai paraméterek

EAN kód
RFGSM-220M:8595188146043
Külső antenna AN-E: 859415759012
Belső antenna AN-I: 8595188161862

11-30V DC; szünetmentes LI-ION akkumulátor/ max.10 m vezeték

1W készenléti / töltés 1.6W

90 mA/ 12 V DC

max. 500mA/ 12 V DC

850/900/1800/1900 MHz

2W / GSM 900, 1W/ GSM 1800

AC 12-230V vagy DC 12-230V (optocsatolós leválasztás)

AC 0.025 VA/ DC 0.1W

min. 50ms/ max. végtelen

egyirányú/kétirányú címzett üzenet 868 MHz

2x váltó (AgSnO
2
)

8 A / AC1

2500VA, 240 W

500 mW

1x107

1x105

kétirányú címzett üzenet 868 MHz

MS Windows XP és nagyobb

max. 150 m

- 15  max.  + 50°C

tetszőleges

DIN sín EN 60715

IP 20 az előlap felől

II.

2

max. 1x2.5; max.2x1.5/ érvéggel max. 1x2.5

90 x 52 x 65 mm

198 g

EN 60730-1

Tápellátás

Tápfeszültség:

Max. teljesítményfelvétel:

Stand-by fogyasztás:

Fogyasztás kommunikáció alatt:

A GSM modul frekvencia sávjai:

Adó kimeneti teljesítménye:

IN1, IN2, IN3, IN4 bemenetek

Vezérlő feszültség:

A vezérlő bemenet teljesítménye:

Vezérlő impulzus hossza:

RF üzenet:

Kimenetek

Érintkezők száma:

Névleges áram:

Kapcsolási teljesítmény:

Min. DC kapcsolási képesség:

Mechanikai élettartam(AC1):

Elektromos élettartam:

RF üzenet:

További információk

PC operációs rendszer:

RF modul hatótávolsága:

Működési hőmérséklet:

Működési helyzet:

Rögzítés:

Védettség:

Túlfeszültség kategória:

Szennyezettségi fok:

Bekötővezeték keresztmetszet(mm2):

Méretek:

Tömeg:

Kapcsolódó szabványok:

Szoftver a GSM átjáró konfi gurálásához

VEZÉRLŐ EGYSÉG  

LED visszajelzők 

Tápfeszültség jelzése
USB kapcsolat

USB jelzés

RF
GSM

Töltésjelzés

Ingyenesen letölthető: www.elkoep.com/download/software

Az eszköz részei

!

!

!

!

!

!

!

RF adó: RFGSM-220M multifunkciós GSM kommunikátor

a GSM kommunikátor a fűtés, világítás, kapuk és más készülékek távoli kapcsolására, valamint az INELS RF 

Control aktorok állapotának lekérdezésére (ON, OFF, hőmérséklet értéke) használható

a GSM kommunikátornak három üzemmódja van:

a)  önálló – SMS-ben vagy csengetéssel válaszol a belső relé kapcsolásáról vagy az 1 - 4 bemenet 

állapotáról

b)  INELS RF Control aktorokkal – kapcsolási parancsot küld a kapcsoló aktoroknak (pl.: fűtés kapcsolására)

c)  RF Touch vezérlővel – információt kérhet a mobiltelefonra egy aktor állapotáról, ami alapján 

kapcsolhatja azt.

a GSM kommunikátor beállítása a mellékelt szoftver segítségével, mini USB csatlakozón át végezhető el

az RFGSM szoftver OSMS Windows XP vagy magasabb op. rendszerre letölthető: www.elkoep.cz

a GSM kommunikátor tartalmaz:

-  4x potenciálmentes, önálló bemenetet egyéb eszközök csatlakoztatására (pl.: füstérzékelő, stb.)

-  2x kimeneti relé 8A-es váltóérintkezővel (pl.: kontaktorok, fűtés, világítás, stb. kapcsolására)

-  2x antenna (- GSM, - RF kommunikáció)

-  LI-ION akkumulátor a GSM kommunikátor funkcióinak biztonsági mentéséhez 30 percig

tartozékok:

- 2x AN-I belső antenna

- mini USB csatlakozó - tápkábel, a GSM kommunikátor SW telepítéséhez

- SW Conektor 1

- tápegység adapter: 12V 6W

opcionális kiegészítő: AN-E külső antenna (3m kábellel, 5db érzékenység)

További információk a 50. oldalon

Bekötés

AN-E KÜLSŐ ANTENNA

Vezetékes detektorok/érzékelők csatlakoztatásaKészülékek be- és kikapcsolásának érzékelése

Tápfeszültség érzékelése

Beállítás PC-ről/Notebook-ról

Fogyasztók vezérlése

RF érzékelők jelének fogadása

Tápfeszültség

10-30V DC

Vezérlés SMS-el
vagy csengetéssel

Lehetséges
tápellátás
hálózati

dugasztáppal

SMS vagy csengetés
küldése a telefonra

RF aktorok vezérlése

PIR detector

Rookmelder

Ajtónyitás érzékelő
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RFTI-10B

SM
S 

SMS 

RFSA-11B/61B 

A GSM kommunikátor egy egyszerű biztonsági eszközként is 

használható, ha aktiválja az ARM/DISARM funkciót. 

ARM funkció = őrzés

Ha az érzékelők felől jelzés érkezik, az átjáró bekapcsolhatja a 

riasztót és SMS-t küldhet a megadott számra.

A GSM kommunikátor segítségével egy pillanat alatt 

megnézhetjük, milyen a hőmérséklet otthon. Csak küldjön egy 

SMS-t vagy csengesse meg az eszközt, ami válaszként SMS-

ben elküldi önnek az aktuális hőmérsékletet. Az információ 

birtokában be- vagy kikapcsolhatja a fűtést.

SMS küldésével vagy csengetéssel aktiválja a GSM 

kommunikátort, mely elküldi az RF parancsokat a termoszelep 

aktora felé, hogy kapcsolja be a fűtést (az aktor és a fűtés 

közötti kapcsolat vezetékes).

A GSM kommunikátorral közvetlenül 2 készülék kapcsolható. 

A kapcsoló funkció mellett érzékelők jeleit is képes továbbítani. 

A négy bemenetre csatlakoztatott érzékelők felől érkező 

információkat SMS-ben küldi a megadott telefonszámra.

RF adó: RFGSM-220M multifunkciós GSM kommunikátor

Parancsok kiadása

Parancs az utasítás végrehajtására

Információ átadása

és funkció végrehajtása

GSM

Információ átadása
és funkció végrehajtása
GSM

MEGJEGYZÉS:

MEGJEGYZÉS:

Parancsok kiadása

Információ átadása
és funkció végrehajtása

MEGJEGYZÉS:

GSM

Parancsok kiadása

Információ átadása

és funkció végrehajtása

GSM

MEGJEGYZÉS:

Vezeték

SMS lekérdezés
SMS válasz

Ajtónyitás érzékelő

Ablaknyitás 

érzékelő

Mozgásérzékelő

Ajtónyitás érzékelő

HDO
jel

Folyadékszint érzékelő

Füstérzékelő

SMS lekérdezés
SMS válasz
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EMDC-64M

L

N

TERM
120R

DALI1 DMX1DALI2 DMX2 DMX32

EMDC-64M
ERR

Tápfeszültség:

Kommunikáció

Bemeneti lehetőségek: 

Kimenetek:  

 

Kijelzés

- tápfeszültség: 

- hiba:  

- kommunikáció: 

További adatok

Működési hőmérséklet:

Tárolási hőmérséklet:

Védettség: 

A vezérlő berendezés típusa:

Névleges impulzusfeszültség:

Túlfeszültség kategória:

Szennyezettségi fok:

Működési helyzet: 

Rögzítés:

Kivitel:

Bekötővezeték keresztmetszete:

Méretek:

Tömeg:

Technikai paraméterek

230V AC

EBM,  iNELS RF, USB

DALI (max. 64 db előtét),

DMX (max. 32 db eszköz, jelismétlővel max. 64db)

zöld LED RUN

piros LED, ERR

LED DALI/DMX

-20 .. +55 °C

-30 .. +70 °C

eszköz-IP 20, fedlappal az elosztószekrényben - IP 40

működtető vezérlő berendezés

2.5 kV

II.

2

tetszőleges 

DIN sín EN 60715

3-MODUL 

max. 2.5 mm2/1.5 mm2

90 x 52 x 65 mm

130g Bekötési példa

eszköz DALI elektronikus előtétek és DMX vevő egységek iNELS rendszeren keresztül történő vezérléséhez

az alábbiak vezérlését teszi lehetővé

     - DALI (Digital Addressable Lighting Interface), legfeljebb 64 független elektronikus előtét vezérlése 

        fénycsövekhez, LED vagy egyéb világítótestekhez 

      - DMX (Digital Multiplex), legfeljebb 32 berendezés csatlakoztatása. Jelismétlők beépítésével akár 64 

         berendezés vezérlését is ellátja

a vezérlés kivitelezhető: az iNELS RF Control valamennyi adó egységével az iNELS BUS System EBM 

buszrendszerén keresztül (RS485)

a vezérlés módja (RF/EBM) és a vezérelt funkció (DALI/DMX) DIP kapcsolók segítségével választható ki 

230V AC tápfeszültség, a DALI buszrendszer közvetlenül az EMDC-64M eszközről kap tápellátást

az iNELS RF Control vezérlő egységek a “Prog“ gomb segítségével párosíthatók az eszközhöz

a MINI USB port a DALI/DMX berendezések virtuális címeinek meghatározására és az iNELS RF vezérlők (RF 

Key, RFWB...) párosítására szolgál 

3Modul széles, DIN sínre történő szereléshez

a kiszerelés része az AN-I beépített antenna

választható kiegészítő: AN-E külső antenna (további részletek az 50. oldalon)

!
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iNELS - DALI/DMX átalakító   EMDC-64M

EAN kód
EMDC-64M   8595188150309
AN-E külső antenna: 859415759012
AN-I Beépített antenna: 8595188161862

ANI BEÉPÍTETT ANTENNA

Az eszköz részei

Kommunikáció típusa RS485

Hibajelző

Tápfeszültség jelzése

RF antenna

“Prog“ gomb

DALI busz

 Tápfeszültség csatlakozók

DIP kapcsoló

Kommunikációt jelző LED

Mini USB csatlakozó

 DMX busz

Ú J D O N S ÁG

Vezérlő 
egység
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BBBBBB CCCCCC

IP65IP65

+

-

+

- 1-101-10

FunctioFunction
1

2
3

4
5 6

7
8
9

MIMINMNM AXAX PROGPROG

RangeRange

NMNM

AAAAAAA

RFJA-12BRFJA 12B

IP65PP

500 Lx

RFSA-6x

IP65

500 Lx

ON/OFF

IP65

20 Lx

RFSA-6x

       RFSOU-1           Technikai paraméterek

!

!

!

!

!

!

!

!

!

redőnyök, árnyékolók, világítás és egyéb fogyasztók kapcsolására szolgál a környezeti fényviszonyok függvényében
kültéri (IP65) kivitelben, felületre szerelhető változatban kapható
beépített fényérzékelővel rendelkezik
két eszköz az egyben, a kívánt funkció egy elforgatható kapcsolóval választható ki:

1.   alkonykapcsoló - a környezeti fény csökkenésekor bekapcsol, a környezeti fény növekedésekor 
szétkapcsol. Tipikus felhasználási terület: világítás kapcsolás sötétedéskor vagy éjszaka (köztéri 
megvilágítás, kert vagy óriásplakát-, kirakat megvilágítás, stb.)

2.   fénykapcsoló - a környezeti fény növekedésekor bekapcsol, csökkenésekor pedig kikapcsol. 
Jellemzően olyan berendezések kapcsolására használatos, amelyek összefüggésben vannak a 
környezeti fényviszonyokkal (sötétedéskor redőnyök vagy árnyékolók vezérlése, napkeltekor 
napelemek bekapcsolása)

3 választható fényerősség tartomány, belső potenciométeres fi nombeállítással
3 választható bekapcsolás-késleltetési idő (a rövid ideig tartó fényviszony változások kiszűrésére - pl. 
gépkocsi fényszórójával történő megvilágítás stb.)
elemes működés: 2x 1.5V AAA; élettartam akár két év, a felhasználás gyakoriságának függvényében
max. 20 aktorral párosítható
kompatibilis aktorok:

- kapcsoló: RFSA- 6x és RFSC-61
- fényerőszabályzó: RFDA-71 és RFDSC-71
- redőny: RFJA- 12B
- jelismétlő: RFRP-20
- RF Touch vezérlő egység

Fényérzékelő

* Megjegyzés: Az elem üzemi hőmérsékletének betartásával

Csavar furat,
 Ø 4.3mm

Csavar furat,
Ø 4.3mm

2x1.5V AAA elem

kb. 2 év (alkalmazástól függően)

1 ... 10 lx

10 ... 100 lx

 100 ... 1.000 lx

100 ... 1 000 lx

1 000 ... 10 000 lx

10 000 ... 100 000 lx

forgó kapcsolóval

0.1 ... 1 x tartomány

potenciométerrel

0 / 1 min. / 2 min.

forgó kapcsolóval

868 MHz

max. 160 m

-20.. +50°C*

-30 .. +70°C

érzékelővel lefelé vagy oldalra

IP65

2

72 x 62 x 34 mm

104 g

EN 60730-1, EN 300 220, EN 301 489 irányelv 

RTE, NVč. 426/2000sb

Tápellátás

Elem élettartama:

Fényerősség szintek beállítási tart:

Funkció  (alkonykapcsoló)

- 1. tartomány:

- 2. tartomány:

- 3. tartomány:

Funkció  (fénykapcsoló)

- 1. tartomány:

- 2. tartomány:

- 3. tartomány:

Funkciók beállítása:

Fényerősség szintek fi nomállítása:

Finombeállítás:

Késleltetés (t):

Késleltetés beállítása (t):

Kimenet 

RF kommunikációs frekvencia:

Hatótávolság nyílt terepen:

További információk

Működési hőmérséklet:

Tárolási hőmérséklet:

Működési helyzet:

Védettség:

Szennyezettségi fok:

Méretek:

Tömeg:

Kapcsolódó szabványok:

RF vevő: RFSOU-1 alkony és fénykapcsoló egység

EAN kód
RFSOU-1: 8595188146814

VEZÉRLŐ 

EGYSÉG

Az eszköz részei

Fényerő fi nombeállítása
a tartományon belül

Tartomány beállítása (Lx);
funkció kiválasztása: fény/alkonykapcsoló 

Funkció választása RF egységgel
jelismétlővel, RF Touch

2xAAA 1.5 V elem

A fénykapcsoló funkció használata: a 

beállított fényszintnek megfelelően küld 

jelet az RFJA aktornak, amely ez alapján 

felhúzza vagy leengedi a redőnyöket. 

Egy felhasználási példa: amennyiben a 

nap erősebben világít mint a beállított 

érték, az eszköz automatikusan utasítja a 

redőnyvezérlő aktort a redőny leengedésére 

és fordítva.

Alkony vagy fénykapcsoló funkció 

kihasználása: alkonykapcsoló – a környezeti 

fény beállított érték alá csökkenése esetén 

(pl. 50 Lx) bekapcsolja az óriásplakát 

vagy reklámfelület megvilágítását.. 

fénykapcsoló – a környezeti fény beállított 

értéket meghaladó szintjénél (pl. 50 Lx) 

automatikusan kikapcsolja az iroda, 

étterem, gyártócsarnok világítását.

Az alkonykapcsoló funkció 

felhasználásával az eszköz 

vezeték nélküli utasítást 

küld az RF Touch központi 

egységnek, amely a 

beállításoktól függően 

továbbítja az utasítást 

az RFSA-6x kapcsoló 

aktornak.
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N
L

RFRP -20

RFRP-20

RFSA-61B

+

RF Pilot

RF KEY

RFWB-40/G
RFWB-20/G

RF Touch

RFWB-40

French Schuko British

CZ, SK, PL, FR HU, DE, RU, AT, RO GB

RF adó: RFRP-20 ismétlő (repeater)

EAN kód
RFRP-20/F: 8595188145107 (French)
RFRP-20/S: 8595488145470 (Schuko)
RFRP-20/B: 8595188145480 (British) 

a rádiófrekvenciás jelet továbbító eszköz:

- 200 méterrel kitolja a hatótávolságot az adó és a vevő egység között

- max. 20 aktor számára továbbítja a jelet

egyszerű telepítés - konnektorba dugható, úgy hogy a konnektor funkció továbbra is használható marad

tápfeszültség 230–250V AC

jelzések:

zöld LED: tápfeszültség

piros LED: aktív állapot (RF jelek fogadása és továbbítása)

programozás nyomógombbal

868 MHz működési frekvencia

Francia, Schuko, Brit típusú dugalj kivitelben

!

!

!

!

!

!

!

Alkalmazási példa

Technikai paraméterek Működés

VEZÉRLŐ 

EGYSÉG  

max. 200 m

max. 200 m

max. 200 m

max. 200 m

max. 200 m

HATÓTÁVOLSÁG  max. 400 m

max. 200 m

max. 200 m
max. 400 m

... akár 20 aktorral

párosítható

Tápfeszültség:

Látszólagos teljesítmény:

Hatásos teljesítmény:

Frekvencia:

Hatótávolság nyílt terepen:

Minimális távolság (adó-vevő):

Programozás:

További információk

Működési hőmérséklet:

Tárolási hőmérséklet:

Telepítés:

Védettség:

Méretek:

Tömeg:

Kapcsolódó szabványok:

230-250V / 50-60Hz

6 VA

0.7 W

868 MHz 

max. 200 m

20 mm

nyomógombbal

zöld LED / piros LED

-20 max. +55 °C

-30 max. +70°C

konnektorba dugható

IP20 eszköz

60 x 120 x 80 mm

225 g

EN 607 30-1 ED.2
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FRENCH, SCHUKO                   BRITISH

French Schuko
CZ, SK, PL, FR HU, DE, RU, AT, RO GB

ΣEE

Next function

Finish

of light

Start

of light

British

RFPM-1

!

!

!

!

!

!

!

Technikai paraméterek

       AC 230 V AC  / 50 Hz          AC 240 V/ 50 Hz

+15/ -20 %

2.2 VA / 1.1 W

1 zárt (AgNi)

16A / AC1

4000 VA (AC1)

3 x 107

0.7x105

868 MHz 

nyomógomb az előlapon

max. 150 m

zöld LED

piros LED

         FRENCH, SCHUKO kivitel          BRITISH kivitel

IP30 

II.

2

- 15 ... + 40° C

- 30 ... + 70° C

                                            60 x 120 x 60 mm 

195 g

EN 60669, EN 300 220, EN 301 489

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

Tápfeszültség:

Tápfeszültség tűrése:

Fogyasztás (zárt relé):

Kimenet

Érintkezők száma:

Max. áram:

Kapcsolási teljesítmény:

Mechanikai élettartam:

Elektromos élettartam:

Vezérlés

RF adóparancs:

Kézi:

RF hatótávolság

Kézi

Tápfeszültség OK:

Relé meghúzás:

Verziók:

Aljzat és dugó:

További információk

Védettség:

Túlfeszültség kategória:

Szennyezettségi fok:

Működési hőmérséklet:

Tárolási hőmérséklet:

Méretek:

Tömeg:

Kapcsolódó szabványok:

!Az eszközt 230V/50Hz ( FRENCH, SCHUKO ) vagy 240V/50Hz ( BRITISH ) feszültségű 

-hálózati aljzatba dugva a zöld LED világít - tápfeszültség rendben.

 Bekapcsolás után a kimeneti relé mindig nyitott.

Kapcsolható aljzat

Vezérlő
nyomógomb

Zöld LED

Piros LED

British

VEZÉRLŐ 

EGYSÉG 

EAN kód
RFPM-1/F: 8595488146279 (French)
RFPM-1/S: 8595488446287 (Schuko)
RFPM-1/B: 859518814518 (British)

Alkalmazási példa

RF adó: RFPM-1 villamosenergia-fogyasztás mérő

távvezérelhető aljzat és villamosenergia-fogyasztás mérő kombinációja, mely elküldi az 

energiafogyasztás adatait az RF Touch vezérlőnek

az RFPM-1 kombinált távirányítható aljzat és fogyasztásmérő a következő mennyiségeket méri:

- feszültség

- áram

- teljesítmény

- hálózati frekvencia

- energiafogyasztás

az értékek az RF Touch kijelzőjén jelennek meg.

az aljzat vezérelhető RF Touch központtal vagy az eszköz nyomógombjával

az RFPM-1 által mért energiafogyasztást az RF Touch pénzbeni értékre alakítja

háromféle dugasz/foglalat típussal kapható:

az energiafogyasztást az RF Touch naplózza (napi, heti, havi), így visszanézhető

Az eszköz részei

Üzembehelyezés

Hé       3.78 kWh

Ke       2.52 kWh

Sze     1.50 kWh

Csü     1.50 kWh

Pé       5.80 kWh

Szo     4.00 kWh

Va       3.60 kWh
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 60mm
13mm 

RFSF-1B

BBBBBB

AAAAAAA

RFSF-1B

RFSF-1B

ALARM

AAAAAA

BBBBBB

RFSA-6x

FP-1

RF adó: RFSF-1B vezeték nélküli folyadék érzékelő

Az eszköz részei

Az érzékelő és a szonda elhelyezése:

EAN kód
RFSF-1B: 8595188148603
FP-1: 8595188147064

RFSF-1B 

vezeték nélküli folyadék érzékelő, amely folyadék érzékelésekor (pl. csőtörés) folyamatos jelet sugároz a hozzá 

párosított kapcsoló aktornak (vagy az RF Touch központi egységnek), amely a szivattyút kapcsolja, vagy a 

csövön lévő szabályzó szelepet vezérli

az érzékelő használható mint csőtörés érzékelő, a nem kívánt elöntés elkerülése érdekében például 

fürdőszobákban, pincékben vagy tartályokban, stb.

külső érzékelő csatlakoztatására is alkalmas (a küldő érzékelő nem az alapkiszerelés része)

az üzemeléshez nem igényel külső tápellátást (elemes működés miatt), ezért biztonságos és könnyen 

telepíthető pl. szerelvénydobozba

az érzékelő a vezetőképesség elvén működik az RF jelátvitelt LED jelzi

FP-1

a folyadékérzékelő a nem kívánt elöntés, elázás elkerülésére használható (pl. kádból kifolyó víz, mosógép 

bojler, stb. meghibásodás)

párosítható az RFSF-1B vezeték nélküli folyadék érzékelőhöz vagy a HRH-x folyadékszint kapcsolóval

kétoldalú ragasztóval vagy csavarral rögzíthető a kívánt felülethez

az érzékelő a folyadék jelenlétét elektródákkal érzékeli, majd a jelet továbbítja a hozzá párosított eszköznek

az érzékelő víz érzékelésére alkalmas

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

FP-1 vízérzékelő szonda:

Technikai paraméterek

Tápfeszültség:

Elem élettartama:

Jelátvitel / funkció:

Reset elárasztás után:

Programozás:

Mérőszonda bemenet:

Mérőfeszültség a bemeneten:

A mérőbemenet ellenállása 

vízár esetén:

A mérőbemenet ellenállása

vizesedés esetén:

Szonda kábelhossza:

Frekvencia:

Jelátvitel módja:

Hatótávolság nyílt terepen:

További információk

Működési hőmérséklet:

Működési helyzet:

Rögzítés:

Védettség:

Szennyezettségi fok:

Méretek:

Tömeg:

Kapcsolódó szabványok:

1 x 3V CR 2477 elem

1 év 

 piros LED

JUMPER - Manuális / Automatikus

nyomógomb PROG / elem behelyezés

sorkapocs 0.5-1mm2

3 V

≤20 kΩ

≥40kΩ

max. 30m

868 MHz 

kétirányú címzett üzenetek 

max. 160 m

-10 max. +50 °C

tetszőleges 

ragasztás/csavarozás

IP30

2

 49 x 49 x 13 mm

45 g                                         

EN 60730-1, EN 300 220, EN 301 489 irányelv

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

Külső érzékelő
csatlakozója

Állapotjelző 

Működési hőmérséklet:

Rögzítés: 

Kábel hossza:

Méretek:

Kapcsolódó szabvány:

-10 max. +40 °C

ragasztás/csavarozás

3 m

60 x 30 x 8 mm

 EN 50130-4,  EN 55022

Alkalmazási példa

Technikai paraméterek

Az RFSF-1 érzékeli a vizet, jelet ad az RFSA aktornak, amely 

bekapcsolja a szivattyú motort.

Az RFSF-1 érzékeli a vizet, üzenetet küld az RF Touch 

vezérlőnek, amely bekapcsolja a szirénát.

VEZÉRLŐ EGYSÉG  

falrakötődobozba szabadon

Jumper a riasztás utáni 
üzemmód kiválasztásához

 Nyomógomb
PROG
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RFDSC-11             RFDSC-71

French Schuko British

CZ, SK, PL, FR HU, DE, RU, AT, RO GB

0-100%

0-100%

RF vevő: RFDSC-11, RFDSC-71 univerzális dimmer aljzatok

a dimmer foglalat egyszerű megoldást kínál a világítás fényerő-szabályzásához, csatlakoztatva a meglévő 
hálózati aljzatba és bedugva a fényforrást már működik is
alkalmazható fényforrások:

a fényforrás típusa az előlapon található kapcsolóval választható ki

max. terhelés 300 W

elektronikus túláram- és hővédelem – rövidzár, túlterhelés vagy felmelegedés esetén kikapcsol

az előlapi min. fényerő potenciométerrel a fényforrások vibrálását lehet megszüntetni

az aktor akár 32 adócsatornával is vezérelhető

RFDSC-11: egyfunkciós - nyomógombos dimmer

RFDSC-71: 6 világítási funkció, ON/OFF funkció (megegyezik az RFDA-71B funkciókkal) lásd 34. oldal

programozás és a kimenet kézi kapcsolása a Prog nyomógombbal történik

három dugalj és foglalat kivitelben kapható:

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Technikai paraméterek

230 V AC  / 50 Hz

1.1 VA

0.8 W

+10/ -15 %

R, L, C, LED, ESL

2 x MOSFET

300 W*

868 MHz 

max. 160 m (lásd 53. oldal)

PROG nyomógomb (ON/OFF)

-20 max. + 35 °C

-30 max. +70°C

tetszőleges

230 V AC hálózati aljzatba

IP30 

III.

2

60 x 120 x 80 mm

129 g 

EN 60669, EN 300 220, EN 301 489

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

Tápfeszültség:

Látszólagos teljesítmény:

Hatásos teljesítmény:

Tápfeszültség tűrése:

Dimmelhető terhelések:

Kimenet

Kontaktusmentes:

Terhelhetőség:

Vezérlés

RF adóparancs:

Hatótávolság nyílt terepen:

Kézi vezérlés:

További információk

Működési hőmérséklet:

Tárolási hőmérséklet:

Működési helyzet:

Rögzítés:

Védettség:

Túlfeszültség kategória:

Szennyezettségi fok:

Méretek:

Tömeg:

Kapcsolódó szabványok:

A dimmer vezérlése:

! rövid gombnyomásra (< 0.5s) BE / KI kapcsol a világítás

! hosszú gombnyomásra (> 0.5s) a fényerősség fokozatmentesen szabályozható

!  az ESL lámpa rövid gombnyomásra történő bekapcsolásakor először maximális fényerővel világít 

(amikor ”begyújt“ a fénycső), a fényerősség ezután állítódik be a tárolt értékre

A minimális fényerősség beállítása:

! az előlapon található potenciométerrel állítható

!  használata főleg az energiatakarékos fénycsöveknél és a LED lámpáknál válhat szükségessé, 

különböző szabályozási jelleggörbéjük miatt

! a minimális fényerősség beállításával elkerülhető a fényforrások nem kívánt villogása

Funkciók leírása

EAN kód
RFDSC-11/F:  8595188145923  (French)
RFDSC-11/S:  8595488145930  (Schuko)
RFDSC-11/B:  8595188145459  (British) 

VEZÉRLŐ 

EGYSÉG 

terhelés típusa szimbólum leírás

R
rezisztív

izzók, halogén izzók

L
induktív

tekercselt transzformátoros törpefeszültségű halogén lámpák

C
kapacitív

elektronikus transzformátoros törpefeszültségű halogén lámpák

LED LED lámpák és LED fényforrások, 230 V

ESL energiatakarékos lámpák

*  teljesítménytényező: cos φ=1

A szabályozható LED és ESL lámpák teljesítménytényező tartománya: cos φ = 0.95 - 0.4.

A maximális terhelés közelítő értékét megkapjuk, ha a dimmer teljesítményét megszorozzuk a 

fényforrás teljesítménytényezőjével.

Dugalj a fényforrás

részére

Potenciométer a minimum

fényerő beállításához

Kapcsoló a fényforrás

típusának kiválasztásához

Prog nyomógomb

Tápfeszültség

jelzése

Eszközállapot

jelzése

Az eszköz részei

RFDSC-71/F:  8595188145947 (French)
RFDSC-71/S:  8595488145954 (Schuko)
RFDSC-71/B:  8595188145466 (British) 

Alkalmazási példa
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 60mm
21mm 

<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

3s 3s

RFDA-11B RFDA-71B

RFDA-11B              RFDA-71B

N
L

L VN

RFDA-11B
RFDA-71B

R L C

N
L

L VN

RFDA-11B
RFDA-71B

R L C

N
L

L VN

RFDA-11B
RFDA-71B

R L C

Funkció 1 - 1x gombnyomás Funkció 2 - 2x gombnyomás

Funkció 3- 3x gombnyomás Funkció 4 - 4x gombnyomás

Napkelte - 5x gombnyomás Napnyugta - 6x gombnyomás ON / OFF - 7x gombnyomás

a)  0.5 mp-nél rövidebb gombnyomásra be- vagy kikapcsolja a 
világítást.

b)  A gomb 0,5 mp-nél hosszabb nyomására folyamatosan változik 
a fényerő. A gomb elengedésére a fényerősség értéke a memóri-
ában tárolódik, rövid gombnyomásra a világítás erre a fényerőre 
kapcsol be.

c)  A fényerősség gombnyomással bármikor átállítható. A vevőké-
szülék tápfeszültség nélkül is megtartja a beállított értéket.

”Impulzusrelé”: gombnyomásra a világítás 
ellenkező állapotba kapcsol, ha be volt 
kapcsolva, akkor ki, ha ki volt kapcsolva, 
akkor be.

A gomb megnyomása után a világítás 
fényerőssége folyamatosan növekszik a 
beállított idő alatt, 2 mp és 30 perc között.

A gomb megnyomása után a világítás 
fényerőssége folyamatosan csökken a 
beállított idő alatt, 2 mp és 30 perc között.

a)  0.5 mp-nél rövidebb gombnyomásra a világítás 3 mp alatt folya-
matosan maximálisra áll be (100%-ra). Rövid gombnyomásra a 
világítás 3 mp alatt kikapcsol.

b)  0.5 mp-nél hosszabb gombnyomásra a fényerő folyamatosan 
változik. A gomb elengedésére a fényerősség értéke a memóri-
ában tárolódik, rövid gombnyomásra a világítás erre a fényerőre 
kapcsol be.

c)  A fényerősség gombnyomással bármikor átállítható. A vevőké-
szülék tápfeszültség nélkül is megtartja a beállított értéket.

a)  3mp-nél rövidebb gombnyomásra a világítás be- vagy kikapcsol.
b)  3 mp-nél hosszabb gombnyomásra, a gyors fényerősség vál-

tozás elkerülésére a fényerő csak a 3 mp letelte után kezd el 
változni. A gomb elengedésére a fényerősség értéke a memóri-
ában tárolódik, rövid gombnyomásra a világítás erre a fényerőre 
kapcsol be.

c)  A beállítás bármikor megváltoztatható a gomb 3 mp-nél hosz-
szabb nyomva tartásával. A vevőkészülék tápfeszültség nélkül is 
megtartja a beállított értéket.

a)  0.5 mp-nél rövidebb gombnyomásra a világítás bekapcsol. Rövid 
gombnyomásra a világítás 3 mp alatt kikapcsol (100%-ról).

b)  0.5 mp-nél hosszabb gombnyomásra a fényerő folyamatosan 
változik. A gomb elengedésére a fényerősség értéke a memóri-
ában tárolódik, rövid gombnyomásra a világítás erre a fényerőre 
kapcsol be.

c)  A fényerősség gombnyomással bármikor átállítható. A vevőké-
szülék tápfeszültség nélkül is megtartja a beállított értéket.

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

RF vezérlésű fényerőszabályzó, világítási képek kialakításához (4 előre beállítható világítási kép)

szabályozható R, L, C típusú terhelések fényerőssége 250 VA-ig, izzólámpák, elektronikus vagy 

transzformátoros halogén lámpák

RFDA-11B: alap dimmer - 1 gombos vezérléssel

RFDA-71B: multifunkciós - 6 világítási funkció, ON/OFF, napkelte/napnyugta szimulációval (2 mp...30 perc)

egygombos vezérlés: rövid gombnyomásra be- és kikapcsolás, hosszú gombnyomásra fényerő szabályozás

egy aktor vezérelhető akár 32-csatornáról (1 csatorna lehet 1 gomb a vezeték nélküli adókon, vagy az RF 

Touch- W/ RF Touch-B által irányítva)

elektronikus túlterhelés védelem – letiltja a kimeneteket túlterhelés vagy rövidzárlat esetén

”Prog“ gomb a programozáshoz vagy kézi vezérléshez

kötő- vagy szerelvénydobozba építhető (pl. KU68)

Tápfeszültség:

Látszólagos teljesítmény:

Hatásos teljesítmény:

Tápfeszültség tűrése:

Csatlakozás:

Kimenet

Rezisztív terhelés:

Kapacitív terhelés:

Induktív terhelés:

Vezérlés

RF adóparancs:

Kézi vezérlés:

Hatótávolság nyílt terepen:

További információk

Működési hőmérséklet:

Működési helyzet:

Rögzítés:

Védettség:

Túlfeszültség kategória:

Szennyezettségi fok:

Csatlakozás (CY vez., keresztm.):

Vezetékek hossza:

Méretek:

Tömeg:

Kapcsolódó szabványok:

Technikai paraméterek

230 V AC  / 50 Hz

8.3 VA / cos φ = 0.1

0.83 W

+10/ -15 %

3-vezetékes, ”NULLÁVAL“

250  VA*

250  VA*

250  VA*

868 MHz 

PROG (ON/OFF)

max. 160 m

-15 max. + 50 °C

tetszőleges*

bekötő vezetékekkel

IP30

III.

2

 3 x 0.75 mm2 

90 mm 

49 x 49 x 21 mm

40 g 

 EN 60669, EN 300 220, EN 301 489

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

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Különböző terhelések bekötéseAz eszköz részei

VEZÉRLŐ 

EGYSÉG  

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

Állapotjelző

Kimenet

Programozó gomb
(Kézi BE/KI vezérlés)

Nulla vezető

Fázis vezető
R-rezisztív L-induktív C-kapacitív

RF vevő: RFDA-11B, RFDA-71B dimmer aktorok

* Bővebben a 53. oldalon
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RF-RGB-LED-550     RF-White-LED-675

V   V
V  M

RF

115 m
m

65 mm

RF

RF vevő: LED égő RF-RGB-LED-550, RF-White-LED-675 

VEZÉRLŐ 

ESZKÖZÖK  

EAN kód
RF-RGB-LED-550:  8595188149310
RF-White-LED-675: 8595188149365

 a LED égők segítenek kialakítani a megfelelő hangulatot, legyen szó könyv olvasásról, fi lmnézésről, vagy épp egy 

buliról a barátokkal...

az égő mindkét kivitelben (RGB és fehér) beépített RF aktorokkal van ellátva, ami egyszerű és gyors telepítést tesz 

lehetővé

az égőt egyszerűen be kell csavarni a meglévő foglalatba (E27)

az RGB égő funkciói:

     -   színes fény jelenetek

     -   fényerő szabályzás

     -   “cirkusz“ mód, amikor színváltó módban világít az égő (folyamatosan váltogatva a színeket)

a White LED égő funkciói: 

      -   automatikusan beállítható fényhőmérséklet (hideg, meleg)

      -   fényerő szabályzás

a LED égők kapcsolása RF vezérlőkkel, vagy okostelefonról történik (az eLAN-RF doboz segítségével)

kikapcsoláskor “megjegyzi“ a fényerősség szintjét és az égő a legközelebbi bekapcsolásnál ezen a szinten kezd 

világítani  

!

!

!

!

!

!

!

Méretek

Tápfeszültség: 

Maximális teljesítmény:

Hatásfok:

Kimenet

Teljesítmény:

Fényteljesítmény:

Fényhőmérséklet:

Fényerőszabályzás: 

Élettartam:

Vezérlés

RF adóval:

Hatótávolság nyílt terepen:

További adatok

Működési hőmérséklet: 

Tárolási hőmérséklet:

Foglalat:

Működési helyzet:

Méretek:

Tömeg:

Technikai paraméterek

100-240V AC  50/60 Hz

  9 W 10 W

<0.6

   6 W  8 W

 550Lm  675 Lm

   RGB 2600, 5000

0-100%

30000 óra

868 MHz 

 20 m

0 .. + 50 °C

-30 .. + 70 °C

 E27

tetszőleges

65 x 115 mm

150 g

Az RGB LED és White égők az iNELS RF Conrol vezérlőivel kapcsolhatók (RF Key, RFWB, 
RF Pilot és RF Touch). A nyomógombokkal vagy az kijelzőn beállíthatjuk a 
hangulatunknak megfelelő színt és fényerőt.   

Funkciók leírása

Magyarázat

Nyomógombok:
V - tetszőleges szín választása
V - tetszőleges szín választása
V - tetszőleges szín választása
M - master gomb a fényerő beállításához  

Ú J D O N S ÁG
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 60mm
21mm 
 60mm
21mm 

RFDEL-71BRFDEL-71BRFDEL-71B

L

N

V        L       N       S

L

N

V        L       N       S

L

N

V        L       N       S

LED, ESL, R

Az eszköz részei

Bekötés

szabályozásra alkalmas fényforrások:

a fényforrás típusa az előlapon található kapcsolóval választható ki

max. terhelés 160 W

vezérelhető meglévő külső nyomógombbal és RF adóval

elektronikus túláram- és hővédelem – rövidzár, túlterhelés vagy felmelegedés esetén kikapcsol

az előlapi min. fényerő potenciométerrel a fényforrások vibrálását lehet megszüntetni

az aktor a meglévő nyomógomb mellett vezérelhető az INELS RF Control rendszer adóival vagy az RF Touch 

érintőképernyős vezérlővel. A nyomógombos és vezeték nélküli vezérlés együtt is használható. Az aktor 

akár 32 adócsatornáról is működtethető

6 világítási funkció, ON/OFF funkció (megegyezik az RFDA-71B funkciókkal) lásd 30. oldalon

programozás és a kimenet kézi kapcsolása a Prog nyomógombbal történik

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Technikai paraméterek

VEZÉRLŐ 

EGYSÉG  

EAN kód
RFDEL-71B: 8595188145121

230 V AC  / 50 Hz

1.1 VA

0.8 W

+10/ -15 %

4-vezetékes, NULLÁVAL

R, L, C, LED, ESL 

2 x MOSFET

160  W*

868 MHz 

max. 160 m (lásd 53. oldal)

PROG nyomógomb (ON/OFF), külső nyomógomb

Nem

-20 max. + 35 °C

-30 max. +70°C

tetszőleges*

bekötő vezetékekkel

IP 30 normál körülmények között

III.

2

4 x 0.75 mm2

90 mm 

49 x 49 x 21 mm

40 g 

EN 607 30-1 ED.2

Tápfeszültség:

Látszólagos teljesítmény:

Hatásos teljesítmény:

Tápfeszültség tűrése:

Bekötés:

Dimmelhető terhelések:

Kimenet

Kontaktusmentes:

Terhelhetőség:

Vezérlés

RF adóparancs:

Hatótávolság nyílt terepen:

Kézi vezérlés:

Glimmlámpa:

További információk

Működési hőmérséklet:

Tárolási hőmérséklet:

Működési helyzet:

Rögzítés:

Védettség:

Túlfeszültség kategória:

Szennyezettségi fok:

Csatlakozás (CY vez., keresztm.):

Vezetékek hossza:

Méretek:

Tömeg:

Kapcsolódó szabványok:

* teljesítménytényező: cos φ=1
A szabályozható LED és ESL lámpák teljesítménytényező tartománya: cos φ = 0.95 - 0.4.
A maximális terhelés közelítő értékét megkapjuk, ha a dimmer teljesítményét megszorozzuk a 
fényforrás teljesítménytényezőjével.

A dimmer vezérlése:

! rövid gombnyomásra (< 0.5s) BE / KI kapcsol a világítás

! hosszú gombnyomásra (> 0.5s) a fényerősség fokozatmentesen szabályozható.

!  az ESL lámpa rövid gombnyomásra történő bekapcsolásakor először maximális fényerővel világít (amikor ”begyújt“ a 

fénycső), a fényerősség ezután állítódik be a tárolt értékre

A minimális fényerősség beállítása:

! az előlapon található potenciométerrel állítható

!  használata főleg az energiatakarékos fénycsöveknél és a LED lámpáknál válhat szükségessé, különböző szabályozási 

jelleggörbéjük miatt

Funkciók

Külső nyomógomb

Hálózati nulla

Az eszköz kimenete

Hálózati fázis

Potenciométer a minimális

fényerő beállításához

Nyomógomb
Prog

terhelés
típusa

szimbólum leírás

R
rezisztív

izzó, halogén izzó

L
induktív

tekercselt transzformátoros törpefeszültségű halogén izzó

C
kapacitív

elektronikus transzformátoros törpefeszültségű halogén izzó

LED LED lámpák és LED fényforrások, 230 V

ESL energiatakarékos fénycsövek

tekercselt
transzformátor

elektronikus
transzformátor

RF vevő: RFDEL-71B univerzális dimmer aktor

Kapcsoló a fényforrás

kiválasztásához

Állapotjelzések
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RFDEL-71M

UNI AC/DC 12-240V

L

N

0-10V 

RFDEL-71MRFDEL-71M

RFDEL-71M

a következő típusú fényforrások szabályzására szolgál:

a fényforrás típusa az eszköz előlapján található kapcsolóval választható ki
a max. kimeneti teljesítmény 600 W
vezérlési módok:  külső nyomógombbal
  RF adóval
  Potenciométerrel
  0-10V jellel
elektronikus túlfeszültség és hőmegfutás elleni védelem - a kimenet lekapcsol túlterhelés, rövidzárlat vagy 
túlhevülés esetén
az előlapon található potenciométerrel állítható be a minimális fényerő a különböző típusú fényforrások 
villogásának elkerülése érdekében
az aktor akár 32 csatornáról is vezérelhető
6 világítási funkció, ON/OFF (megegyezik az RFDA-71B funkcióival), lásd. 34. old.
“Prog“ gomb a programozáshoz és kézi vezérléshez

!

!

!

!

!

!

!

!

!

RF vevő: Univerzális dimmer aktor  RFDEL-71M

VEZÉRLŐ 

ESZKÖZÖK  

EAN kód
RFDEL-71M: 8595188148979
AN-I belső antenna: 8595188161862
AN-E külső antenna: 859415759012

Tápfeszültség: 

Látszólagos teljesítmény:

Hatásos teljesítmény:

Tápfeszültség tűrése:

Csatlakozás:

Dimerelhető terhelés:

Kimenetek

Kontaktus mentes:

Terhelhetőség:

Vezérlés

RF adás:

Hatótávolság nyílt terepen:

Kézi vezérlés: 

Glimmlámpa csatlakoztatás:

További adatok

Működési hőmérséklet:

Tárolási hőmérséklet:

Működési helyzet:

Rögzítés:

Védettség:

Túlfeszültség kategória: 

Szennyezettségi fok:

Vezeték keresztmetszete:

Méretek:

Tömeg:

Kapcsolódó szabványok:

Technikai paraméterek

230 V AC  / 50 Hz

1.1 VA

0.8 W

+10/ -15 %

3 vezetékes “NULLÁVAL“

R, L, C, LED, ESL 

2 x MOSFET

600  W*

868 MHz 

max. 160 m (lásd 53. oldal)

PROG nyomógomb (ON/OFF), külső nyomógomb

Nem

-20 max. + 35 °C

-30 max. +70°C

tetszőleges*

DIN sínre EN 60715

IP20

III.

2

max. 1x2.5, max. 2x1.5/ érvéggel max. 1x2.5

90 x 52 x 65 mm 

125g 

EN 607 30-1 ed.2

Funkciók leírása

A dimmer vezérlése: 

! rövid gombnyomásra (< 0.5s) BE / KI kapcsol a világítás 

! hosszú gombnyomásra (> 0.5s) a fényerősség fokozatmentesen szabályozható 

! az ESL lámpa rövid gombnyomásra történő bekapcsolásakor először maximális fényerővel világít 

(amikor “begyújt“ a fénycső), a fényerősség ezután állítódik be a tárolt értékre 

A minimális fényerősség beállítása: 

! az előlapon található potenciométerrel állítható 

! használata főleg az energiatakarékos fénycsöveknél és a LED lámpáknál válhat szükségessé, 

különböző szabályozási jelleggörbéjük miatt 

! a minimális fényerősség beállításával elkerülhető a fényforrások nem kívánt villogása

Bekötés

Az eszköz részei

Állapotjelző LED

Tápfeszültség 
jelzése

“Prog“ gomb

Fényerőbeállító 

Manuális vezérlés/ 

programozás

Kimeneti állapotvisszajelzó LED 

Funkcióválasztó 
kapcsoló

Potenciométer

* A maximális terhelhetőség és a fényforrások száma függ a szabályozható LED és energiatakarékos 
lámpák elektronikájának belső konstrukciójától és annak cos φ értékétől. A szabályozható LED 
és energiatakarékos lámpák teljesítmény tényezője általában a cos φ = 0.95 - 0,4 tartományban 
mozog. A közelítő értéket megkapjuk, ha a dimmer maximális terhelhetőségét megszorozzuk a 
szabályozható fényforrás adatlapján megadott  cos φ értékkel.
A szabályozható fényforrások listáját megtekintheti honlapunkon: www.elkoep.cz/reseni

AN
E

 K
Ü

LS
Ő

 A
N

TE
N

N
A

Külső vezérlés potenciométerrel 

vagy 0 -10V analóg jellel

KimenetKülső vezérlés 
nyomógombbal

Ú J D O N S ÁG
terhelést típusa szimbólum leírás

R
rezisztív

izzó, halogén izzó

L
induktív

tekercselt transzformátoros törpefeszültségű halogén izzó

C
kapacitív

elektronikus transzformátoros törpefeszültségű halogén izzó

LED LED lámpák és LED fényforrások, 230 V

ESL energiatakarékos fénycsövek
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RFDA-73M/RGB

3M

RF RGB

RF COLOR

RF SINGLE TERM 0-10V DC

W W W

TERM 0-10/1-10V DC

RF RGB

RF COLOR

TERM 0-10V

TERM 1-10V

RF SINGE

DAC3-04B

Funkcióválasztó kapcsoló Vezérlési lehetőségek

Vezérlési lehetőségek

Külső működtetés
0-10 V vagy 1-10 V kimenettel 
(Pl.: DAC3-04B).

dimmer, 12-24V DC tápfeszültségű LED, LED szalag és RGB LED szalag fényerő-szabályzásához

vezérelhető az INELS RF Control vezeték nélküli adóival vagy 0-10V/ 1-10V analóg jellel, ill. iNELS DAC 

eszközökkel

a ”FUNC“ funkcióválasztó kapcsoló színes világítási képek beállítását teszi lehetővé

kikapcsoláskor az aktuális szintek tárolódnak, így visszakapcsoláskor az utolsó értékekre áll be a 

fényerősség

mindhárom csatorna terhelhetősége egyenként 5A, így gyakorlatilag kb. 60W = 8m RGB LED szalag 

szabályozható

a készülék és a LED szalag tápfeszültségének egyeznie kell. Ha az RFDA-73M/RGB tápfeszültsége12V DC, akkor 

a LED szalag / fényforrás tápfeszültsége is 12V DC. Ugyanez érvényes 24V DC tápfeszültségnél is

a programozás az előlapon található ”PROG“ gombbal történik

az SMA (M) belső antenna a csomagolás része

opcionális kiegészítő: AN-E külső antenna. További információ a 50. oldalon

Tápfeszültség csatlakozók:

Tápfeszültség:

Max.s fogyasztás terhelés nélkül:

Kimenet

Dimmelhető terhelések:

Csatornák száma:

Névleges áram:

Csúcsáram:

Kapcsolt feszültség:

Vezérlés

RF adóparancs:

Külső jel:

Hatótávolság nyílt terepen:

Bemeneti terhelés (+10V):

További információk

Működési hőmérséklet:

Tárolási hőmérséklet:

Működési helyzet:

Rögzítés:

Védettség:

Szennyezettségi fok:

Vezeték keresztmetszet (mm2):

Méretek:

Tömeg:

Kapcsolódó szabványok:

Technikai paraméterek

Un+, GND

12-24 V DC, stabilizált

0.8 W

LED szalag 12V, 24V közös anód;

RGB LED szalag 12V, 24V közös anód

3

3 x 5 A

3 x 10 A

Un

868 MHz 

0-10 V, 1-10V

max. 160 m

10 mA

-20 max. + 50 °C

-30 max. + 70 °C

tetszőleges

DIN sín EN 60715

IP 20 az előlap felől

2

max 1x2.5, max 2x1.5/ érvéggel max. 1x2.5

90 x 52 x 65 mm

130 g

EN 60730-1; EN 60730-2-11

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Kimenet változatok

VEZÉRLŐ 

EGYSÉG  

EAN kód
RFDA-73M/RGB: 8595188146814
Külső antenna AN-E: 859415759012
Belső antenna AN-I: 8595188161862

RF vevő: RFDA-73M/RGB dimmer aktor

Szín és fényerő
előbeállító RF-hez

+10 V kiegészítő
kimeneti feszültség

Zöld táp LED

0-10 / 1-10V-os bemenetek a
színszabályozáshoz

0-10 / 1-10V-os bemenet mester fényerő-szabályzáshoz

Programozó
nyomógomb

RF antenna

Sárga LED

Kimenetek a terhelések

csatlakoztatásához

Táp GND Táp Un+

PWM kimenet
frekvenciája

Az eszköz részei

Funkcióválasztó
kapcsoló

AN-E KÜLSŐ ANTENNA
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R
G 
B

12V DC

RF RGB

RF COLOR

RF SINGLE

R  BG  M

V   VV  M

S1  S2S3  M

R
G 
B

12V DC

V
V
V

12V DC

S1
S2
S3

12V DC

R B
R

B

S1  S2
S1 S2S3

TERM 0-10V

TERM 1-10V

RF Touch

RF COLOR

RF SINGLE

RF RGB

RF KEY

RF KEY

RF KEY

EST3

DAC3-04B

RF vevő: RFDA-73M/RGB dimmer aktor

Funkciók leírása

Meggjegyzés
Nyomógomb:
R - piros
G - zöld
B - kék
M - mester gomb a teljes jelenet 
fényerősségének beállítására

RF COLOR üzemmódban RGB LED szalagok szabályozhatók, az adó 
gombjaira szabadon választható a szín. A készülék programozási 
üzemmódjában a szalag színe változik. Az adó gombját megnyomva 
automatikusan a gombhoz állítódik a szín.
Megjegyzés: Ez a funkció csak az RFWB-40/G, RF KEY és RFIM-40B 
adókkal használható

Meggjegyzés
Nyomógomb:
V - szabadon választott szín
V - szabadon választott szín
V - szabadon választott szín
M - mester gomb a teljes jelenet 
fényerősségének beállítására

RF SINGLE üzemmód.
Az eszköz ebben az üzemmódban három független 12-24V-os 
dimmerként működik, pl. 3x kék szalag szabályozása. Minden 
csatorna egymástól függetlenül programozható saját címmel.

Meggjegyzés
Nyomógomb:
S1- egy szín
S2 - egy szín
S3 - egy szín
M - mester gomb a teljes jelenet 
fényerősségének beállítására

TERM 0 -10V és TERM 1-10V üzemmód.
A 0 - 10V és 1 -10V bemenetekről az iNELS rendszer DAC3-04M 
vagy DAC3-04B eszközeinek segítségével vezérelhető. Az eszközök 
összekötésével így LED szalagot szabályozhat iNELS rendszerrel.

RF RGB üzemmódban az RGB LED szalagok szabályozhatók.
Az RF RGB programozási üzemmódjában az adó szín nyomógombjai 
automatikusan hozzárendelődnek.
Megjegyzés: Ez a funkció csak az RFWB-40/G, RF KEY és RFIM-40B 
adókkal használható

TERM 010V és TERM 110V

4. ábra

3. ábra

2. ábra

1. ábra
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RFJA-12B/230V            RFJA-12B/24VDC

RFJA-12B

RFJA-12B

RFJA-12B

M

N

L

M
12-24 V DC 

+
-

-    +  

RFJA-12B/230V RFJA-12B/24VDC

 60mm
21mm 

 60mm
13mm 

RFJA-12B/230V RFJA-12B/24VDC

ZVOLIT
Scény

Aktory

Místnosti

Oblíbené

JazykKorekce
ízení

ODEJÍT

Bekötés

az RF redőnymozgató aktorok redőnyök, reluxák, napellenzők, garázskapuk, stb. működtetésére alkalmasak

RFJA-12B/230 V:  kontaktus kimenetű eszköz, 230V AC motorral és végálláskapcsolóval szerelt redőnyök kétirányú 

mozgatására

- időzítő funkciója ”emlékszik“ a le- és felhúzás időtartamára

RFJA-12B/24 V DC:  elsősorban ablakok közötti térben elhelyezett redőnyökhöz (12-24 V DC elektromos motorokkal 

szerelt), melyek beépített végálláskapcsolóval rendelkeznek és az irányváltás az egyenáram 

polaritásának felcserélésével történik

- időzítő funkciója ”emlékszik“ a le- és felhúzás időtartamára

- kontaktusmentes, csendes működés

egy aktor vezérelhető akár 32-csatornáról (1 csatorna lehet 1 gomb a vezeték nélküli adókon, vagy az RF Touch- W/  

RF Touch- B által irányítva)

állapotjelző LED az előlapon

”Prog“ gomb a programozáshoz vagy kézi vezérléshez

szerelvénydobozba (pl.KU68) vagy nem vezető burkolat alá építhető

!

!

!

!

!

!

!

Alkalmazási példa

Az eszköz részei

1. Rövid gombnyomásra ( <2s ) a redőnyök elindulnak fel (  ) vagy le (  ).

2. Hosszú gombnyomásra ( >2s ) a redőnyök végállás pozícióig mozognak fel (  ) vagy le (  ).

EAN kód
RFJA-12B/230V:     8595188137010
RFJA-12B/24V DC: 8595188140614

* Megegyezik a tápfeszültséggel

** További információ az 53. oldalon

Üzembehelyezés

RF vevő: RFJA-12B/230 V, RFJA-12B/24V DC redőnymozgató aktorok

Tápfeszültség:

Látszólagos teljesítmény:

Hatásos teljesítmény:

Üresjárati teljesítmény:

Teljesítmény terheléssel:

Tápfeszültség tűrése:

Kimenet

Érintkezők száma:

Névleges áram:

Tartós áram:

Kapcsolási teljesítmény:

Csúcsáram:

Kapcsolható feszültség:

Kapcsolható kimeneti feszültség*:

Mechanikai élettartam:

Elektromos élettartam (AC1):

Vezérlés

RF adóparancs:

Kézi vezérlés:

Hatótávolság nyílt terepen:

További információk

Működési hőmérséklet:

Működési helyzet:

Rögzítés:

Védettség:

Túlfeszültség kategória:

Szennyezettségi fok:

Csatlakozás:

Vezetékek hossza:

Méretek:

Tömeg:

Kapcsolódó szabványok:

Technikai paraméterek

Fázis vezető

Nulla vezető

Állapotjelző - LED

Programozó gomb
(kézi vezérléssel)

Kimeneti reléérintkezők

12-24 V DC

x

x

0.5 W

25 W

x

x

1 A

x

1.5 A

x

12-24 V DC*

x

x

868 MHz

PROG (STOP, , STOP, )

max. 100 m

-15 max. + 50 °C

tetszőleges **

bekötő vezetékekkel

IP30

III.

2

CY vezeték, keresztmetszet 4 x 0.75 mm2

 90 mm

               49 x 49 x 21 mm                               49 x 49 x 13 mm

46 g                                                    22 g

 EN 60669, EN 300 220, EN 301 489

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

           230 V AC / 50 - 60 Hz                            

             7 VA / cos φ = 0,1                                            

                       0.7 W  

x

x                                                         

                            

         2 x zárt (AgSnO
2
)                                         

                  8 A / AC1                                                     

                          x                                                         

                2000 VA / AC1                                             

                  10 A / <3 s                                        

                    250 V AC1                                                

                          x                                                 

                       1x107                                                      

                       1x105                                                      

+10 -15 %

VEZÉRLŐ 

EGYSÉG  
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       RFSC-11             RFSC-61           

1M

French Schuko British

CZ, SK, PL, FR HU, DE, RU, AT, RO GB

Tápfeszültség:

Látszólagos teljesítmény:

Hatásos teljesítmény:

Tápfeszültség tűrése:

Kimenet

Érintkezők száma:

Névleges áram:

Kapcsolási teljesítmény:

Csúcsáram:

Kapcsolt feszültség:

Min. DC kapcsolási képesség:

Mechanikai élettartam:

Elektromos élettartam (AC1):

Vezérlés

RF adóparancs:

Kézi vezérlés:

Hatótávolság nyílt terepen:

További információk

Működési hőmérséklet:

Működési helyzet:

Rögzítés:

Védettség:

Túlfeszültség kategória:

Szennyezettségi fok:

Méretek:

Tömeg:

Kapcsolódó szabványok:

230 V AC / 50 - 60 Hz

6 VA 

0.7 W

+10 %; -15 %

868 MHz

nyomógombbal PROG (ON/OFF)

-15 max. + 50 °C

tetszőleges *

230 V AC hálózati aljzatba

IP30

III.

2

60 x 120 x 80 mm

195 g      

EN 60669, EN 300 220, EN 301 489

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

Technikai paraméterek

!

!

!

 

!

!

!

!

!

!

Alkalmazási példa

Funkciók és programozás

Kimeneti kontaktus zár, amikor 
megnyomjuk a gombot és nyit, 
amikor elengedjük a gombot.

Gombnyomásra a kimeneti kon-
taktus nyit, a beállított időinter-
vallum letelte után pedig zár..

Kimeneti kontaktus zár, amikor 
megnyomjuk a gombot.

Kimeneti kontaktus nyit, amikor 
megnyomjuk a gombot.

Minden gombnyomásra a kimenet 
állapotot vált. Ha zárt volt, akkor 
nyit, ha nyitott volt, akkor zár.

Gombnyomásra a kimeneti kon-
taktus zár, a beállított időinterval-
lum letelte után pedig nyit.

Nyomógomb Bekapcsolás Kikapcsolás

Impulzus relé Kikapcsolás késl. Bekapcsolás késl.

1x nyomás 2x nyomás 3x nyomás

4x nyomás 5x nyomás 6x nyomásrogram.
mód

rogram.
mód

rogram.
mód

rogram.
mód

rogram.
mód

rogram.
mód

1x zárt (AgSnO
2
)

16 A / AC1

4000 VA / AC1, 384 W / DC

30 A / <3 s

250 V AC1 / 24 V DC

500 mW

3x107

0.7x105

max. 200 m

gyors megoldás dugaljba csatlakoztatott készülékek vezeték nélküli vezérlésére, a meglévő aljzatba 

dugva már működik is

RFSC-11: egyfunkciós - bekapcsolás, kikapcsolás

RFSC-61: multifunkciós - nyomógomb, bekapcsolás, kikapcsolás, impulzusrelé, meghúzás- és elengedés 

késleltetés; programozás és kézi be- és kikapcsolás az előlapi nyomógombbal történik

kapcsolási teljesítmény 4000 VA

a kapcsolós aljzat akár 32 adócsatornával is vezérelhető

az INELS RF Control rendszer eszközeivel működtethető

állapotjelző LED az előlapon:

- piros - állapot

- zöld - tápfeszültség jelzése

a késleltetett be- és kikapcsolás időtartama 1 és 10 óra között programozható

háromféle dugó-aljzat verzióban kapható:

VEZÉRLŐ EGYSÉG 

* További információk az 53. oldalon

RF vevő: RFSC-11, RFSC-61 kapcsolóaljzatok

EAN kód
RFSC-11/F:  8595188145596 (French)
RFSC-11/S:  8595488145619 (Schuko)
RFSC-11/B:  8595188145114 (British)
RFSC-61/F:  8595188145602 (French)
RFSC-61/S:  8595488145626 (Schuko)
RFSC-61/B:  8595188145442 (British) 

Az eszköz részei  

Prog
nyomógomb

Tápfeszültség

jelzése
Állapotjelzések
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       RFSA-11B             RFSA-61B           RFSA-62B

RFSA-62B

 60mm
21mm 

1M

RFSA-61B

N

L
N

L

N

L

RFSA-11B
RFSA-61B

RFSA-11B
RFSA-61B

RFSA-62B

RFSA-61B RFSA-62B1B RF A 62B

Nulla vezető

Tápfeszültség:

Látszólagos teljesítmény:

Hatásos teljesítmény:

Tápfeszültség tűrése:

Kimenet

Érintkezők száma:

Névleges áram:

Kapcsolási teljesítmény:

Csúcsáram:

Kapcsolt feszültség:

Min. DC kapcsolási képesség:

Mechanikai élettartam:

Elektromos élettartam (AC1):

Vezérlés

RF adóparancs:

Kézi vezérlés:

Hatótávolság nyílt terepen:

További információk

Működési hőmérséklet:

Működési helyzet:

Rögzítés:

Védettség:

Túlfeszültség kategória:

Szennyezettségi fok:

Csatlakozás (CY vez., keresztm.):

Vezetékek hossza:

Méretek:

Tömeg:

Kapcsolódó szabványok:

230 V AC / 50 - 60 Hz

7 VA / cos φ = 0,1

0,7 W

+10 %; -15 %

868 MHz

nyomógombbal PROG (ON/OFF)

-15 max. + 50 °C

tetszőleges *

bekötő vezetékekkel

IP30

III.

2

90 mm

49 x 49 x 21 mm

46 g

EN 60669, EN 300 220, EN 301 489

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

Technikai paraméterek

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Bekötés

Funkciók és programozás

Bekötés  

Kimeneti kontaktus zár, amikor 
megnyomjuk a gombot és nyit, 
amikor elengedjük a gombot.

Gombnyomásra a kimeneti kon-
taktus nyit, a beállított időinterval-
lum letelte után pedig zár.

Kimeneti kontaktus zár, amikor 
megnyomjuk a gombot.

Kimeneti kontaktus nyit, amikor 
megnyomjuk a gombot.

Minden gombnyomásra a kimenet 
állapotot vált. Ha zárt volt, akkor 
nyit, ha nyitott volt, akkor zár.

Gombnyomásra a kimeneti kon-
taktus zár, a beállított időinterval-
lum letelte után pedig nyit.

Nyomógomb Bekapcsolás Kikapcsolás

Impulzusrelé Kikapcsolás késleltető Bekapcsolás késleltető

1x nyomás 2x nyomás 3x nyomás

4x nyomás 5x nyomás 6x nyomásrogram.
mód

rogram.
mód

rogram.
mód

rogram.
mód

rogram.
mód

rogram.
mód

1x zárt (AgSnO
2
)

16 A / AC1

4000 VA / AC1, 384 W / DC

30 A / <3 s

250 V AC1 / 24 V DC

500 mW

3x107

0.7x105

max. 200 m

2 x 0.75 mm2, 2 x 2.5 mm2 

2 x zárt (AgSnO
2
)                                       

8 A / AC1

2000 VA / AC1                                             

10 A / <3 s          

250 V AC1 

500 mW

1x107                                                      

1x105                                                      

max. 100 m

1 x 2.5; 3 x 0.75 mm2

                         

                                                

Fázis vezető

az RF kapcsoló különböző berendezések működtetésére alkalmas, mint világítás, fűtés, garázskapuk, stb.
kapcsoló aktor verziók:

az RFSA-62B multifunkciós kapcsoló aktor csatornái egymástól függetlenül programozhatók
a multifunkciós aktorok funkciói: nyomógomb, be- vagy kikapcsolás, impulzusrelé, meghúzás- vagy 
elengedés késleltetés
”Prog“ gomb a programozáshoz és a kézi vezérléshez (BE / KI)
minden kapcsoló reléje vezérelhető akár 32-csatornáról (1 csatorna lehet 1 gomb a vezeték nélküli 
adón, vagy az RF Touch-W/ RF Touch-B által vezérelve)
vezérelhető az INELS RF Control eszközeivel vagy az RF Touch központtal
állapotjelző LED az előlapon
kötő- vagy szerelvénydobozba építhető (pl. KU-68)

VEZÉRLŐ EGYSÉG 

EAN kód
RFSA-11B:  8595188136839  /  RFSA-61B:  8595188136242  /  RFSA-62B:  8595188142816

Programozási állapotjelző

Kimeneti relé érintkezői

Programozó gomb
(kézi vezérlés BE / KI)

Programozási állapotjelző

Programozó gomb
(kézi vezérlés BE / KI)

Nulla vezető

Fázis vezető Kimeneti reléérintkezők

* További információ az 53. oldalon

Kapcsoló 
aktorok

RFSA-11B

RFSA-61B

RFSA-62B

           Kimenet              Névleges áram        Funkciók száma

 1 csatorna    2 csatorna       16A              8A              1                6 

                                                                             

                                                                                               

                                                                                                

RF Vevő: RFSA-11B, RFSA-61B, RFSA-62B kapcsoló aktorok

Programozási
állapotjelző



43

 60mm
21mm 

       RFSAI - 61B

1M

RFSAI-61B

R
F

S
A

I-6
1

B

L    N

L   

 N

Hálózati nulla

Tápfeszültség:

Látszólagos teljesítmény:

Hatásos teljesítmény:

Tápfeszültség tűrése:

Kimenet

Érintkezők száma:

Névleges áram:

Kapcsolási teljesítmény:

Csúcsáram:

Kapcsolt feszültség:

Min. DC kapcsolási képesség:

Mechanikai élettartam:

Elektromos élettartam (AC1):

Vezérlés

RF adóparancs:

Kézi vezérlés:

Külső nyomógomb:

Hatótávolság nyílt terepen:

További információk

Nyitott kapcsok feszültsége:

Bemeneti ellenállás zárt 

nyomógombnál:

Bemeneti ellenállás nyitott

nyomógombnál:

Bemenet galv. leválasztása:

Működési hőmérséklet:

Működési helyzet:

Rögzítés:

Védettség:

Túlfeszültség kategória:

Szennyezettségi fok:

Csatlakozás (CY vez., keresztm.):

Vezetékek hossza:

Méretek:

Tömeg:

Kapcsolódó szabványok:

230 V AC / 50 - 60 Hz

7 VA / cos φ = 0,1

0,7 W

+10 %; -15 %

1x zárt (AgSnO
2
)

16 A / AC1

4000 VA / AC1, 384 W / DC

30 A / <3 s

250 V AC1 / 24 V DC

500 mW

3x107

0.7x105

868 MHz

nyomógombbal PROG (ON/OFF)

max. 12 m vezetékkel

max. 200 m

3 V

<1 kΩ

>10 kΩ

Ne

-15 max. + 50 °C

tetszőleges *

bekötő vezetékekkel

IP30

III.

2

2x 0.75 mm2 ,  2x 2.5 mm2

90 mm

49 x 49 x 21 mm

46 g

EN 60669, EN 300 220, EN 301 489

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

Technikai paraméterek

!

!

!

!

!

!

!

!

Funkciók és programozás

Kimeneti kontaktus zár, amikor 
megnyomjuk a gombot és nyit, 
amikor elengedjük a gombot.

Gombnyomásra a kimeneti kon-
taktus nyit, a beállított időinterval-
lum letelte után pedig zár.

Kimeneti kontaktus zár, amikor 
megnyomjuk a gombot.

Kimeneti kontaktus nyit, amikor 
megnyomjuk a gombot.

Minden gombnyomásra a kimenet 
állapotot vált. Ha zárt volt, akkor 
nyit, ha nyitott volt, akkor zár.

Gombnyomásra a kimeneti kon-
taktus zár, a beállított időinterval-
lum letelte után pedig nyit.

Nyomógombbal Bekapcsolás Kikapcsolás

Impulzusrelé Kikapcsolás késl. Bekapcsolás késl.

1x nyomás 2x nyomás 3x nyomás

4x nyomás 5x nyomás 6x nyomásrogram.
mód

rogram.
mód

rogram.
mód

rogram.
mód

rogram.
mód

rogram.
mód

Hálózati fázis

az aktort a meglévő nyomógomb mögé telepítve közvetlenül vezérelhető a világítás, miközben 

megmaradnak a további vezeték nélküli vezérlés lehetőségei, így vezérelhető az INELS RF Control 

eszközeivel vagy az RF Touch érintőképernyős központtal.

az aktorok villamos készülékek működtetésére alkalmasak, mint világítás, fűtés, garázsajtók, kapuk, stb.

a multifunkciós aktor funkciói: nyomógomb, BE, KI, impulzusrelé, be- és kikapcsolás késleltetés

programozás és kézi ON/OFF vezérlés az előlapi ”Prog“ gombbal

az RFSAI-61B kapcsoló aktor akár 32 adócsatornával vezérelhető, beleértve a külső bemenetet is

a külső nyomógomb csak potenciálmentes lehet

állapotjelző LED az eszköz előlapján

kötő- vagy szerelvénydobozba építhető (pl. KU-68)
VEZÉRLŐ EGYSÉG 

EAN kód
RFSAI-61B:  8595188145909

Állapotjelző

Kimeneti relé érintkezők

Programozó gomb
(kézi ON/OFF)

Külső nyomógomb
csatlakozója

RF vevő: RFSAI-61B kapcsoló aktor külső bemenettel

Csatlakozók

Alkalmazási példa

Az eszköz részei  

* További információk az 53. oldalon
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Technikai paraméterek

az RF kapcsoló aktorok különböző villamos készülékek, berendezések működtetésére 

alkalmasak, mint világítás, fűtés, garázs ajtók, kapuk, stb

a kapcsoló aktorok típusai:

RFSA - 61M : egycsatornás kapcsoló aktor, 1-modul széles belső vagy külső antennával

RFSA - 66M : hatcsatornás kapcsoló aktor, 3-modul széles belső vagy külső antennával

multifunkciós aktor: nyomógomb, bekapcsoló, kikapcsoló, impulzusrelé, elengedés- és 

meghúzás késleltető

”Prog“ gomb a programozáshoz és a kézi BE/KI vezérléshez

minden kapcsoló relé vezérelhető akár 32-csatornáról (1 csatorna lehet 1 gomb a vezeték nélküli 

adókon, vagy az RF Touch- W/ RF Touch-B által irányítva)

állapotjelző LED az előlapon

vezérelhető az INELS RF Control rendszer eszközeivel és az RF Touch vezérlővel

galvanikusan leválasztott tápegység

a kapcsoló aktor alapverziója belső antennával van szerelve, AN-E külső antennával külön 

rendelésre szállítjuk

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Bekötés  

Tápfeszültség:

Látszólagos teljesítmény:

Hatásos teljesítmény:

Tápfeszültség tűrése:

Kimenet

Érintkezők száma:

Névleges áram:

Kapcsolható teljesítmény:

Csúcsáram:

Kapcsolható feszültség:

Min. Kapcsolható teljesítmény DC:

Mechanikai élettartam:

Elektromos élettartam (AC1):

Vezérlés

RF adóparancs:

Kézi vezérlés:

Hatótávolság nyílt terepen:

További információk

Működési hőmérséklet:

Működési helyzet:

Rögzítés:

Védettség:

Túlfeszültség kategória:

Szennyezettségi fok:

Vezeték keresztmetszete (mm2) :

Méretek:

Tömeg:

Kapcsolódó szabványok:

Funkciók és programozás

Az eszköz részei

Kimeneti kontaktus zár, amikor 
megnyomjuk a gombot és nyit, 
amikor elengedjük a gombot.

Gombnyomásra a kimeneti kon-
taktus nyit, a beállított időinterval-
lum letelte után pedig zár.

Kimeneti kontaktus zár, amikor 
megnyomjuk a gombot.

Kimeneti kontaktus nyit, amikor 
megnyomjuk a gombot.

Minden gombnyomásra a kimenet 
állapotot vált. Ha zárt volt, akkor 
nyit, ha nyitott volt, akkor zár.

Gombnyomásra a kimeneti kon-
taktus zár, a beállított időinterval-
lum letelte után pedig nyit.

Nyomógomb Bekapcsolás Kikapcsolás

Impulzusrelé Kikapcsolás késl. Bekapcsolás késl.

1x nyomás 2x nyomás 3x nyomás

4x nyomás 5x nyomás 6x nyomásrogram.
mód

rogram.
mód

rogram.
mód

rogram.
mód

rogram.
mód

rogram.
mód

Állapotjező

Antenna csatlakozó

Kimeneti relé 

érintkezői

Tápfeszültség csatlakozók

Programozó gomb

(kézi vezérlés)

Tápfeszültség jelzése

Antenna csatlakozó

Kimeneti reléérintkezők

Tápfeszültség

Tápfeszültség jelzése

Állapotjező

Programozó gomb

(kézi vezérlés)

Kimeneti reléérintkezők

2.7 VA / cos φ = 0.6

1.62 W

1x váltó (AgSnO
2
)

16 A / AC1

4000 VA / AC1, 384 W / DC

30 A / <3 s

250 V AC1 / 24 V DC

500 mW

3x107

0.7x105

 90 x 17.6 x 64 mm

              74 g                            137 g

min. 2 VA / max. 5 VA

min. 0.5 W / max. 2.5 W

3x váltó (AgSnO
2
);  

3x zárt (AgSnO
2
)

8 A / AC1

2000 VA / AC1

10 A / <3 s

250 V AC1 

500 mW

1x107

1x105

 90 x 52 x 65 mm

          264 g                      310 g

110 - 230 V AC / 50 - 60 Hz

 

+10% /  -25 %

868 MHz

nyomógomb PROG (ON/OFF)

max. 200 m

-15 °C max. + 50 °C

tetszőleges *

DIN sín EN 60715

IP 20 az előlap felől

III.

2

    max. 1x2.5, max. 2x1.5 / érvéggel max.1x2.5

EN 60669, EN 300 220, EN 301 489

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

VEZÉRLŐ EGYSÉG   

EAN kód
RFSA-61M: 8595188137003/ RFSA-66M: 8595188142823 (alapverzió belső antennával)
Belső antenna AN-I: 8595188161862
Külső antenna AN-E: 859415759012

* További információ az 53. oldalon

KÜLSŐ ANTENNA AN-E*

RF vevő: RFSA-61M , RFSA-66M kapcsoló aktorok
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 60mm
21mm 

       RFUS-11                            RFUS-61         

1M
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IP65

RFUS-61

IP65

Tápfeszültség:

Látszólagos teljesítmény:

Hatásos teljesítmény:

Tápfeszültség tűrése:

Kimenet

Érintkezők száma:

Névleges áram:

Kapcsolási teljesítmény:

Csúcsáram:

Kapcsolható feszültség:

Min. DC kapcsolási képesség:

Mechanikai élettartam:

Elektromos élettartam (AC1):

Vezérlés

RF adóparancs:

Kézi vezérlés:

Hatótávolság nyílt terepen:

További információk

Működési hőmérséklet:

Működési helyzet:

Rögzítés:

Védettség:

Túlfeszültség kategória:

Szennyezettségi fok:

Bekötővezeték keresztmetszet (mm2)

Javasolt vezeték:

Méretek:

Tömeg:

Kapcsolódó szabványok:

230 V AC / 50 - 60 Hz

5 VA / cos φ = 0.1

0,6 W

+10 %; -15 %

1 x váltó (AgSnO
2
)

12 A / AC1

3000 VA / AC1, 384 W / DC

30 A / <3 s

250 V AC1 / 24 V DC

500 mW

3x107

0.7x105

868 MHz

nyomógombbal PROG (ON/OFF)

max. 200 m

-15 max. + 50 °C

tetszőleges*

csavarozás

IP65

III.

2

max.1x2.5,max. 2x1.5/érvéggel max.1x2.5

CYKY 3x1.5 (CYKY 4x1.5)

136 x 62 x 34 mm

146 g

EN 60669, EN 300 220, EN 301 489

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

Technikai paraméterek

!

!

!

!

!

!

!

!

Funkciók és programozás

az RF kapcsoló aktor IP65 védelemmel biztosítja a működést szélsőséges környezetben: poros és 

nedves helyek, kültéri terek, pincék, üvegházak, kazánok, tartályok és konténerek, hűtők, ...

RFUS-11: egyfunkciós - bekapcsolás, kikapcsolás

RFUS-61: multifunkciós - nyomógomb, BE, KI, impulzusrelé, be- és kikapcsolás késleltetés 

programozás és kézi ON/OFF a dobozon belül található ”Prog“ gombbal történik

a kapcsoló aktor akár 32 adócsatornával is vezérelhető

az INELS RF Control rendszer eszközeivel működtethető

állapotjelző LED az előlapon

M16x1.5 tömszelence max. 8 mm-e kábelek bekötéséhez

VEZÉRLŐ EGYSÉG 

EAN kód
RFUS-11:  8595188140546  /  RFUS-61:  8595188145268

* További információk az 53. oldalon

RF vevő: RFUS-11, RFUS-61 kapcsoló aktor IP65 védelemmel

Alkalmazási példa

Bekötés  

Kimeneti kontaktus zár, amikor 
megnyomjuk a gombot és nyit, 
amikor elengedjük a gombot.

Gombnyomásra a kimeneti kon-
taktus nyit, a beállított időinterval-
lum letelte után pedig zár.

Kimeneti kontaktus zár, amikor 
megnyomjuk a gombot.

Kimeneti kontaktus nyit, amikor 
megnyomjuk a gombot.

Minden gombnyomásra a kimenet 
állapotot vált. Ha zárt volt, akkor 
nyit, ha nyitott volt, akkor zár..

Gombnyomásra a kimeneti kon-
taktus zár, a beállított időinterval-
lum letelte után pedig nyit.

Nyomógomb Bekapcsolás Kikapcsolás

Impulzusrelé Kikapcsolás késl. Bekapcsolás késl.

1x nyomás 2x nyomás 3x nyomás

4x nyomás 5x nyomás 6x nyomásrogram.
mód

rogram.
mód

rogram.
mód

rogram.
mód

rogram.
mód

rogram.
mód

4 - vezetékes 3 - vezetékes

galvanikusan
leválasztott érintkező

Az eszköz részei  

Csavarhely a rögzítéshez
Ø 4.3mm

Antenna

Működési állapot
és programozás jelzése

Hálózati fázis

Csavarhely a rögzítéshez
Ø 4.3mm

Hálózati nulla

Programozó gomb
(kézi vezérlés)

M16x1.5 tömszelence
max. 8 mm-es vezetékhez

Kimeneti relé érintkezők
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 60mm
21mm 

 30mm
Ø65mm 

AAAAAAA
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 RFSTI-11/GRFSTI-11B       

RFSTI-11/G

RFSTI-11B

N

L

 RFSTI-11/G

RFSTI-11B       

T   T

RFSTI-11B

RFSTI-11B                         RFSTI-11/G

EAN kód
RFSTI-11B:  8595188135849

230 V AC / 50 - 60 Hz

7 VA / cos φ = 0.1

0.7 W

                                                  +10 %; -15 %

                                                                    1x TC/TZ külső hőérzékelő

                   1x TC/TZ külső                   bemenet (lásd a tartozékoknál)

             hőérzékelő bemenet                1x beépített NTC termisztor

                               -20  max. + 50 °C ; 0.5°C a tartományban

1x zárt (AgSnO
2
)

                    16 A / AC1                                               8A / AC1

      4000 VA / AC1, 384 W / DC           2000VA / AC1; 240W / DC1

 30 A / <3 s

250 V AC1 / 24 V DC

500 mW

3x107

 0,7x105

868 MHz

                             x                                                   nyomógomb

max. 160 m

-15 max. + 50 °C

                        piros LED                                        kék, piros LED

                      tetszőleges                                      függőlegesen

            bekötő vezetékekkel                         szerelvénydobozba

                          IP 30                                                      IP 20

 III.

2

 2x 0.75mm2, 2x 2.5mm2,90mm                               x

                                                                        max. 1x2.5, max. 2x1.5 / 

                              x                                           érvéggel max.1x2.5

                  49 x 49 x 21 mm                             84 x 89 x 30 mm

                          46 g                                                       68 g

EN 60669, EN 300 220, EN 301 489

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

Technikai paraméterek

!

!

!

!

!

!

!

Kommunkiáció az RF Touch központtal

Az eszköz részei

hőmérséklet mérő és fűtés kapcsoló egyben, közvetlenül csatlakoztatható bojler, kazán, padlófűtés, 
légkondicionáló, stb.
vezeték nélküli aktor hőérzékelővel:

- hőmérséklet mérése
-  az egység a mért hőmérséklet értékét 5 percenként küldi az RF Touch vezérlőnek (a hirtelen hőmérséklet 

változást azonnal továbbítja a központi egység felé)
- elvégzi a fűtési kör kapcsolását is

RFSTI-11B:
- kötő- vagy szerelvénydobozba építhető (KU-68)
- állapotjelző LED az előlapon

RFSTI-11/G: 
- LOGUS90 kivitelben, a gombok segítségével manuálisan is vezérelhető
- állapotjelző LED az előlapon - BE - piros LED, KI - kék LED

az aktor az iNELS RF Control rendszerhez párosítható
a kapcsoló aktor és a hőérzékelő az RF Touch eszközökkel vezérelhető
beépített belső és beköthető külső hőérzékelő (lásd a tartozékokat, 50. oldal)

Külső hőérzékelő

Fázis vezető

Nulla vezető

Állapotjelző

Kimeneti

relé érintkezői

Vezérlő gomb

Vezérlő

gombok

Tápfeszültség:

Látszólagos teljesítmény:

Hatásos teljesítmény:

Tápfeszültség tűrése:

Hőmérséklet mérési bemenet:

Méréstartomány, pontosság:

 Kimenet

Érintkezők száma:

Névleges áram:

Kapcsolható teljesítmény:

Csúcsáram:

Kapcsolható feszültség:

Min.kapcsolható DC teljesítmény:

Mechanikai élettartam:

Elektromos élettartam (AC1):

Vezérlés

RF adóparancs:

Kézi vezérlés:

Hatótávolság:

További információk

Működési hőmérséklet:

Műveletek jelzése:

Működési helyzet:

Rögzítés:

Védettség:

Túlfeszültség kategória:

Szennyezettségi fok:

Csatlakozás (CY vez./ keresztm.):

Vezeték hossza:

Méretek:

Tömeg:

Kapcsolódó szabványok:

Bekötés  

RFSTI-11B

A külső érzékelő méri a 

hőmérsékletet, elküldi az 

RF Touch felé, mely utasítást 

ad a fűtési kör kapcsolására.

RFSTI-11/G

Külső és belső hőmérséklet mérése kézi vezérléssel, 

LOGUS90 kivitelben.

RF vevő: RFSTI-11B, RFSTI-11G kapcsoló aktor hőérzékelővel

VEZÉRLŐ EGYSÉG  

Művelet jelző piros LED (BE)

Művelet jelző kék LED (KI)

Hőmérséklet érzékelő

EAN kód
RFSTI-11/G:                                      
RFSTI-11/G fehér: 
RFSTI-11/G elefántcsont:                 
RFSTI-11/G jég:

8595188142779 (eszköz, fehér fedél, fehér keret) 
8595188142595 (eszköz, fedlap)
8595188142601 (eszköz, fedlap)
8595188142618 (eszköz, fedlap)

RFSTI-11/G gyöngy:
RFSTI-11/G alumínium:
RFSTI-11/G szürke:

8595188142625 (eszköz, fedlap)
8595188142632 (eszköz, fedlap)
8595188142649 (eszköz, fedlap)

Külső hőérzékelő
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       RFATV-1        

RFATV-1



RF vevő: RFATV-1 vezeték nélküli termofej

VEZÉRLŐ EGYSÉG 

EAN kód
RFATV-1: 8595188145138

Az eszköz részei 

Alkalmazási példa

!

!

!

!

!

!

!

vezeték nélküli zónahőmérséklet-mérő és radiátor szelepvezérlő (termoszelep) egy eszközben

ideális megoldás felújításoknál = a fűtésszabályozás gyors telepítése az egész lakásban

funkciók: méri a hőmérsékletet és 5 percenként elküldi az RF Touch vezérlőnek

az RF Touch a kapott hőmérséklet adatot kiértékeli és a beállított program szerint nyitja

vagy zárja a radiátor (hőforrás) szelepet

a hőmérséklet érzékelő beépített

hozzárendelhető az RF Touch egységhez (max. 30 fej)

az elemes táplálás lehetővé teszi a gyors, falbontás nélküli telepítést - az alacsony elemfeszültséget 

az RF Touch kijelzi

a csomag tartalma:

- adapterek: Danfoss RAV, RA, RAVL

- 2x 1.5V AA elem

Adapterek

A csomag tartalma

Tápfeszültség:

Elem élettartama:

Vezérlés

Átviteli frekvencia:

RF adóparancs:

Hatótávolság nyílt terepen:

További információk

Működési hőmérséklet:

Működési helyzet:

Védettség:

Méretek:

Termoszelep mérete:

Működési hossz:

Működési erő:

Kapcsolódó szabványok: 

2 x 1.5 V AA elem

1 év

868 MHz

RF Touch

max. 100 m

0 max. +50 °C

tetszőleges

IP40

65x65x48 mm

M 30 x 1.5

max. 4 mm

max. 100 N

EN 60730

Technikai paraméterek

Parancsok kiadása
Hőmérséklet információ 
küldése

MEGJEGYZÉS:

Szelep

Elem

Szelep típusa

Danfoss RAV 

(a szelepemelőt ki kell szereni a mellékelt 

tüskével)

Danfoss RA

Danfoss RAVL

Adapter típusa

Thermofej

2x 1.5V AA elem

Adapter

Kezelési útmutató
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  60mm
 21mm 
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1-10V
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L
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110-230V AC

L1

L2
24V AC

0-10V

RFDAC-71B

24V

0-10V

VEZÉRLŐ EGYSÉG  

Technikai paraméterek

!

!

!

!

!

!

!

Tápfeszültség:

Látszólagos teljesítmény:

Hatásos teljesítmény:

Tápfeszültség tűrése:

Az analóg kimenetek

feszültsége / max. árama:

Vezérlés

RF adóparancs:

Kézi vezérlés:

Hatótávolság nyílt terepen:

Minimális távolság (adó-vevő):

Relé érintkező:

Névleges áram:

Kapcsolható teljesítmény:

Kapcsolható feszültség:

Mechanikai élettartam:

Elektromos élettartam:

Jelzés:

Kimenet kiválasztása:

További információk

Működési hőmérséklet:

Működési helyzet:

Rögzítés:

Védettség:

Túlfeszültség kategória:

Szennyezettségi fok:

Csatlakozás (CY vez., keresztm.):

Vezetékek hossza:

Méretek:

Tömeg:

Kapcsolódó szabványok:

az aktor folytonos szabályzásra alkalmas, kimeneti feszültsége 0 (1) - 10 V közötti
használható:

- fénycsövek elektronikus fényerőszabályzó előtéteihez
- dimmerek vezérlése
- szabályozók vezérlése, mint pl. a termikus fejek, szelepek, fűtés, szellőzés, stb.

az eszköz vezérlése:
-  rövid gombnyomás az adón be/ki kapcsolja a kimeneti relét és az analóg kimeneti feszültséget az 

utolsó beállított értékre állítja
-  hosszú gombnyomás az adón lehetővé teszi az analóg kimeneti feszültség változtatását 

0 (1) - 10 V tartományban
egy aktor vezérelhető akár 32-csatornáról (1 csatorna lehet 1 gomb a vezeték nélküli adókon, 
vagy az RF Touch- W/ Touch- B által irányítva)
”Prog“ gomb programozáshoz:

- 0–10V (zöld LED) vagy 1-10V (piros LED) feszültség kiválasztása
- programozás
- kézi vezérlés

RFDAC-71B: multifunkciós készülékek - 7 programmal: 6 különböző ”Fény” funkció és BE / KI funkció
kötő- vagy szerelvénydobozba építhető (pl. KU68)

EAN kód
RFDAC-71B:  8595188142809

Az eszköz részei 

Bekötés 

Bekötési példa:
fénycső fényerőszabályzás 1 -10 V-os 
előtéttel

Bekötési példa:
termofej bekötése vezérléshez

Állapotjelző

Fázis vezető

Analóg kimenet

Programozó gomb

(Kézi BE/KI vezérlés)

Kapcsolt kimeneti érintkező (L)

Nulla vezető

Alkalmazási példa

110 - 230 V AC / 50 - 60 Hz

3 VA 

1.2 W

+10 /-15 %

0(1)-10 V / 10 mA

868 MHz 

nyomógomb PROG (ON/OFF)

max. 200 m

20 mm 

1x AgSnO
2
, fázist kapcsoló

16A / AC1

4000VA / AC1

250V AC1

3x107

0.7x105

piros LED / zöld LED

0(1)-10V / PROG  nyomógomb

-15 max. + 50 °C

tetszőleges*

bekötő vezetékekkel

IP30

III.

2

CY vez., keresztm.: 3 x  0.75 mm2, 2 x  2.5 mm2

90 mm 

49 x 49 x 21 mm

52 g 

 EN 60669, EN 300 220, EN 301 489

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

* További információk az 53. oldalon.

RF vevő: RFDAC-71B - 0(1) - 10 V analóg kimenet és aktor

RFDAC-71B
+ 

ALPHA AA 0-10 V termoszelep

Fűtés szabályzás

RFDAC-71B + DIML 

Fénycsövek kapcsolása és dimmelése.

termo fej

Settings

Next function

Finish

of light

Start

of light
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ETHERNETUSB

RESET

POWER

LEARN
IR
OUT STATUS OUT STATUS OUT STATUS

1I1I R2 IR3IR

eLAN-IR-003

VEZÉRLŐ EGYSÉG  
Okostelefon

Tablet

PC

 IR szenzor:

IR frekvenciatartomány:

Tanulási távolság:

Kimenet:

Csatlakozás:

Kimeneti jelzés:

Hatótávolság:

Ethernet kommunikáció

ETH üzemi állapot jelzése:

ETH kommunikáció jelzése:

Kommunikációs interfész:

Alapértelmezett IP cím:

Tápellátás

Tápfeszültség/névleges áram:

Csatlakozás:

Tápfeszültség jelzése:

EGYÉB

Egyéb energiaellátás:

Visszajelző:

RESET nyomógomb:

Tápforrás:

Működési feltételek

Működési hőmérséklet:

Tárolási hőmérséklet:

Védettség: 

Szennyezettségi fok:

Működési helyzet:

Telepítés:

Verziók:

Méretek:

Tömeg:

Infravörös érzékelő IR kódok tanulásához

20 - 455 kHz

max. 1m

3 x IR adó

3 x 3.5 Jack csatlakozó, 3 m hosszú kábel

3 x zöld állapot LED IR1-IR3

max. 1m az eszköztől

zöld LED

sárga LED

10/100 Mbps (RJ45)

192.168.1.1

10-27 V DC / 200 mA (biztonsági feszültség)

Jack csatlakozó   Ø 2.1 mm

zöld LED

USB-B

sárga USB állapot LED

alapértelmezett értékek beállítása

230 VAC / 12 V DC tartozék adapter

-20 .. +55 °C

-25 .. +70 °C

IP 30

2

tetszőleges

tetszőleges

szerelvénydobozba 

90 x 52 x 65 mm

136 g

eLAN-IR-003 – Intelligens IR vezérlő audio / video berendezésekhez

EAN kód
eLAN-IR-003: 8595188132831
IR lencse:        8595188164597

Zöld LED állapot

IR jel vevő Kimenet IR adókhoz

ELAN-IR előoldal

ELAN-IR hátoldal

a vezérlővel helyettesítheti otthona valamennyi távirányítóját! Okostelefonja vagy táblagépe 

segítségével vezérelheti összes berendezését, anélkül, hogy közvetlen rálátása lenne rájuk

legfeljebb 10 IR kód programozható be

az eszköz egyszerre akár három különböző berendezést vezérelhet

a vezérlő jelek betanítása egyszerűen, meglévő távirányítója segítségével történik

a konfi gurálás webes felületen keresztül történik

20-455 kHz közötti frekvenciatartományban képes vezérelni

az eszköz teljesen független az INELS RF Control rendszertől

RESET nyomógomb

Zöld POWER LED tápellátás jelzése

Funkció választás

Sárga USB status LEDTápcsatlakozó

10-27V/ 200mA

USB B csatlakozó

LED visszajelzők

ethernet kommunikáció

RF iNELS/USB használati példa

eLAN-IR-003eLAN-IR-003Technikai paraméterek

ZÉRLŐ EGYSÉG
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Bekötés 

TV

légkondícionálás 
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TZ

TC

TZ-0
TZ-3
TZ-6
TZ-12

8595188140591
8595188110600
8595188110594
8595188110587

TC-0
TC-3
TC-6
TC-12

8595188110075
8595188110617
8595188110082
8595188110099

TC TZ

TC-0
TC-3
TC-6
TC-12

859
85
8
8

Telva 230 V Telva 24 VTelva 230 V

Telva 24 V 
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Kiegészítők: Telva szelepmozgató

az iNELS RF Control rendszerek a fűtés szabályzására a Telva típusú szelepmozgatót használják

 - Telva 230 V és  Telva 24 V a rendszer bármely kapcsoló aktorával kombinálva

Telva 230 V a Telva 24 V:  kétállapotú, nyitott vagy zárt működésűek

tulajdonságok:  - zajmentes működés

  - választható alaphelyzetben nyitott vagy zárt típusban

  - a szelep pozícióját visszajelzi

EAN kód
Telva 230V/NC 8595188172042
Telva 230V/NO 8595188172059
Telva 24V/NC 8595188172066
Telva 24V/NO 8595188172073

Technikai paraméterek

Működtető feszültség:

Teljesítmény:

Állítási hossz:

Működtető erő:

Bekötés:

Működtető erő:

Vezeték hossza:

Szín:

Méretek m/sz/á:

230 V, 50/60 Hz

1.8 W / 300 mA max. 2 min. alatt

24 V AC, 50/60 Hz

1.8 W / 250 mA max. 2 min. alatt

az Telva szelepmozgató fűtési zónák vagy egyedi szabályzások működtető eleme, mely 

minden nagy nyomáskülönbségű termosztatikus szelephez alkalmazható

szabályozza a padlófűtés, radiátor vagy hőcserélő termosztatikus szelepét

!

!

Felhasználás

Tartozékok: TC, TZ hőmérséklet érzékelők

Tartomány:

Érzékelő elem:

τ65 - levegő/víz:

τ95 - levegő/víz:

Kábel anyag:

Mérőfej anyaga:

Védettségi fok:

0.. +70 °C

NTC 12K 5 %

         (τ65)          92 s / 23 s

        (τ95)        306 s / 56 s

magas hőállóságú PVC

magas hőállóságú PVC

IP 67

-40.. +125 °C

NTC 12K 5 %

         (τ65)           62 s / 8 s

         (τ95)        216 s / 23 s

szilikon

nikkelezett réz

IP 67

Technikai paraméterek

τ65 (95): az az idő, amely alatt az érzékelő a környezeti hőmérséklet 65 (95)%-ára melegszik.

a TC és TZ érzékelők a hőmérséklet mérésére használhatók

a hőérzékelők NTC típusok, melyek hővezető ragasztóval lezárt fémcsőben helyezkednek el

a kettős szigetelés a követelményeknek megfelelő magas villamos szilárdságot biztosít

a hőérzékelő környezete és a hővezető felület között

a TZ érzékelő magasabb hőmérsékleteken is alkalmazható

2 típusban készülnek:

- TC - CYSY 2D x 0.5 mm vezetékkel szerelve

- TZ - VO3SS-F 2D x 0.5mm szilikon szigetelésű vezetékkel szerelve

!

!

!

!

!

!

EAN kód

EAN kód

Az érzékelők reakcióideje levegőben

PVC - reakciója a levegő 
hőmérséklet változására 
22.5 °C - 58 °C között

Hőmérséklet(°C)                          Érzékelő NTC (kΩ)

Az NTC érzékelő pontossága: 12 kΩ ± 5%, 25 ˚C-on
A PT100 érzékelő ellenállásának hosszú távú stabilitása 0.05% (10.000 óra)

Szilikon -reakciója a levegő 
hőmérséklet változására 
22.5 °C - 63.5 °C között

     Szenzor PT100 (Ω)

Az érzékelők ellenállásértékei a hőmérséklet függvényében

TC HŐÉRZÉKELŐK 0 .. + 70 °C TARTOMÁNYRA
- közvetlenül a csatlakozóba köthető

TZ HŐÉRZÉKELŐK -40 .. + 125 °C TARTOMÁNYRA
- közvetlenül a csatlakozóba köthető

TC-0 - hossza 110 mm,  tömege 5 g

TC-3 - hossza 3 m,  tömege 108 g

TC-6 - hossza 6 m,  tömege 213 g

TC-12 - hossza 12 m,  tömege 466 g

TZ-0 - hossza 110 mm,  tömege 4.5 g

TZ-3 - hossza 3 m,  tömege 106 g

 TZ-6 - hossza 6 m,  tömege 216 g

TZ-12 - hossza 12 m,  tömege 418 g

az RFSG-1M,RFGSM-220M, eLAN-RF-003, eLAN-RF-Wi-003, 

RFDA-73/RGB, RFSA-61M, RFSA-66M, EMDC-64M, RFDEL-71M

modulhoz műanyag szekrénybe

rúdantenna, kábel nélkül

érzékenység 1dB

az AN-I belső antenna alaptartozéka a terméknek

az RFSG-1M,RFGSM-220M, eLAN-RF-003, eLAN-RF-Wi-003, 

RFDA-73/RGB, RFSA-61M, RFSA-66M, EMDC-64M, RFDEL-71M

modulhoz  fém szekrénybe telepítéskor

3m-es kábellel

érzékenység 5dB

az AN-E külső antennát megrendelésre szállítjuk

AN-I belső antenna AN-E külső antenna

EAN kód

Külső antenna AN-E: 859415759012

!

!

!

!

!
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EAN kód

Belső antenna AN-I: 8595188161862

Kiegészítők: AN-I belső antenna, AN-E külső antenna

4 mm

IP54/II

2 x 0.75 mm2

100 N ±5 %

1 m

fehér RAL 9003

55+5 x 44 x 61 mm
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RF TOUCH RFSA-61B

RFWB-20G/40G

JA-80P

RFJA-12B

RFSTI-11BRFDA-71B

JA-80P

RFJA-12B

RFSTI-11B

RF TOUCH RFSA-61B

RFDA-71B

RFWB-20G/40G

Esettanulmányok

  JELÖLÉSEK: FűtésszabályzásKészülékek kapcsolása Világításvezérlés DetektorokRedőnyvezérlés

LAKÁS

VEZETÉK NÉLKÜLI ÉRINTŐKÉPERNYŐS VEZÉRLŐ
A lakás teljes irányítására használható vezérlő központ. Egy he-

lyről vezérelhető a világítás, a redőnyök és más berendezések 

működtetése, szabályozza a fűtést és lehetővé teszi jelenetek 

egygombos aktiválását. Két változata sík felületre vagy szerel-

vénydobozba szerelhető, LOGUS90 kivitelben készül.

WIRELESS SWITCHING ACTUATOR

Dugaljak és elektromos készülékek kapcsolására 

használható, kötö- vagy szerelvénydobozba telepíthe-

tő aktor. A rendszer összes adójával működtethető. 

VEZETÉK NÉLKÜLI DIMMER AKTOR

Fényforrások fényerőszabályzásához és fény jele-

netek (pl. TV nézéshez) beállításához használha-

tó aktor, lágy indítással és lekapcsolással. Kötő- 

vagy szerelvénydobozba telepíthető.

KAPCSOLÓ AKTOR 

HŐMÉRSÉKLETÉRZÉKELŐVEL
A csatlakoztatott érzékelő által mért hőmérséklet 
értékét elküldi az RF Touch központi vezérlőnek, 
mely jelet küld a fűtés kapcsolására. Kötő- vagy 
szerelvénydobozba telepíthető.

VEZETÉK NÉLKÜLI 

REDŐNYVEZÉRLŐ AKTOR
Zsalúziák, napellenzők, redőnyök, garázskapuk, stb. 

kétirányú mozgatásának vezérlésére használható, 

kötö- vagy szerelvénydobozba telepíthető aktor.

VEZETÉK NÉLKÜLI KAPCSOLÓK

Világítások, redőnyök, rolók és egyéb beren-

dezések vezérlésére használható adóegység, 

LOGUS90 kivitelben . A vékony, sima hátlapú eszköz 

szinte mindenhová felszerelhető - üveg, fal, fa.  

MOZGÁSÉRZÉKELŐ

Automatikus vezérlésre használható vezeték 

nélküli érzékelő, mely reagál mozgásra, ablak- 

vagy ajtónyitásra és hőmérséklet csökkenésre 

(pl. a mozgásérzékelő bekapcsolja a 

világítást.).

  JELÖLÉSEK: FűtésszabályzásKészülékek kapcsolása Világításvezérlés DetektorokRedőnyvezérlés

CSALÁDI HÁZ

KAPCSOLÓ AKTOR 

HŐMÉRSÉKLETÉRZÉKELŐVEL
A csatlakoztatott érzékelő által mért hőmérséklet 
értékét elküldi az RF Touch központi vezérlőnek, 
mely jelet küld a fűtés kapcsolására. Kötő- vagy 
szerelvénydobozba telepíthető.

MOZGÁSÉRZÉKELŐ

Automatikus vezérlésre használható vezeték 

nélküli érzékelő, mely reagál mozgásra, ablak- 

vagy ajtónyitásra és hőmérséklet csökkenésre 

(pl. a mozgásérzékelő bekapcsolja a 

világítást.).

VEZETÉK NÉLKÜLI KAPCSOLÓK

Világítások, redőnyök, rolók és egyéb beren-

dezések vezérlésére használható adóegység, 

LOGUS90 kivitelben . A vékony, sima hátlapú eszköz 

szinte mindenhová felszerelhető - üveg, fal, fa.  

VEZETÉK NÉLKÜLI 

REDŐNYVEZÉRLŐ AKTOR
Zsalúziák, napellenzők, redőnyök, garázskapuk, stb. 

kétirányú mozgatásának vezérlésére használható, 

kötö- vagy szerelvénydobozba telepíthető aktor.

VEZETÉK NÉLKÜLI DIMMER AKTOR

Fényforrások fényerőszabályzásához és fény jele-

netek (pl. TV nézéshez) beállításához használha-

tó aktor, lágy indítással és lekapcsolással. Kötő- 

vagy szerelvénydobozba telepíthető.

VEZETÉK NÉLKÜLI ÉRINTŐKÉPERNYŐS VEZÉRLŐ
A lakás teljes irányítására használható vezérlő központ. Egy he-

lyről vezérelhető a világítás, a redőnyök és más berendezések 

működtetése, szabályozza a fűtést és lehetővé teszi jelenetek 

egygombos aktiválását. Két változata sík felületre vagy szerel-

vénydobozba szerelhető, LOGUS90 kivitelben készül.

WIRELESS SWITCHING ACTUATOR

Dugaljak és elektromos készülékek kapcsolására 

használható, kötö- vagy szerelvénydobozba telepíthe-

tő aktor. A rendszer összes adójával működtethető. 
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RFSA-11B; RFSA-61B; RFSA-61M; RFSTI-11B; RFDAC-71B , RFSC-11, RFSC-61, RFSAI-61B

cos φ ≥ 0.95 M M HAL.230V

K
M M

RFJA-12B; RFSA-62B; RFSA-66M; RFSTI-11/G; RFGSM-220M

cos φ ≥ 0.95 M M HAL.230V

K
M M

AC12

250V / 1A

AC1

250V / 8A

AC2

250V / 5A

AC3

250V / 4A

AC5b

250W

AC6a

250V / 4A

AC7b

250V / 1A

DC14

x

AC13

x

AC14

250V / 4A

AC15

250V / 3A

DC1

30V / 8A

DC5

30V / 2A

DC12

30V / 8A

DC13

30V / 2A

DC3

24V /3A

AC12

250V / 10A

AC1

250V / 16A

AC2

250V / 5A

AC3

250V / 3A

AC5b

1000W

AC6a

x

AC7b

250V / 3A

DC14

x

AC13

x

AC14

250V / 6A

AC15

250V / 6A

DC1

24V 10A

DC5

24V /2A

DC12

24V / 6A

DC13

24V / 2A

DC3

24V /3A

x x

230V / 3A (690VA)

RFUS-11; RFUS-61

cos φ ≥ 0.95 M M HAL.230V

K
M M

AC12

x

AC1

250V / 14A

AC2

250V / 5A

AC3

250V / 3A

AC5b

1000W

AC6a

x

AC7b

250V / 3A

DC14

x

AC13

x

AC14

250V / 6A

AC15

250V / 6A

DC1

24V / 10A

DC5

24V / 2A

DC12

24V / 6A

DC13

24V / 2A

DC3

24V / 3A

230V / 3A (690VA)

  R   L   C      ESL

RFDA-11B     x x  x

RFDA-71B     x x  x

RFDEL-71B        x

RFDEL-71M        x

RFDA-73M/RGB x x x x x x x 

RFDAC-71B x    x x x x

RFDSC-11        x

RFDSC-71        x

LED

Termékek terhelhetősége

230V / 3A (690VA)
bemeneten max. C=14uF 

Terhelés típusa

Érintk. anyaga AgSnO
2

érintkező 8A

Terhelés típusa

Érintk. anyaga AgSnO
2

érintkező 8A

Terhelés típusa

Érintk. anyaga AgSnO
2

érintkező 16A

Terhelés típusa

Érintk. anyaga AgSnO
2

érintkező 16A

AC5a kompenzálatlan AC5a kompenzált

AC5a kompenzálatlan AC5a kompenzált

Kapcsoló aktorok 

Dimmer aktorok

230V / 3A (690VA)

Energiatakarékos
fénycsövek

A legtöbb ”tömegled“ 
fényforrás, melyek 

tápfeszültség ellátása 
LINEÁRIS áramkorlátozóval 

van megoldva (meredekebb 
dimmelés), alacsony ár.

Izzók,
halogén

izzók

Vasmagos
transzformátorral

szerelt 
kisfeszültségű,

12-24V-os izzók

Elektronikus
transzformátorral

szerelt kisfeszültségű,
12-24V-os izzók

 1-3 telj. LED-el szerelt fényfor-
rások, melyek tápfeszültségét 
KAPCSOLÓÜZEMŰ tápegység 
biztosítja, így a dimmelés a be-
menti feszültséggel lehetséges.

(simább dimmelés), magasabb ár, 
magasabb GU10 -es lámpatest.

LED egyenáramú 
tápegységgel és 

áramszabályozással. 
LED chipek, LED szalagok, 

RGB LED-ek.
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1 x 0/1-10 V kimenet

TERMÉK

230V / 3A (690VA)
bemeneten max. C=14uF 

Terhelés típusa

Érintk. anyaga AgSnO
2

érintkező 14A

Terhelés típusa

Érintk. anyaga AgSnO
2

érintkező 14A

AC5a kompenzálatlan AC5a kompenzált

1-es KATEGÓRIA 2-es KATEGÓRIA 3-as KATEGÓRIA
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 60-90% 20-60% 0-10%  80-90%

i

MINI MINI

3462

21

96

26
2

70

80-95%

RFSG-1M
RFSA-61M

RFGSM-220M
RFDA-73M/RGB
RFSA-66M

RFDEL-71M
EMDC-64M

RF Touch-B
RFSTI-11/G

RFRP-20
RFPM-1
RFDSC-11

RFDSC-71
RFSC-11
RFSC-61

RFSOU-1 
RFUS-11
RFUS-61

49 21

R21

94

94 24 16

35

90

30
48

64

67.5
45

6
15

.3
5

17.6

60

12
0

80

90
67.5
45

19
21

65

52

35

R13

12.649

13.3

RFIM-20B
RFIM-40B
RFTI-10B
RFSF-1B

RFDEL-71B
RFDA-11B
RFDA-71B 
RFJA-12B
RFSA-11B 

RFSA-61B
RFSA-62B
RFSAI-61B
RFSTI-11B
RFDAC-71B

RF Touch-W
RFWB-20/G
RFWB-40/G

RFTC-10/G
RFTC-50/G

IP65

Különböző anyagok rádiófrekvenciás jelátvitele

téglafal
fa és gipszkarton

szerkezetek
vasbeton

További információkért hívja a 
06 1 40 30 132 telefonszámot vagy 
küldjön e-mailt az info@elkoep.hu címre.

A termékek megfelelő és biztonságos működéséhez szükséges biztonsági és telepítési irányelvek:

- ne telepítse kültérre és nedves környezetbe

- a dimmer egységeket (RFD....) maximális terheléssel üzemeltetve gondoskodni kell a megfelelő hűtésről

- ne telepítse az RF komponenseket fém kapcsoló- és elosztószekrénybe (megakadályozza az RF jel terjedését)

- az RF jel hatótávolsága függ az épületek anyagától, a telepítés helyétől és módjától

- aktorok védelme: az aktorok termikus védelemmel vannak ellátva, a kimenet lekapcsolódik, ha készülék belsejében megemelkedik a hőmérséklet

fém válaszfal normál üveg

FIGYELEM! 

Az RF Touch és RF Pilot egységek csak az 

”OASiS & Touch Compatible“ felirattal ellátott 

aktorokkal képesek kommunikálni!

Alkalmazási irányelvek

Felhasználási alapelvek

FIGYELEM!

Induktív és kapacitív terhelés nem 

csatlakoztatható egyszerre!

Az eszközök méretei

        Beltéri kapcsoló jellegű                        Szerelvénydobozba    Sík felületre

80-95%

1Modul 3Modul 

Foglalat
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4

2

3

1

2 x gombnyomás =
”világítási kép“

funkció beállítása

5 x gombnyomás =
“napkelte”

funkció beállítása

Telepítse a vevőt lámpatestbe, szerelvénydobozba vagy kapcsolószekrénybe.
Csatlakoztassa a terhelést és a tápfeszültséget.

Nyomja meg a 
programozó gombot a 

vevőn és tartsa nyomva 
1 mp-nél hosszabb 

ideig, ekkor a LED fél 
másodpercenként 

villogni kezd. A LED 
villogása jelzi, hogy az 

eszköz programozási 
üzemmódban van és 

várja a programkiválasztó 
parancsot az adótól.

A vevő (aktor) az adó kódját és a hozzá tartozó funkciót az adón kiválasztott gomb 
(csatorna) megnyomásainak számával tanulja meg. A gombnyomások száma 1-től 7-ig 
lehetséges a vevőtől függően (lásd a táblázatot).

A vevő aktor megerősíti a parancs elfogadását a saját LED dióda villogásának 
megszakításával. Az adó többi gombjának vagy másik adó betanításához ismételje meg 
a programozást a 3. ponttól.

A funkciók programozása az adók helyzetétől függetlenül elvégezhető - falra szerelt adók, 
kulcsos adók. Egy vevő max. 32 csatorna parancsait tudja fogadni (1 csatorna = egy gomb 
vagy kapcsoló az adón vagy egy érzékelő). Egy adóval vezérelhet csak egy, de akár korlátlan 
számú vevőt is az RF jel hatósugarán belül.

A vevő gombjának megnyomásával kilép a 
programozási üzemmódból, a piros LED nem 
villog.

Egy adókód törlése a memóriából: nyomja 
5 másodpercnél tovább a vevő programozó 
gombját. A LED 1mp-es intervallumokkal 
villog. Nyomja meg az adón a törölni kívánt 
funkció gombját, ezzel törlődik a funkció. 
Kilépéshez nyomja meg a vevő programozás 
gombját.

Egyszerű és gyors programozás

Telepítse a vevőt lámpatesssttbbe,e, szerelvénydobozba vagy kapcpccsoos lólósszekkrénybe.

A VEZETÉK NÉLKÜLI ADÓK ÉS AKTOROK PROGRAMOZÁSA AZ ÉRINTŐKÉPERNYŐS RF TOUCH EGYSÉG PROGRAMOZÁSA

Ne feledje, hogy a rádiófrekvenciás jel terjedése függ
az épület szerkezetétől, az alkalmazott építőanyagtól és
az egységek elhelyezkedésétől.

1. lépés - Az RF Touch és RF egységek elhelyezése

A különböző anyagok rádiófrekvenciás jelátvitelét lásd 

a 53. oldal táblázatában.

- a vezérelni kívánt eszköz elnevezése (menü)

-  az egységek elnevezése (a csoport helyes kiválasztása, pl. 

RFJA-12B/230V)

- az egységek címe (az aktorok azonosítása, pl: 001754)

A telepítési adatlap a kézikönyv végén található.

2. lépés - Telepítési adatlap kitöltése

A vezérelni kívánt eszközök elnevezése a Beállítások / Menü 

(eszközök elnevezése) menüpont alatt.

3. lépés - Menü beállítása (eszközök elnevezése)

Az RF egységek programozása az RF Touch Beállítások / 

Programozás menüpontja alatt végezhető el.

4. lépés - Programozás

Név

Cím

pl.: RFJA-12B/230V

pl.: 001754
Aktorok programozása

Gombnyomások

száma az adón DimmerKapcsoló

1x nyomás nyomógomb kép 1

2x nyomás bekapcsolás kép 2

3x nyomás kikapcsolás kép 3

4x nyomás impulzusrelé kép 4

5x nyomás késl. kikapcsolás kép 5

6x nyomás késl. bekapcsolás napnyugta

7x nyomás ON/OFF

>>11ss

>>0.50.5ss
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RFWB-40/G  RF KEYRFWB-20/G  RFIM-20B   
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11
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DS
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71
RF

DA
-1

1B
RF

DA
-7

1B

RFSET-SCW-Z1

x

RFSET-SW2-Z1                                                                                                                           

x

x

x

RFSET-JW2-Z1       

RFSET-DSCW-Z1

x

RFSET-DW2-Z1                  

x

x

RFSET-SCW-F1

x
                                                                                          

RFSET-SW-F1

RFSET-S2W-F1

RFSET-SMW-F1

   x
    

x

RFSET-DSCW-F1

x            

RFSET-DW-F1

RFSET-SCK-Z1

RFSET-SCK-F1

RFSET-SK-Z1                                                                                                                            

RFSET-SK-F1

RFSET-S2K-F1

RFSET-SMK-F1

RFSET-JK-Z1        

RFSET-DSCK-Z1

RFSET-DSCK-F1

RFSET-DK-Z1                   

RFSET-DK-F1

x

x

RFSET-SIM2-Z1  

 RFSET-SIM2-F 1       

x

x

x

x

x

x

x

* x

RF SZETTEK - Adó és vevő kombinációk

ez a kombináció nem kapható szettbenRFSA-61M - Kapcsoló aktor beltéri antennával (műanyag szekrénybe). Külső antenna is csatlakoztatható (fém szekrényekhez)
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      Adók 
                       

   Vevők
          

Alapkészlet
RFSCW-11

 + 
RFWB-20/G

Alapkészlet
RFJA-12B

 + 
RFWB-20/G

Alapkészlet
RFDA-11B

 + 
RFWB-20/G

Alapkészlet
RFSA-11B

 + 
RFWB-20/G

Multif. készlet
RFDSC-71

+
 RFWB-40/G

Multif. készlet
RFSC-61

+
 RFWB-40/G

Multif. készlet
RFSA-61B 

+
  RFWB-40/G

Multif. készlet
RFSA-62B 

+
 RFWB-40/G

Multif. készlet
RFSA-61M 

+
 RFWB-40/G

Alapkészlet
RFSA-11B

 + 
RF KEY

Multif. készlet
RFSA-61B 

+
 RF KEY

Multif. készlet
RFSA-62B

+
 RF KEY

Alapkészlet
RFJA-12B 

+
 RF KEY

Alapkészlet
RFDA-11B 

+
 RF KEY

Multif. készlet
RFSA-61M 

+
 RF KEY

Alapkészlet
RFDSC-11 

+
 RF KEY

Multif. készlet
RFDSC-71

+
 RF KEY

Alapkészlet
RFSC-11

 + 
RF KEY

Multif. készlet
RFSC-61 

+
 RF KEY

Multif. készlet
RFDA-71B 

+
 RFWB-40/G

Multif. készlet
RFDA-71B 

+
 RF KEY

Alapkészlet
RFSA-11B

 + 
 RFIM-20B

Multif. készlet
RFSA-61B 

+
 RFIM-20B

Alapkészlet
RFDSC-11

+
 RFWB-20/G


