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Vezeték nélküli  
nyomógombok és
YESLY kiegészítők



Az adatlapon található információk tájékoztató jellegűek. A gyártó a műszaki változtatás jogát fenntartja, és a
katalógusban előforduló esetleges hibákért felelősséget nem vállal.



3

XI
-2

01
9,

 w
w

w
.fi

nd
er

ne
t.c

om

1Y
SOROZAT 

1Y SOROZAT 
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BEYON - vezeték nélküli nyomógomb

A BEYON a Finder innovatív távirányító 
nyomógombja a YESLY rendszer vezérléséhez

• A BEYON letisztult dizájnja minden 
lakberendezési stílushoz illik, és visszafogottan 
elegáns megjelenést biztosít

• A FINDER Toolbox PLUS applikáció segítségével 
más YESLY eszközökkel - úgymint aktorok és 
dimmerek - is párosítható, a világítás ki- és 
bekapcsolása, dimmelése vagy az elektromos 
redőnyök vezérlése céljából

• A BEYON jelenetek aktiválására és számos 
egyéb készülék vezérlésére is programozható

• A BEYON elemek nélkül működik és tölteni sem 
kell

• Kettő vagy négy csatornás kivitelben 
rendelhető

1Y.13.Bxx

Ø

Rendelhető típusok

BEYON – vezeték nélküli nyomógomb,  
2 csatorna, fehér

1Y.13.B10

BEYON – vezeték nélküli nyomógomb,  
2 csatorna, fekete

1Y.13.B12

BEYON – vezeték nélküli nyomógomb,  
4 csatorna, fehér

1Y.13.B20

BEYON – vezeték nélküli nyomógomb,  
4 csatorna, fekete

1Y.13.B22

Műszaki adatok

Energiaforrás beépített áramgenerátor

Üzemi frekvencia 2,4 GHz Bluetooth 4.2 BLE

Min. kapcsolási ciklus 50 000

Környezeti hőmérséklet-tartomány °C –25…+65

Működési tartomány kb. 10 m szabad térben (zavaró tényezők nélkül),
a működési tartomány az épület felépítésének függvényében változhat

Szín fehér - fekete

Befoglaló méretek mm 64,6 0 x 21,6

Tanúsítványok FCC IC
A BEYON vezeték nélküli nyomógomb tartozéka egy mágneslap és egy öntapadó fólia, melyek segítségével a BEYON csaknem minden felületen 
rögzíthető, legyen az fém, fa vagy üveg -  hogy a nyomógomb mindig kéznél legyen. A szilikongyűrűk megvédik a BEYON-t a leeséstől, és végtelenül 
egyszerű színkódolási lehetőséget kínálnak, segítve a nyomógomboknak helyiségek és funkciók szerinti megkülönböztetését.

A BEYON FEHÉR és FEKETE színben kapható, míg a szilikongyűrűk FINDER KÉK, SZÜRKE és FEHÉR színűek.
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013.B9-es típusú vezeték nélküli nyomógomb 
fali szereléshez

A 013.B9 a Finder innovatív távirányító 
nyomógombja a YESLY rendszer vezérléséhez

• A FINDER Toolbox PLUS applikáció segítségével 
más YESLY eszközökkel - úgymint aktorok és 
dimmerek - is párosítható, a világítás ki- és 
bekapcsolása, dimmelése vagy az elektromos 
redőnyök vezérlése céljából

• A nyomógomb jelenetek aktiválására és számos 
egyéb készülék vezérlésére is programozható

• A nyomógomb elemek nélkül működik és 
tölteni sem kell

• Két- és négycsatornás nyomógombként is 
alkalmazható

• A dizájn klasszikus és egyszerű, így a YESLY 
rendszer minden stílusirányzatba beilleszthető

013.B9

Típus

A 013.B9-es típusú nyomógomb 2-  és 
4-csatornás üzemmódban is alkamazható 013.B9

Műszaki adatok

Energiaforrás beépített áramgenerátor

Üzemi frekvencia 2,4 GHz Bluetooth 4.2 BLE

Min. kapcsolási ciklus 50 000

Környezeti hőmérséklet-tartomány °C –25…+65

Működési tartomány kb. 10 m szabad térben (zavaró tényezők nélkül),
a működési tartomány az épület felépítésének függvényében változhat

Szín fehér

Befoglaló méretek mm 82 x 82 x 14

Tanúsítványok FCC IC

A 013.B9 vezeték nélküli nyomógomb tartozéka egy öntapadó fólia, melynek segítségével a nyomógomb szinte minden felületen rögzíthető, legyen az 
fém, fa vagy üveg - így szerelése nem igényel építőipari beavatkozást. Az optimális szerelési rugalmasság érdekében kerek készülékdobozon (0 60 mm) is 
elhelyezhető. 

A 2- és 4-csatornás alkalmazáshoz való nyomógomb billentyűk tartozékok.
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Jelerősítő

Az1Y.EU.005-ös típusú  jelerősítő lehetővé teszi 
a működési tartomány hatékony növelését 
abban az esetben, ha a nyomógombok vagy 
az okostelefonok a nagy távolság miatt nem 
tudnak kommunikálni a YESLY készülékekkel.
A jelerősítő Plug-and-Play eszköz, amelyet nem 
kell programozni. Az üzemállapotáról LED fény 
ad visszajelzést.

1Y.EU.005

Típus

USB jelerősítő 1Y.EU.005

Műszaki adatok

Feszültségellátás USB csatlakozás 5V – min. 0,5 A

Üzemi frekvencia 2,4 GHz

Környezeti hőmérséklet-tartomány °C –10…+50

Működési tartomány kb. 10 m szabad térben (zavaró tényezők nélkül),
a működési tartomány az épület felépítésének függvényében változhat

Szín fehér

Befoglaló méretek mm 28,4 x 12 x 65,8

Tanúsítványok FCC IC
A jelerősítőket egymástól 10 m-es távolságon belül kell telepíteni. Egy rendszeren belül maximálisan 4 eszköz alkalmazható. Az eszközök bármely USB
csatlakozóba elhelyezhetők, ha azok legalább 5 V és 0,5 A tápellátással rendelkeznek.

<10 m




