ΕΛΛΗΝΙΚΑ

A

Επίτοιχος διακόπτης BLE 013B9
A Τοποθέτηση σε τοίχο ή σε κουτί διακλάδωσης (με βίδες)
B Τοποθέτηση σε τοίχο (με αυτοκόλλητο)
C Αποσυναρμολόγηση των πλήκτρων
D1 Τοποθέτηση του μονού πλήκτρου
D2 Τοποθέτηση του διπλού πλήκτρου

B

Συμβατές πλάκες
Το πλαίσιο του διακόπτη BLE 013.B9 μπορεί να αντικατασταθεί.
Δείτε τον παρακάτω πίνακα
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Κατασκευαστής

Τύπος

BERKER

S1, B1, B3, B7 Glas

GIRA

Standard55, E2, Event, Esprit

Jäger Direkt

Opus Inform, Kubus, Fusion

JUNG

A500, Aplus

MERTEN

M-Smart, M-Arc, M-Plan

ΕΥΡΟΣ ΖΩΝΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ
- Εύρος ζώνης μετάδοσης: περίπου 10 μ σε ελεύθερο πεδίο, χωρίς εμπόδια
- Το εύρος ζώνης μετάδοσης μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη δομή του κτιρίου
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Παραδείγματα:
- Τοίχοι από οπλισμένο σκυρόδεμα ή και μεταλλικοί τοίχοι
- Διακόπτης τοποθετημένος σε μεταλλική επιφάνεια ή σε μεταλλικά πλαίσια
- Ελαφριοί τοίχοι με πλήρωση από μονωτικό μαλλί σε μεταλλικά ελάσματα
- Ψευδοροφές με πάνελ από μέταλλο ή ανθρακοΐνα
- Γυαλί ή μολυβδύαλος με επένδυση από μέταλλο, έπιπλα από ατσάλι
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Πηγή ενέργειας

Ηλεκτρογεννήτρια

Λειτουργική συχνότητα

2.4 Ghz Bluetooth BLE

Πιστοποιήσεις

2.4 Ghz: CE, FCC, IC (Ευρώπη, ΗΠΑ, Καναδάς)

Κύκλοι μεταγωγής

ελαχ. 50.000

Θερμοκρασία λειτουργίας

–25°C ... +65°C

Πληροφορίες
- Ο διακόπτης 013.Β9 προορίζεται για εσωτερική χρήση
- Το προϊόν δεν είναι κατάλληλο για περιβάλλοντα με ισχυρές δονήσεις, μηχανικούς
κραδασμούς, πολύ αυξημένη υγρασία, πολλή σκόνη ή σε εκρηκτικά περιβάλλοντα
Οδηγίες ασφαλείας
- Κίνδυνος πνιγμού! Μην αφήνετε εκτεθειμένα τα υλικά συσκευασίας.
Τα παιδιά ενδέχεται να καταπιούν τα μικρότερα τεμάχια και να πνιγούν
- Τοποθετείτε και χρησιμοποιείτε το προϊόν σύμφωνα με το παρεχόμενο εγχειρίδιο
και μην τροποποιείτε το προϊόν με κανέναν τρόπο
- Ο λανθασμένος καθαρισμός μπορεί να βλάψει το προϊόν.
Συστήνεται ο καθαρισμός του με ένα απαλό και υγρό πανί
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