Productdatabladen
eNet radiografische handzender met display, 24-voudig
Artikelnr.
FM HS D 24
eNet radiografische handzender met display
24-voudig
Alleen met eNet Server software tot versie 1.4.
Bedoeld gebruik

- Handzender voor de radiografische overdracht van schakel-, dim-, jaloezie- en
scènecommando’s
- Bedrijf met radiografische actoren uit het eNet-systeem
Producteigenschappen

- Display (LCD-scherm) voor aanwijzingen voor de gebruiker
- Menutoetsen met wisselende functies, afhankelijk van de menucontext
- Navigatietoetsen voor de oriëntatie binnen het menu
- Drie vrij configureerbare functietoetsparen
- Status-led voor de weergave van de verzendstatus
- 10 lijsten voor het maken van favoriete functies
- 16 scènes
- Alles aan en Alles uit
- Buitensluitbeveiliging voor rolluiken of jaloezieën
- Dwangmatige stuurfunctie
- Masterdimfunctie
- Bedrijf met oplaadbare batterij (LIR 2477, meegeleverd)
- Opladen van de batterij met of zonder docking station (art.nr.: FM HS TF) met USBlader
- Laadkabel meegeleverd
Via eNet Server activeerbare extra functies:

- Bedieningsblokkering
- Update van de apparaatsoftware
Licht bedienen

- Inschakelen: linkerknop kort indrukken.
- Uitschakelen: rechter toets kort indrukken.
- Lichter dimmen: linkerknop lang indrukken. Bij het loslaten van de knop stopt het
dimmen.
- Donkerder dimmen: rechter toets lang indrukken. Bij het loslaten van de knop stopt
het dimmen.
Jaloezie bedienen

- Jaloezie omhoog bewegen: linkerknop lang indrukken.
- Jaloezie omlaag bewegen: rechter toets lang indrukken.
- Jaloezie stoppen of verstellen: rechter of linker knop kort indrukken.
Pulsactor bedienen
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- Rechter of linker knop indrukken: Last wordt tijdens het indrukken van de knop
ingeschakeld.
Scène oproepen

- Scèneknop kort indrukken.
Actoren schakelen naar de opgeslagen scènewaarden.
Scène wijzigen

- Scèneknop kort indrukken.
Actoren schakelen naar de opgeslagen scènewaarde.

- Nieuwe scènewaarden instellen.
- Scèneknop langer dan 4 seconden indrukken.
Actoren schakelen eerst naar de opgeslagen scènewaarde en slaan na 4 seconden de
nieuwe scènewaarde op.
Scène dimmen
De dimactoren in een opgeroepen lichtscène kunnen worden gedimd, waarbij de
lichtsterkteverschillen tussen de afzonderlijke dimactoren behouden blijven.
De masterdimfunctie moet aan een tuimelschakelaar zijn toegewezen.
- Een scène oproepen – naar keuze via het scènemenu of een functietoets.
- Lichter dimmen: masterdimtoets links lang indrukken.
- Donkerder dimmen: masterdimtoets rechts lang indrukken.

Technische gegevens
Nominale spanning:

DC 3,6 V

Accu-type:

1 x lithium LIR 2477 (meegeleverd)

Afmetingen (L x B x H):

131 x 67 x 17 mm

Omgevingstemperatuur:

−5 ... +45 °C

Radiofrequentie:

868,0 ... 868,6 MHz

Zendvermogen:

max. 20 mW

Zendbereik in vrij veld:

typ. 100 m

Ontvangercategorie:

2

Kleur:
antraciet
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