


 

Nominell spenning                              
Maks belastningsspenning
Maks belastningstrøm
Maks belastning                              
Kommunikasjon
Frekvens
Maks kommunikasjonsavstand
Driftstemperatur
Dimensjoner

220-240~50/60Hz
240VAC eller 24VDC
1.4A
300W
Bluetooth 5.0
2.4Ghz
20m
-20-50ºC
49.4 x 45 x 22.5mm

Produktegenskaper

-Kontroll av motorer som er en-fase 240AC maks, eller 
24VDC maks.
-Bluetooth-løsningen har svært lav stråling.
-Kraftig mesh-nettverk-teknologi, ingen «gateway» trengs.
-Mulighet for Scenario.
-Timer innstilling.
-Enhetens firmware oppdateres over nett.

SMART PERSIENNE RELE
Brukerveiledning 

Rekkevidde 
innendørs:
Opp til 30m

Rekkevidde 
utendørs:
Opp til 50m

Bruker mesh-nettverk-teknologi så hver enhet fungerer som 
en «repeater». Lengre rekkevidde oppnås ved å bruke flere 
enheter.

NB! Rekkevidden blir påvirket av omgivelser og hindringer.

Manuell betjening 

A1 knapp:
Kort trykk: Persiennen åpner eller pauser.
Hold inne: Persiennen åpner til knappen slippes.

A2 knapp:
Kort trykk: Persiennen lukker eller pauser.
Hold inne: Persiennen lukker til knappen slippes.

Tilbakestille til fabrikkinnstillinger:
9 korte trykk på A1, A2 eller A3: Lys blinker 5 ganger, og 
passordet resettes. Hvis det ikke gikk gjennom vil 
indikasjonslyset blinke ca hvert 3. sekund.

Kalibrering: 
Trykk A1/A2 5 ganger: Kontrollen vil gå i manuell 
kalibrasjonsmodus, indikasjonslyset blinker hurtig.

1a. Hold inne A1 eller A2, lyset blinker 1 gang. Persiennen 
åpner inntil du slipper og treffer endebryter.
1b. Hold inne A1 eller A2, lyset blinker 2 ganger.
Persiennen lukker inntil du slipper og den treffer endebryter.
1c. Hold inne A1 eller A2, lyset blinker 3 ganger.
Persiennen åpner inntil du slipper og den treffer endebryter. 
Lyset blinker sakte. Kalibreringen er nå fullført.

OBS!: Under kalibreringsprosessen vil lyset blinke hurtig 
hvis stegene ikke er fulgt riktig.

Koblingskjema

Tverrsnitt ledning:     0.5-2.5mm²
Avmantlingslengde:         6-7mm

Dimensjoner

NB! Vennligst følg denne bruksanvisningen nøye, og oppbevar 
den for fremtidig referanse. Dette produktet bør kun installeres av 
en autorisert elektriker. Sørg for at strømmen er frakoblet før du 
skal utføre installasjon eller vedlikehold.

- Ikke installer produktet bak metallobjekter, som f.eks 
kjøleskap, fryseboks osv, som kan påvirke de trådløse 
signalene.

- Bruk av kontrollen i varme omgivelser kan påvirke den 
maksimale utgangstrømmen.

APP nedlasting
Søk «AcTEC» i app store eller Google play.
Last ned «AcTEC BLE»-appen.

Enhetene må støtte bluetooth 4.0.
IOS: Krever IOS 9.0 eller en senere versjon.
Android: Krever Android 4.4 eller en senere versjon.

Tekniske data


