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BU-WS2

BU-WS2 002471877 68
1

BU-WS4 002471878 50

Előnyök:
 � Háztartási készülékek távkapcsolása  
 � Egyszerű telepítés falra bontás és vágás nélül. 
 � Rugalmas elhelyezés: ideális telepítés már meglévő épületekben, felújított épül-

etekben és új épületekben is. Feleszerelhető üveg-, fa- és falfelületekre 
 � Vezeték nélküli falikapcsoló, nincs szükség külső tápegységre, elemes. 
 � A vevőkészüléket be lehet szerelni a kiselosztóba, DIN sínre szerelhető.

RF vezeték nélküli szabályzórendszer

Vezeték nélküli falikapcsoló

Típus Cikkszám Leírás
Súly
[g]

Csomag.
[db]

2 csatornás vezeték nélküli kapcsoló
4 csatornás vezeték nélküli kapcsoló

Vezeték nélküli csatlakozás a falikapcsoló és az rádióferekvenciás szabályzó rendszer között. A vezérlő jel átvitele 
vezetéknélküli  kommunikációt biztosít az eszközök között a rendszerben. Egyszerű telepítés falon kívül üvegre 
vagy fára is.
� A vezeték nélküli kapcsoló egyidejű vezérlést biztosít a korlátlan szélességű rádiófrekvenián .
� A rádió jel erőssége nagyban függ az épület szerkezetétől és a felhasznált anyagoktól .
� Impulzus (gombnyomás) alapján küldi a rádiójelet a vevőkészülékhez .
� A jeladó elemes, az elem élettartama 5 év (függ az üzemi ferkvenciától).

 BU-WS2, BU-WS4 vezetéknélküli falikapcsololók

RF vezeték nélküli szabályzórendszer

                       Műszali adatok:  
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BU-SU Multi

BU-DU

BU-DU Multi

BU-SU 002471873 50
1

BU-SU Multi 002471875 50

BU-DU 002471874 40
1

BU-DU Multi 002471876 40

A rádióferekvenciás kapcsolóműködtető vezérli a készülékeket (világítás, fűtés, garázsajtó, foglalaltok) 
� Működtető kialakítás:
BU-SU: 1 csagtornás, egyfunkciós ON/OFF,  névleges áram16A 
BU-SU Multi: 1 csatornás, többfunkciós, névleges áram 16A
� Többfunkciós működtető: gomb ON/OFF, impulzus relé, késleltett visszakapcsolás, késleltett indítás
� Kézi vezérléshez és programozáshoz nyomja meg a  "Prog"gombot
� Akár 32 csatorna vezérelhatő
� Vevőegység hozzárendelhető a rádióferkvenciás rendszerhez
� LED kijelző a készülék előlapján
� Egyszerűen telepíthető kivitel

Kapcsoló működtető

Típus Cikkszám Leírás
Súly
[g]

Csomag.
[db]

Egyfunkciós kapcsoló működtető
Többfunkciós kapcsoló működtető

Fényerőszabályzó működtető

Típus Cikkszám Leírás
Súly
[g]

Csomag.
[db]

Egyfunkciós dimmer működtető
Többfunkciós dimmer működtető

Fényerőszabályzó működtetésére szolgál (4 előre programoható világítás)
� Lehetővé teszi az erre alkalmas izzók fényfényerőszabályzását elektronikusan vagy 
transzformátor segítségével
BU-DU: egyfunkciós, gombos fényerőszabályzás
BU-DU Multi: többfunkciós 6 funkció, ON/OFF , beállítható a be és ki folyamatos 
kapcsolása ( 2 s - 30 min)

� Egyszerű használat: on/off kapcsoló rövid nyomásával beállítja a fényerőt
Akár 32 csatorna vezérelhető1 catorna vezérel 1 a vezeték nélküli kapcsolón 
vagy egy BU-TSD / TSW egységet
� Elektronkus túláramvédelem, kikapcsol túláram, vagy rövidzárlat hatására
� Kézi vezérléshez és programozáshoz nyomja meg a "Prog"gombot
� Egyszerűen telepíthető kivitel

 BU-SU, BU-SU Multi rádiófrekvenciás kapcsolóműködtető

BU-DU, BU-DU Multi rádiófrekvenciás fényerőszabályzó kapcsoló működtető

RF vezeték nélküli szabályzórendszer

Műszaki adatok: 
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BU-DEU 002471915 74 1

BU-DUSK1 002471923 163 1

Vezérlik a fény intenzitását rádiófrekvenciával 230V-os szabályozható energiatakarékos izzókkal vagy LED lámpákkal
� A fényforrás típusa az előlapon kiválasztható
� Vezérlési lehetőségek: rádiófrekvenciás adóval/ már meglévő gombbal
� 7 programfunkció, 6 különböző fényfunkció
� Potencióméterrel állítható a minimális fényerő, a készülék megszünteti a fénycsövek villogását
� Kikapcsoláskor a beállított fényerő elmentődik a memóriába, újra bekapcsolásnál a menett állapotot beállítja
� Akár 32 csatorna is beállítható például egy csatornához egy vezeték nélküli kapcsolót  vagy egy BU-TSD / TSW egységet
� Elektronkus túláramvédelem, kikapcsol túláram, vagy rövidzárlat hatására
� Kézi vezérléshez és programozáshoz nyomja meg a "Prog"gombot
� Egyszerűen telepíthető kivitel

Fényerőszabályzó energiatakarékos izzókhoz vagy LED lámpákhoz

Típus Cikkszám Leírás
Súly
[g]

Csomag.
[db]

ESL és LED dimmer egység

BU-DUSK1használható redőnyök, lámpák egyéb készülékek szabályozására a környezeti viszonyokhoz képest:
 � Falraszerelhető, kültéri kivitel IP65
 � Beépített fényérzékelő
 � Két eszköz egyben, a funkciók kapcsolóval megválaszthatók:

 - alkonykapcsoló a környezeti fényerősség hatására szabályozza a fényt, használható világítás bekapcsolására   
 szürkületkor, kirakat megvilágításra, utcai világításra, kert megvilágításra
 - világítás kapcsoló a környezeti fényerősség hatására kapcsolja be vagy ki a berendezést, ha a beállított fényerősség  
 eltér a környezeti fényerősségtől akkor működésbe hoz egy berendezést (roló, redőny, lámpa) 

 � 3 állítható tartomány, megvilágítási szint finomhangolásával
 � 3 állítható késleltetési érték (például ha véletlenül belevakít egy autórexlektor)
 � Energiaforrása 2x AAA 1.5V elem, az elem élettartama 2 éve (függ a vezérelt egységtől)
 � Akár 32 csatorna is beállítható
 � Kompatibilis az alábbi működtetőkkel :

 - BU-SU Multi ( Kapcsoló működtető)
 - BU-DU Multi (Fényerőszabályző működtető)

Vezeték nélküli alkonykapcsoló egység(IP65)

Típus Cikkszám
Súly
[g]

Csomag.
[db]

 BU-DEU rádiófrekvenciás fényerőszabályzó izzókhoz vagy LED lámpákhoz

BU-DUSK1alkonykapcsoló

RF vezeték nélküli szabályzórendszer

                       Műszali adatok:  


