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4 . Placeringsguide Och Hänsynstagande

Bruksanvisning

Placering Enhet till Enhet

TRÅDLÖS DIMMER- 150VA BAKKANT (TRAILING EDGE)

Räckvidd från smartphone till enhet

HBTD8200T
6-10m

Egenskaper

＞10m

3. Montering
Varning:
1. Installationen måste utföras av behörig elinstallatör i enlighet med lokala föreskrifter.
2. Koppla bort strömförsörjningen innan installation.
3. Se till att miljöförhållandena är lämpliga för elektronisk utrustning.

- Bakkantsdimmer 150VA, (Kapacitiv) eller 200W, (Resistiv)
- Styrning via gratisappen Hytronik Interior (Bluetooth®)
- Manuell överstyrning via tryckknapp
- App innehåller funktioner som scenarion, astrour, samt timer
- Passar i apparatdosa

Betongväggar,
metaller och
andra byggmaterial
reducerar räckvidden.

- Går att parkoppla med andra produkter från Hytronik

Notering:

- Ställbara gränsvärden, min-, max- samt initialnivå.

Räckvidden för vilket en smartphone kan kommunicera med en enhet varierar från modell till
modell beroende av dess Bluetooth-kapacitet.

1. Teknisk data

Enhetsplaceringen kommer också påverka räckvidden till smartphone och kan verka annorlunda
från olika lägen.

Typ av Produkt
Nätspänning

Trådlös Dimmer Enhet
230VAC 50Hz

Näts
Standbyeffekt

150VA (Kapacitiv) / 200W (Resistiv)
<0.5W

Driftsfrekvens
Överföringseffekt
Räckvidd (Upp till)

2.4 GHz - 2.483 GHz
7.5 dBm

Protokoll
Drifttemperatur
Maxtemperatur hölje
Temperatur i dosa

4 Trådlös Mesh
Ta: -20℃ ~ +50℃

Max. relativ luftfuktighet
Kapslingsklass
Isolationsklass
EMC standard (EMC)
Elsäkerhet (LVD)
Radio (RED)
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Starka signalkällor som WiFi routers och
mikrovågsugnar kommer påverka räckvidden
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Enheterna kan kommunicera upp till ett avstånd på 30m. Vid inomhusapplikation
rekommenderar vi att enheterna inte placeras med ett längre avstånd än 15m mellan varandra.

Montering i apparatdosa

15 ~ 30m

5. Nedladdning Av App

Tc: +80℃
-10°C ~ 60°C
20 ~ 90%
IP20
Klass II
EN55015, EN61547, EN62479, EN61000
IEC/EN 60669, AS/NZS 60669

6. Kom Igång Med Appen

Gratis smartphone App för installation och idrifttagning

Ladda ner på

APP Store

EN300 328, EN301 489, EN62479
Kompatibel med iOS 8.0 eller senare

iOS

Kopplingsschema
2. Manuell Överstyrning (S1 & S2 terminaler)

Android version kommer snart ...

Manuell överstyrning via Switch-Dim-terminalen möjliggör för slutanvändaren att tända eller
släcka ansluten belysningen samt justera ljusnivån med tryckknappen.
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S1S2

Mer information finner ni i appen Hytronik Interior
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S1S2

Användning tryckknapp
* Kort Tryck (<1s): permanent av / på; kan också konfigureras för tändning av scenario.
* Långt Tryck (>1s): justerar ljusstyrkan genom att vrida ljuset upp eller ner.
Notering:
1) Både justeringen på app och återfjädrande tryckknapp kan överskriva varandra, de sista
justeringarna finns kvar i minnet.

När du laddat ner appen Hytronik Interior, loggar du in på ditt konto eller skapar ett nytt konto.
Det krävs en internetuppkoppling för att registrera kontot. Kontot används endast för att
säkerhetskopiera nätverksinställningarna och enhetens inställningar till en molnbaserad tjänst.
Ingen annan personlig information krävs än en unik och giltig e-postadress.
Det finns två kategorier; Användare eller Elinstallatör. I användarkontot kan du även välja ägare
eller användare.
Användarkonton:
Ägare: Det här kontot är avsett för fastighetsägaren. Innehavaren av ägarkontot kan ge fler
behörigheter till betrodd användare.
Användare: Det här kontot kan endast hantera enklare funktioner, till exempel val av scenarion
och ljusstyrning.
Elinstallatörskonto:
Det här kontot är avsett för elinstallatörer. Här får du behörighet till alla funktioner i appen, för
att ställa in nätverksinställningar och belysningsstyrningen på uppdrag av beställaren. När
installationen är klar kan nätverksinställningarna överföras till ägarkontot.
När registreringen är klar, kommer appen guida elinstallatören hur man lägger till enheter. För
vidare information om appen, läs vår “Dimmer App Software Guide (eng)”.
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2) Tryckknappsfunktionerna är konfigurerade i appen.
3) S1 & S2 ansluts ej om ingen manuell överstyrning önskas.

Kabelanordning
0.75 - 4mm
8mm

Uppåtgående skruvterminal
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