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Xcomfort RF-trykknapp CTAA-01/01 1-felt, CTAA-02/01 2-felt 
 
1 Utstyrsbeskrivelse 
 
1.1 Generelt 
RF-trykknappene brukes til å betjene/styre Xcomfort RF-aktuatorer (sjalteaktuator, dimmeaktuator, 
persienneaktuator,...). Signaloverføringen skjer på radiofrekvensen 868MHz. Enhetene tilfredsstiller retningslinjene 
jfr. lavspenning-, EMC – og kravene i henhold til R&TTE - Retningslinje 1999/5/EC. Produktet kan anvendes i 
landene A, D, CZ, N, B. 
 
1.2 Bruksområde 
Trykknappen (1-felt eller 2-felt) kan betjene flere aktuatorer. Avhengig av aktuatorkonfigurasjon skilles det mellom  
lange og korte tastetrykk. 
 
1.3 Installasjon 
Enheten kan monteres på en standard veggboks 
eller festes fritt på veggen med skruer eller tosidig 
tape. Tosidig tape følger med i leveransen. Siden 
kommunikasjonen skjer via radiosignal, har ikke 
trykknappen noen tilkoblingspunkter. Følgelig 
kreves det heller ingen kabling. 
 
De til enhver tid gjeldende nasjonale forskrifter må 
overholdes 
 
Før førstegangs idriftsettelse må isolasjonen 
mellom batteriet og kontaktfjæren fjernes. 
 
 
1.4 Batteriskifte 
Enheten forsynes av batteri type CR2430. Tross lang levetid (ca. 10 år eller ca. 100.000 normale betjeninger og 
romtemperatur), må det påregnes batteribytte. Et svakt batteri signaliseres med to korte blink på utgangen til den 
tildelte aktuatoren (f.eks.: lys). Dette er kun et forvarsel, og betyr ikke at enheten ikke lenger fungerer. 
 
Batteriet skiftes på følgende måte: 
• Fjern vippen(e) fra trykknappen → batteriet kommer til syne 
• Bruk en liten stjernetrekker for å ta ut skruen som holder batteribøylen på plass. 
• Skift ut det tomme batteriet med et nytt, og fest batteribøylen med skruen ( + polen skal synes). 
• Plasser vippen(e) tilbake på plass. 
 
Bruk utelukkende batteri type CR2430 – 3V Lithium 
 
1.5 Anmerkninger 
Montering, tilkobling og idriftsettelse av denne enheten skal bare utføres av fagpersonell innen elektro. Skulle det til 
tross for korrekt installasjon og idriftsettelse fastslås en feil funksjon, kan enheten være skadet og må sendes til 
leverandøren. Egenhendige inngrep eller manipulering er ikke tillatt og medfører at garantiansvaret opphører. 
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2 Generelle opplysninger 
 
Tetthetsgrad   IP20 
Forurensningsgrad  2 
Driftstemperatur  +5 til +40°C 
Lager- transporttemperatur -25 til +70°C 
Kapslingsfarge   jfr RAL9001 
Fys.mål trykknappinnsats D x B x H – 11 x 66.5 x 46.5 mm  
Fys.mål montasjeplate  D x B x H – 11 x 71 x 59.5 mm 
 
2.1 Tekniske opplysninger 
 
Spenningsforsyning  3V over batteri CR2430 
Antall vipper   avhenger av type 
Frekvens    868MHz 
Overføringsmåte  Bidireksjonal 
Rekkevidde innendørs   ca.: 30 – 50m, typ.: 2 vegger + 1 dekke 
Levetid batteri   ca.: 100000 betjeninger ved 25°C 
    eller ca.: 10 år 
 
3 Utstyrsegenskaper og viktige henvisninger 
 
• Som i alle radiostyrte systemer kan det ikke utelukkes at enkelte telegrammer ikke blir mottatt. Dette 

forholdet blir motvirket av bidireksjonalitet, automatisk repetisjon ved feil og i Comfort-Mode gjennom 
Routing. 

• Styring på tvers av eiendomsgrenser er ikke tillatt. Et passord i Comfort-Mode forhindrer at to nærliggende 
systemer kan påvirkes samtidig. 

• Overføringen skjer over en europeisk harmonisert frekvens på 868MHz. Dermed er risikoen for forstyrrelser 
fra andre radiobaserte systemer på det nærmeste utelukket. 

• Sende- og mottaksforholdene innen et rom avhenger av bygningsstruktur og utstyr som befinner seg der. 
Avhengig av type bygningsmaterialer som er benyttet (metall, tre, gips,...) kan det medføre forskjellige 
overføringsegenskaper. 

• RF-systemet tillates ikke benyttet for styring av sikkerhetsanlegg. 

• Noen produkter i Xcomfort familien er batteridrevet (binærinngang, trykknapper, fjernkontroll, o.a.). Her må 
man være oppmerksom, og kun bruke batteri av foreskrevet type, da dette er en betingelse for korrekt 
virkemåte. 
På grunn av størrelsen på noen batterier kan disse lett svelges av barn. Vær oppmerksom på dette ved 
batteribytte, og sørg for å legge nye og brukte batterier utenfor barns rekkevidde. 

• Større elektriske anlegg og maskiner kan forårsake overføringsmessige forstyrrelser. I slike tilfeller bør man 
prøve ut sende- og mottaksforholdene før man gjør en fast installasjon, og om nødvendig forandre 
plassering av senderen. 
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4 Funksjonstildeling 
 
4.1 Basic-Mode 
Funksjonstildelingen skjer ved å betjene programmeringsknappen på aktuator og manuell betjening av ønskede 
sensorer (trykknapper,...). Her er det ikke behov for noe programmeringsverktøy. Alle grunnfunksjoner kan settes i 
drift på denne måten. 
Henvisning: Detaljert funksjonsbeskrivelse kan hentes fra annen dokumentasjon fra Moeller (f.eks.: katalog, 
internett, ...). 
 
4.2 Comfort-Mode 
Denne moden er beregnet for mer omfattende komfort -tilpasninger (f.eks.: tidsforsinkelse, varmeregulering, 
lysscenarier, osv.). Her brukes et programmeringsverktøy, PC med programvare (programvaren kan lastes ned fritt 
fra www.moeller.at ). Som kommunikasjonsenhet brukes et RF-RS232 grensesnitt, som tilkobles PC. RS232-
grensesnittet er en tilbehørsartikkel, som har betegnelsen CRSZ-00/01.  
 


