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Tastesensor 2 
 
Enkel uten controller Art. Nr.: 1011 .. 
Dobbel uten controller Art. Nr.: 1012 .. 
3-dobbel uten controller Art. Nr.: 1013 .. 
 
Enkel uten controller Art. Nr.: 1061 .. 
Dobbel uten controller Art. Nr.: 1062 .. 
3-dobbel med controller Art. Nr.: 1063 .. 
4-dobbel med controller Art. Nr.: 1064 .. 
6-dobbel med controller Art. Nr.: 1066 .. 
 
 
 
Systeminformasjon 
 
Dette apparatet er et produkt av Instabus EIB-systemet og er i samsvar med EIBA-direktivene. 
Detaljert fagkunnskap ved hjelp av Instabus opplæring er en forutsetning for god forståelse. 
Apparatets funksjon er programvare-avhengig. Detaljert informasjon om hvilken programvare som kan 
lades og hvilket funksjonsomfang denne gir samt om selve programvaren er å finne i produsentens 
produktdatabase. 
Planlegging, installasjon og idriftsettelse av apparatet utføres ved hjelp av programvare som er 
sertifisert av EIBA. 
 
 
Funksjon tastesensor 2 
 
Funksjonsomfang versjon enkel, dobbel, 3-dobbel uten controller: 
 
• Kopling 
• Dimming 
• Sjalusi 
• Verdigiver 
• Anroping av lysscener 
• Belysning av tekstfelt. 
 
Variantene uten controller kan også brukes i GIRAradio-bussystem. For å skåne batteriet til 
radioveggsenderen støttes ikke status-LED‘en og tekstfeltbelysningen til tastesensoren. 
Nærmere informasjoner er å finne i den tekniske dokumentasjonen for radio-veggsenderen. 
 
Funksjonsomfang versjon 3-dobbel, 4-dobbel, 6-dobbel med controller: 
Separat programmerbart for hver tast: 
 
• Kopling 
• Vippedrift 
• Dimming (2-flaters-prinsipp) 
• Dimming (1-flates-prinsipp) 
• Sjalusi 
• Alarmfunksjon 
• Dimverdigiver 

• Lysstyrkeverdigiver (0 ... 1500 lux) 
• Temperaturverdigiver (0 ... 40°C) 
• Universalverdigiver 8-bit 
• Anroping av lysscener 
• Lagring av lysscener 
• Status-LED for hver tast 
• Tekstfeltbelysning 
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Merknad: 
Tastesensor 2 kan kun brukes på en Instabus vegg-
busstilkopler med rund programmeringstast   FIGUR A 

 (ny generasjon). 
En anvendelse på eldre busstilkoplere eller i Powernet-
systemet er ikke mulig. 
 
Nærmere informasjoner om funksjonsmåten er å finne i EIB-
produktdokumentasjonen for disse produktene. 

  
 

 Informasjon om farer 
 
OBS! Innbygging og montasje av elektriske apparater 
må kun utføres av en elektriker. 

  
 
Montasje enkel, 3-dobbel TS 2   FIGUR B 
 
Når brukermodulen  settes på en tilsvarende vegginnsats 

 er disse forbundet med hverandre via brukergrensesnittet 
. 

  
Montasje dobbel, 4-dobbel, 6-dobbel TS 2   FIGUR C 
 
Montasje gjøres i en veggboks og en vegginnsats og er kun 
mulig i forbindelse med den doble dekkrammen uten 
midtstykke (Art.nr. 1002 ..). 
Når brukermodulen  settes på en tilsvarende vegginnsats 

 er disse forbundet med hverandre via brukergrensesnittet 
. 

 
 
Demontasjevern utføres ved sammenskruing. 
Se pakningsvedlegg om demontasjevern. 
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Tekniske data 
 
Forsyning via vegginnsats: 

Varianter uten controller:       Busstilkopler eller radio-veggsender 
Varianter med controller:       Busstilkopler 

 
Effektforbruk:              Typ. 150 mW 
 
Tilkopling 

Brukergrensesnitt:          2 x 5 pols stiftlist 
 
Omgivelsestemperatur:        -5 °C til +45 °C 
Lagrings-/transporttemperatur:     -25 °C til +70 °C 
 
Beskyttelsestype:           IP 20 
Beskyttelsesklasse:          III 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Garanti 
Vi gir garanti innenfor de rammer lovens bestemmelser setter. 

Vennligst send apparatet portofritt og med en feilbeskrivelse til vår sentrale 
kundeserviceavdeling. 
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