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RTY 1 4645 0001
Tasteadapter
Beskrivelse • Montage • Idrifttagning

Tryckknappsadapter
Beskrivning • Montage • Idrifttagning

Tasteadapter
Beskrivelse • Montering • Igangkjøring

Painikeadapteri
Selostus • Asennus • Käyttöönotto

Tasteadapter

Oplysninger om varenummer
Varenummeret på titelsiden består af fire oplysninger:
• RTY

Produktionskendetegn

• 1 4645

Produktnummer

• 00

Farvekendetegn

• 01

Landskendetegn

 Efterfølgende er altid kun produktnummeret oplyst.
Henvisning:
Vær inden installation og idriftsættelse venligst opmærksom på de generelle
henvisninger i den aktuelle udgave af den korte TwinBus-vejledning.

Produktbeskrivelse
Tasteadapteren ændrer et analogt tastesignal til en TwinBus-kommando. Med
tasteadapteren kan der på montagestedet integreres to potentialfrie taster som
kommandogivere i et TwinBus-anlæg. Tasteadapterens TwinBus-kommando kan indlæres
i maks. 8 TwinBus-vægapparater, i telefonanlæggets adapter, TwinBus-netmodtageren (til
styring af døråbneren) eller TwinBus-omskifteren.
Leveringsomfang
1. Tasteadapter med tilslutningsklemmer

Tekniske data
Mål (ø x h) i mm

36 x 7/16

Omgivelsestemperatur

0 til 40 °C

Maks. relativ luftfugtighed

60 %

Henvisning:
• Tasteadapteren tæller som busdeltager
• Tasteadapteren aktiverer ikke et videobillede. Den kan ikke anvendes på
tværs af linjer via en etagestyring eller en linjekobler.
Forudsætninger for montage
Monteringsmåde
I stikkontakten bag tasten på
monteringsstedet
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Krævet tilbehør

Tasteadapter

Montering

a

b

 Tag TwinBus-apparatet ud af emballagen.

00107-0

Tilslutning
Beskadigelse af apparatet
Tasteadapteren er ikke egnet til at blive forbundet med netspænding
Pas på!

Tilslutninger
a, b
ws
br
gr
ws

Tilslutning til bus
hvid
brun
grøn

bn gn
a

b

1 4645

S0010-4

 Forbind afskærmningen på den indgående og udgående ledning. Bruges ledningsnet,
skal alle ikke anvendte ledere forbindes som afskærmning.
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Tasteadapter

Idriftsættelse
Tages i drift via TwinBus apparatet, der skal reagere, når den tilsluttede tast aktiveres. Ved
boligtelefoner idriftsættes den på samme måde som en ringetast indlæres.
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Tryckknappsadapter

Uppgifter om artikelnummer
Artikelnumret på titelsidan är sammansatt av fyra uppgifter:
• RTY

modellbeteckning

• 1 4645

apparatnummer

• 00

färgmarkering

• 01

landsbeteckning

 I fortsättningen anges endast apparatnumret.
Hänvisning:
Vi ber dig att före installation och idrifttagning av produkten läsa igenom de
allmänna anvisningarna i den aktuella upplagan av kortinstruktionen för
TwinBus.

Apparatbeskrivning
Tryckknappsadaptern omvandlar analoga knappsignaler till en TwinBus-order. Med
tryckknappsadaptern kan två av kundens potentialfria tryckknappar anslutas som
ordergivare i en TwinBus-anläggning. TwinBus-ordern från tryckknappsadaptern kan
programmeras i max 8 TwinBus-talstationer, TK-adaptern, TwinBus nätaggregatet (för
aktivering av dörröppnaren) eller till TwinBus kopplingsdonet.
Leveransomfång
1. Tryckknappsadapter med
anslutningsklämmor

Tekniska data
Dimensioner (Ø x H) i mm

36 x 7/16

Omgivningstemperatur

0 till 40 °C

Max relativ luftfuktighet

60 %

Hänvisning:
• Tryckknappsadaptern räknas som busdeltagare
• Tryckknappsadaptern aktiverar ingen videobild. Den kan inte användas
linjeövergripande över en etagestyrning eller en linjeomkopplare.
Förutsättningar för montering
Monteringssätt

Erforderliga tillbehör

I kopplingsdosan bakom kundens tryckknapp
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Tryckknappsadapter

Montering

a

b

 Plocka upp TwinBus-apparaten ur förpackningen.

00107-0

Anslutning
Skador på apparaten
Tryckknappsadaptern är inte lämplig för anslutning av nätspänning.
OBS!

Anslutningar
a, b
v
bn
gn
ws

anslutning till bus
vit
brun
grön

bn gn
a

b

1 4645

S0010-4

 Koppla ihop avskärmningen för inkommande och utgående ledningar. Vid YR-ledningar
måste alla ej använda ledare förbindas som avskärmning.

Idrifttagning
Idrifttagningen sker via TwinBus-aggregatet, som ska reagera om man trycker på kundens
anslutna tryckknapp. Med bostadstelefoner sker idrifttagningen analogt med inlärning av en
uppringningsknapp.
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Tasteadapter

Forklaring til artikkelnummeret
Artikkelnummeret på forsiden inneholder fire opplysninger:
• RTY

Produksjonsidentifikasjon

• 1 4645

Apparatnummer

• 00

Fargeidentifikasjon

• 01

Landidentifikasjon

 I det følgende oppgis kun apparatnummeret.
Henvisning:
Vennligst les de generelle henvisningene i den aktuelle versjonen av den
kortfattede TwinBus bruksanvisningen.

Apparatbeskrivelse
Tasteadapteret omformer et analogt tastesignal om til en TwinBus kommando. Med
tasteadapteret kan to potensialfrie taster på byggesiden tilkobles et TwinBus-anlegg som
kommandogivere. Tasteadapterets TwinBus kommando kan innlæres i maks. 8 TwinBus
talestasjoner, TK-adapter, TwinBus nettapparat (for å styre døråpnere) eller TwinBus
koblingsapparat.
Leveringsomfang
1. Tasteadapter med tilkoblingsklemmer

Tekniske data
Mål (ø x h) i mm

36 x 7/16

Omgivelsestemperatur

0 til 40 °C

Maks. relativ luftfuktighet

60 %

Henvisning:
• Tasteadapteret regnes som bussdeltaker
• Tasteadapteret aktiverer ikke videobilde. Den kan ikke brukes
linjeovergripende over en etasjestyring eller en linjekobler.
Forutsetninger for monteringen
Monteringsart

nødvendig tilbehør

I koblingsboks bak tasten på byggesiden
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Tasteadapter

Montering

a

b

 Ta TwinBus apparatet ut av forpakningen.

00107-0

Tilkobling
Skade på apparatet
Tasteadapteret er ikke egnet for tilkobling til nettspenning
Obs!

Tilkoblinger
a, b
ht
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tilkobling til buss
hvit
brun
grønn

bn gn
a

b

1 4645

S0010-4

 Koble sammen avskjermingen på inngående og utgående ledning. Ved YR-ledninger
forbindes alle ikke brukte ledere som avskjerming.

Igangkjøring
Igangkjøringen gjøres via TwinBus apparatet som skal reagere på den tilkoblet tasteren på
byggesiden. På botelefoner gjøres igangkjøringen på samme måten som innlæringen av
en ringetast.
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Painikeadapteri

Artikkelinumero
Alkusivun artikkelinumero koostuu neljästä osasta:
• RTY

valmistustunnus

• 1 4645

laitteen numero

• 00

väritunnus

• 01

maatunnus

 Jäljempänä ilmoitetaan vain laitteen numero.
Ohje:
Katso ennen asentamista ja käyttöönotto TwinBus-pikaoppaan uusimman
painoksen yleiset ohjeet.

Laitteen selostus
Painikeadapteri muuttaa analogisen painikesignaali TwinBus-käskyksi. Painikeadapterilla
voidaan kaksi rakennukseen kuuluvaa potentiaalitonta painiketta liittää TwinBusjärjestelmään käskylaitteista. TwinBus-käsky voidaan opettaa enint. 8 TwinBusovipuhelimeen, TK-adapteriin, TwinBus-verkkolaitteeseen (ovenavaajan ohjaus) tai
TwinBus-kytkentälaitteeseen.
Toimituksen sisältö
1. Painikeadapteri liittimineen

Tekniset tiedot
Mitat (Ø x k) mm

36 x 7/16

Ympäristön lämpötila

0 ...40 °C

Suhteellinen kosteus enint.

60 %

Ohje:
• Painikeadapteri luetaan väylälaitteeksi.
• Painikeadapteri ei aktivoi videokuvaa. Sitä ei voida käyttää linjan kautta
kerrosohjauksella tai linjakytkimellä.
Asennusedellytykset
Asennustapa

Tarvittavat varusteet

Kytkinrasiaan painikkeen taakse
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Painikeadapteri

Asentaminen

a

b

 Ota TwinBus-laite pakkauksesta.

00107-0

Liittäminen
Laitteen vaurioituminen
Painikeadapteri ei sovellu liitettäväksi verkkojännitteeseen.
Huomio!

Liitännät
a, b
vn
ra
vä
ws

liitäntä väylään
valkoinen
ruskea
vihreä

bn gn
a

b

1 4645

S0010-4

 Yhdistä tulevan ja lähtevän kaapelin suojajohdin. Yhdistä YR-kaapelien kaikki
käyttämättömät johtimet suojajohtimeksi.

Käyttöönotto
Painikeadapteri otetaan käyttöön TwinBus-laitteella, jonka on reagoitava painikkeen
painamiseen. Asuntopuhelimissa adapteri otetaan käyttöön samalla tavoin kuin
soittopainike opetetaan.
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Painikeadapteri
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