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Tartalomjegyzék
Leírás

Oldal

13-as sorozat - Többfunkciós Bluetooth relék
–
–
–
–
–

2 záróérintkező 6 A - 230 V AC, független és programozható csatornák
2 bemenet kábelezett nyomógombok részére (csatornánként egy)
működési tartomány: kb. 10 m szabad térben (zavaró tényezők nélkül)
kerek, mélyített szerelvénydobozba építhető (0 60 mm)
13.22-es típus: világításvezérlésre 20 különböző működési mód választható
(impulzusrelé, időrelé, lépcsőházi automata, fürdőszobai világítás
+ utószellőztetés, stb.)
– 13.S2-es típus: redőnyök, rolók mozgatásának vezérlésére

5

15-ös sorozat - Elektronikus Bluetooth dimmer
– 7 beállítható működési mód a terhelés típusától függően
– választható működési mód az utoljára beállított fényerőre vonatkozó
memóriával vagy anélkül
– lineáris vagy exponenciális dimmelési görbe
– alkalmazható dimmelhető LED fényforrásokhoz, kompakt fénycsövekhez,
halogén lámpákhoz, hagyományos és elektronikus előtétekhez

13

Kiegészítők - BEYON, vezeték nélküli nyomógomb és
jelerősítő
– a BEYON a Finder innovatív távirányító nyomógombja a YESLY rendszer
vezérléséhez
– jelerősítő USB csatlakozással

19

YESLY
Többfunkciós relé

Fürdőszobavilágítás vezérlése
Hálószobavilágítás
vezérlése
Nappalivilágítás
vezérlése
Irodavilágítás vezérlése
Elektromos redőnyök
vezérlése

13-AS
SOROZAT

Az adatlapon található információk tájékoztató jellegűek, és jogi értelemben nem tekinthetők garantált tulajdonságoknak.
A műszaki változtatás jogát a gyártó fenntartja, és a nyomdai hibákért felelősséget nem vállal.

13-AS SOROZAT
YESLY elektronikus többfunkciós relék

13-

AS SOROZAT

13.22

Elektronikus többfunkciós relék
Bluetooth kommunikációval

13.S2

13.22-es típus - elektronikus többfunkciós
relé - 2 érintkező
--Kerek, mélyített szerelvénydobozba építhető
(0 60 mm)
--20 működési mód (impulzusrelé, időrelé,
lépcsőházi automata, stb.) világítási áramkörök
és utószellőztető ventilátorok vezérlésére
13.S2-es típus - elektronikus redőnyvezérlő
relé - 2 érintkező
--Kerek, mélyített szerelvénydobozba építhető
(0 60 mm)
--Elektromos redőnyök vagy rolók vezérlésére

• többfunkciós relé BE/KI-

• 2 záróérintkező 6 A - 230 V AC, független és
•
•

•

programozható csatornák
2 bemenet, lekábelezett nyomógombokkal is
vezérelhető (csatornánként egy bemenet)
A Bluetooth kommunikáció működési
tartománya: kb. 10 m szabad térben (zavaró
tényezők nélkül)

•
•
•

13.22/S2
csavaros csatlakozás

üzemmóddal, világításhoz és
ventilátorokhoz
átviteli protokoll Bluetooth 4.2
Low Energy
biztonságos kapcsolat
128-Bit-es kódolással
programozás iOS vagy Android
alapú okostelefonnal, FINDER
Toolbox PLUS alkalmazással
hagyományosan kábelezett
vagy BEYON és 013.B9
típusú vezeték nélküli
nyomógombbal vezérelhető

• alkalmas redőnyök és rolók
vezérléséhez

• átviteli protokoll Bluetooth 4.2
Low Energy

• biztonságos kapcsolat
128-Bit-es kódolással

• programozás iOS vagy Android
•

alapú okostelefonnal, FINDER
Toolbox PLUS alkalmazással
hagyományosan kábelezett
vagy BEYON és 013.B9
típusú vezeték nélküli
nyomógombbal vezérelhető

EVG(1) = elektronikus előtét
KVG(2) = hagyományos előtét
Méretrajzok a 11. oldalon
Érintkezők jellemzői
Érintkezők kialakítása

2 NO (záróérintkező)

Tartós határáram / max. bekapcs. áram
Névleges fesz. / max. kapcsolási fesz.

A
V AC

2 NO (záróérintkező)

6/40

6/40

230/—

230/—

Max. terhelhetőség AC1 szerint

VA

1 380

1 380

Max. terhelhetőség AC15 (230 V AC)

VA

300

300

Egyfázisú motorterhelés, AC3 - üzem (230 V AC) W

200

200

Megengedett érintkezőterhelés:
izzó- / halogénlámpa (230 V) W

200

—

fénycső elektronikus előtéttel W

200

—

fénycső hagyományos előtéttel W

200

—

kompakt fénycső W

200

—

LED (230 V AC) W

200

—

kisfesz. halogénlámpa vagy LED+EVG(1) W

200

—

kisfesz. halogénlámpa vagy LED+KVG(2) W

200

—
230

Tápfeszültség jellemzői


V AC (50/60 Hz)

230



V DC

—

—

Névleges teljesítmény AC/DC

VA (50 Hz)/W

2/0,5

2/0,5

(0,8…1,1)UN

(0,8…1,1)UN

—

—

60 · 103

60 · 103

100% ED

100% ED

1 000

1 000

–10…+50

–10…+50

IP 20

IP 20

Névleges feszültség
értékek (UN)
Működési tartomány

AC (50 Hz)
DC

Műszaki adatok
VIII-2019, www.findernet.com

Villamos élettartam AC1-nél

ciklus

Vezérlő impulzus max. időtartama
Dielektromos szilárdság nyitott érintk. között V AC
Környezeti hőmérséklet-tartomány
Védettségi mód

°C

M

Tanúsítványok:
7
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AS SOROZAT

13-AS SOROZAT
YESLY elektronikus többfunkciós relék

Rendelési információk
Példa: YESLY elektronikus többfunkciós relé Bluetooth kommunikációval, 2 NO - 6 A, tápfeszültség 230 V AC

1 3 . 2

A

B

C

D

2 . 8 . 2 3 0 . B

0

0

0

Sorozat
Típus
2 = YESLY - többfunkciós relé,
mélyített szerelvénydobozba
S = YESLY - redőnyaktor,
mélyített szerelvénydobozba

A: Adatátviteli protokoll
B = Bluetooth 4.2 Low Energy

Érintkezők száma
2 = 2 NO (záróérintkező) 6 A
Összes kivitel / Tápfeszültség
13.22.8.230.B000 230 V AC YESLY
13.S2.8.230.B000 230 V AC YESLY

Tápfeszültség típusa
8 = AC (50/60 Hz)
Névleges tápfeszültség
230 = 230 V AC

Műszaki adatok
Csatlakozások adatai
Max. beköthető vezeték-keresztmetszet

Meghúzási nyomaték 
Vezetékcsupaszítási hossz 

13.22 - 13.S2
tömör vezető

sodrott vezető

mm2 2 x 1,5

2x1

AWG 2 x 16

2 x 16

Nm 0,8
mm 9

Egyéb műszaki adatok
Hőleadás a környezet felé
bekapcsolva, terhelőáram nélkül

W 0,5

tartós határáramnál

W 1,5

EMC - jellemzők
Elektrosztatikus kisülés
Elektromágneses HF mező

4 kV

a levegőn keresztül EN 61000-4-2

8 kV

(80…3 000)MHz EN 61000-4-3

10 V/m

Gyorstranziens (burst)(5/50 ns, 5 kHz és
100 kHz)

a hálózati csatlakozáson EN 61000-4-4

4 kV

a nyomógomb csatlakozáson EN 61000-4-4

4 kV

Lökőfeszültség (1,2/50 μs) a bemeneten
(tápfeszültség csatlakozásokon)

differenciál módusú EN 61000-4-5

2 kV

a hálózati csatlakozáson EN 61000-4-6

10 V

a nyomógomb csatlakozáson EN 61000-4-6

10 V

Nagyfrekvenciás
elektromágneses tér (0,15…80)MHz
Rövid idejű feszültségletörés
Rövid idejű feszültségkimaradás

M

Szabvány
az érintkezőkön keresztül EN 61000-4-2

70% UN, 40% UN EN 61000-4-11

10 ciklus

EN 61000-4-11

10 ciklus

Vezetett zavarok (0,15…30)MHz EN 55015 / ETSI EN 301489-1/301489-17

B osztály

Nagyfrekvenciás zavarkisugárzás 

B osztály

8

(30…6 000)MHz ETSI EN 301489-1/301489-17
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A vizsgálat fajtája

13-AS SOROZAT
YESLY elektronikus többfunkciós relék

13-

AS SOROZAT

Működési módok
Relébeállítások
Ezek a többfunkciós relék iOS vagy Android alapú okostelefonnal, a FINDER Toolbox PLUS alkalmazás segítségével programozhatók.
Az eszköz gyári beállítása: (RI) impulzusrelé mindkét csatornán.
Típus
13.22

Működési mód
(RM) Monostabil működési mód
A nyomógomb működtetésekor a kimeneti záróérintkező zár, és
akkor nyit, ha a nyomógombot elengedjük.
(RI) Impulzusrelés működési mód
A nyomógomb minden egyes működtetésével változik a
kimeneti záróérintkező állapota.
(LE) A
 szimmetrikus ütemadó relé vezérlőkontaktussal,
impulzusindítással
A nyomógomb működtetésekor zár az érintkező a T1
időtartamra és nyit a T2 időtartamra. A T1 - T2 kapcsolási ütem
addig ismétlődik, amíg a nyomógombot lenyomva tartjuk.
(DE) Bekapcsolással törlő relé vezérlőkontaktussal
A nyomógomb működtetésekor azonnal zár a kimeneti
záróérintkező, és megkezdődik a bekapcsolás törlési
időkésleltetése. A megadott T1 idő letelte után nyit a kimeneti
záróérintkező.
(BE) Lépcsőházi automata működési mód
A nyomógomb működtetésekor zár a kimeneti záróérintkező,
és a nyomógomb elengedésekor elindul a beállított időzítés. Az
időzítés a nyomógomb minden egyes működtetésével újraindul.
Az utolsó nyitás és az azt követő időzítés letelte után a kimeneti
záróérintkező nyit.

(ME) Lépcsőházi automata + szerviz működési mód
A lépcsőházi automata üzemmód (BE) kiegészítéseként egy
≥ 5 s hosszúságú impulzus a kimeneti érintkezőt 60 percre zárja,
ezután az érintkező nyit. Ez a működési mód ideális pl. karbantartási
és takarítási tevékenységekhez. A 60 perces időtartam egy újabb
≥ 5 s-os impulzussal (nyomógomb működtetése)
megszakítható. Ekkor a kimeneti záróérintkező nyit.
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(BP) Lépcsőházi automata működési mód kikapcsolási
figyelmeztetéssel
A nyomógomb működtetésével zár a kimeneti záróérintkező,
és a nyomógomb elengedésekor indul a beállított időzítés.
A beállított idő letelte után először egyszer, majd 10 s múlva
kétszer rövid időre kikapcsol a világítás, és további 10 s múlva a
világítás lekapcsol. A beállított időzítés vagy a 20 s-os kikapcsolási
figyelmeztetés ideje alatt a nyomógomb ismételt megnyomásával
az újraindítás bármikor lehetséges.

(MP) Lépcsőházi automata működési mód kikapcsolási
figyelmeztetéssel + szerviz működési mód
A (BP) jelű lépcsőházi automata funkció kiegészítéseként egy
≥ 5 s hosszúságú impulzus a kimeneti érintkezőt 60 percre zárja,
ezt követően egyszer, majd 10 s-mal később kétszer rövid
időre kikapcsol a világítás, és további 10 s múlva a világítás
lekapcsol. Ez a működési mód ideális pl. karbantartási és takarítási
tevékenységekhez. A 60 perces időtartam egy újabb
≥ 5 s-os impulzussal (nyomógomb működtetése) megszakítható.
Ekkor a kimeneti érintkező - a kikapcsolási figyelmeztetés után - nyit.

M
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13-AS SOROZAT
YESLY elektronikus többfunkciós relék

Működési módok
Típus
13.22

Működési módok
(IT) Időzítési automatika, az időzítés lejárta előtti
kikapcsolási lehetőséggel
A nyomógomb működtetése a kimeneti érintkező meghúzását
eredményezi. A beállított bekapcsolási időzítés a nyomógomb
elengedésétől indul. A nyomógombnak az időzítés letelte
előtti ismételt működtetése a világítás korábbi kikapcsolását
eredményezi.
(IP) Időzítési automatika kikapcsolási lehetőséggel és
kikapcsolási figyelmeztetéssel
A nyomógomb működtetése a kimeneti érintkező zárását
eredményezi. A beállított bekapcsolási időzítés a nyomógomb
elengedésétől indul. Az előzetesen beállított időzítés
leteltét követően egyszer, majd 10 s után kétszer rövid időre
megszakad a világítás, újabb 10 s után a világítás lekapcsol.
Az előre beállított T1 világítási idő vagy az ezt követő
összesen 20 s időtartamú kikapcsolási figyelmeztetés ideje
alatt a nyomógomb ismételt működtetésével a világítás
kikapcsolható.
(FZ) Monostabil időfüggő működési mód
A nyomógomb működtetése a kimeneti érintkező zárását
eredményezi, majd a nyomógomb elengedésekor az érintkező
nyit. Ha a nyomógombot nyomva tartjuk, a kimeneti érintkező a
T1 idő letelte után nyitni fog.

Ch1
Ch2

(VB) Fürdőszobai világítás + ventilátor
A P1 nyomógomb működtetésekor mindkét kimeneti érintkező
zár (Ch1 + Ch2 csatorna).
A beállított T1 idő letelte után nyit a Ch1 érintkező, és a T1+T2
idő letelte után nyit a Ch2 érintkező. T1 idő a P1 nyomógomb
ismételt működtetésével megszakítható.
(CP) Csengő + világítás
A P1 nyomógomb működtetésével mindkét kimeneti érintkező
azonnal zár (Ch1 + Ch2 csatorna). A beállított T1 idő letelte után
nyit a Ch1 érintkező. A Ch2 érintkező T2 időre zár, majd T2 ideig
nyit, és mindaddig villogó üzemmódban megy, amíg a T1 időzítés
véget nem ér. A P1 nyomógomb ismételt működtetésével a T1
idő újraindul.

13.S2

(TP) Redőnyök/Rolók
A "fel" parancshoz kapcsolt P1 nyomógomb működtetésekor
(<1 s) a Ch1 érintkező kivár, és azután T1 időre zár.
A P1 nyomógomb ismételt működtetésekor a Ch1 érintkező
azonnal nyit. Ha a P1 nyomógomb 1 s-nál hosszabb ideig
lenyomva marad, a Ch1 érintkező azonnal nyit, ha a P1-et
elengedjük. Ugyanez a működési mód jellemzi a "le" funkciójú
P2 nyomógombhoz tartozó Ch2 érintkezőt.

A T1 és T2 késleltetési idők beállítása
A T1 és T2 késleltetési idők a FINDER Toolbox PLUS alkalmazásban az alábbi időtartományokban állíthatók be:
(1...59)s tartományban másodperces lépésekben vagy (1...120)min tartományban perces lépésekben vagy (2,5...24)h tartományban 0,5 h lépésekben.
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Kapcsolási sorrend

Típus

P1 (SET): a következő kapcsolási állapothoz vezet

13.22

P2 (RESET): visszaállítás a kiindulási állapotra

Működési
mód

Kapcsolási sorrend
1
2
3
4

02
03
04
05
06
07
08

Bekötési vázlatok
13.22-es típus
4-vezetékes bekötés
L
N

13.S2-es típus
4-vezetékes bekötés
L
N

Max. 5 világító nyomógomb, 1 mA/nyomógomb

Max. 5 világító nyomógomb, 1 mA/nyomógomb

Méretrajzok
13.22 / 13.S2
csavaros csatlakozás

VIII-2019, www.findernet.com
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13-AS SOROZAT
YESLY elektronikus többfunkciós relék

Alkalmazási példák
TP működési mód - Redőnyök/Rolók
13.S2-es típus

LL
N
N
Ch1-P1: fel
Ch2-P2: le
VB működési mód – Fürdőszobai világítás + ventilátor
13.22-es típus

LL
N
N

CP működési mód – Csengő + világítás
13.22-es típus

LL
NN

VIII-2019, www.findernet.com
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YESLY
elektronikus dimmer

Konyhavilágítás vezérlése
Hálószobavilágítás
vezérlése
Nappalivilágítás vezérlése

15-ÖS
SOROZAT

Az adatlapon található információk tájékoztató jellegűek, és jogi értelemben nem tekinthetők garantált tulajdonságoknak.
A műszaki változtatás jogát a gyártó fenntartja, és a nyomdai hibákért felelősséget nem vállal.

15-ÖS SOROZAT
YESLY elektronikus dimmer

15-

ös sorozat

15.21

YESLY elektronikus Bluetooth dimmer
15.21-es típus
--Kerek, mélyített készülékdobozba építhető
(0 60 mm)

• 7 beállítható működési mód a terhelés
típusától függően

• Választható működési mód az utoljára beállított
fényáramra vonatkozó memóriával vagy anélkül

• Fázishasításos dimmelés gyújtásszög vagy
oltásszög vezérléssel

• Lineáris vagy exponenciális dimmelési görbe
• Alkalmazható dimmelhető LED fényforrásokhoz,
•
•
•

kompakt fénycsövekhez, halogén lámpákhoz,
hagyományos és elektronikus előtétekhez
Működési tartomány: kb. 10 m szabad térben
(zavaró tényezők nélkül)
Lámpakímélő be- és kikapcsolás
Túlmelegedés és rövidzárlat elleni védelem

• átviteli protokoll Bluetooth 4.2
Low Energy

• biztonságos kapcsolat
128-Bit-es kódolással

• programozás iOS vagy Android
•

csavaros csatlakozás

•

alapú okostelefonnal, FINDER
Toolbox PLUS alkalmazással
hagyományos, BEYON és
013.B9 típusú vezeték nélküli
nyomógombbal vezérelhető
max. lámpaterhelés 300 W

Méretrajzok a 18. oldalon
Kimeneti áramkör jellemzői
V AC

230

Max. teljesítmény

Névleges feszültség

W

300

Min. teljesítmény

W

3

izzó- / halogénlámpa (230 V)

W

300

halogénlámpák toroid transzformátorral 

W

300

halogénlámpák vasmagos transzformátorral 

W

300

halogénlámpák elektronikus előtéttel 

W

300

dimmelhető kompakt fénycsövek 

W

150

dimmelhető LED fényforrások (230 V AC)

W

150

dimmelhető elektronikus trafók 12/24 V-os LED-ekhez W

300

Megengedett terhelés:

Tápfeszültség jellemzői
Névleges feszültség (UN)V AC
Működési tartomány
Teljesítményfelvétel készenléti állapotban

230
(0,8…1,1) UN

W

0,4

VIII-2019, www.findernet.com

Műszaki adatok

Környezeti hőmérséklet-tartomány
Védettségi mód

M

fázishasításos dimmelés
gyújtásszög vagy oltásszög
vezérléssel

Dimmelési mód
°C

–10…+50
IP 20

Tanúsítványok:
15

15-ÖS SOROZAT
YESLY elektronikus dimmer

15-

ös sorozat

Rendelési információk
Példa: 15.21-es típus, YESLY elektronikus dimmer, 230 V AC (50/60 Hz), lámpaterhelés 3 W-tól 300 W-ig.

1 5 . 2

1 . 8 . 2 3 0 . B

Sorozat

3

0

Átviteliprotokoll
B = Bluetooth 4.2 Low
Energy (BLE)

Típus
2 = YESLY - mélyített készülékdobozba
Kimenet
1 = 1 félvezető kimenet (záróérintkező)

Névleges tápfeszültség
230 = 230 V

0
Működési frekvencia
0 = 50/60 Hz
Kimeneti teljesítmény
3 = 300 W

Tápfeszültség típusa
8 = AC
Összes kivitel
15.21.8.230.B300 YESLY dimmer BLE

Általános jellemzők
EMC - jellemzők
A vizsgálat fajtája

Szabvány

Elektrosztatikus kisülés

az érintkezőkön keresztül EN 61000-4-2

4 kV

a levegőn keresztül EN 61000-4-2

8 kV

Elektromágneses HF-mező 

(80…3 000)MHz EN 61000-4-3

Gyorstranziens (burst) (5/50 ns,
5 kHz vagy 100 kHz)

10 V/m

a tápfesz. kapcsokon EN 61000-4-4

2 kV

a nyomógomb csatlakozásoknál EN 61000-4-4

4 kV

Lökőfeszültség (1,2/50 μs) a tápfesz. kapcsokon

differenciál módusú EN 61000-4-5

2 kV

Nagyfrekvenciás elektromágneses
tér (0,15…80)MHz


a tápfesz. kapcsokon EN 61000-4-6

10 V

a nyomógomb kapcsokon EN 61000-4-6

10 V

Rövid idejű feszültségletörés70% UN, 40% UN EN 61000-4-11

10 ciklus

Rövid idejű feszültségkimaradás

10 ciklus

EN 61000-4-11

EN 55015 /
Vezetett zavarok(0,15…30)MHz ETSI EN 301489-1/301489-17
Sugárzott zavarok

(30…6 000)MHz ETSI EN 301489-1/301489-17

Csatlakozások

Meghúzási nyomaték

tömör vezető

sodrott vezető

mm2 2 x 1,5

2x1

AWG 2 x 16

2 x 16

Nm 0,8

Vezetékcsupaszítási hossz

mm 9

Egyéb műszaki adatok

15.21
terhelőáram nélkül

W 0,4

tartós határáramnál

W 2,5
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Max. beköthető vezeték-keresztmetszet

Hőleadás a könyezet felé

B osztály
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A dimmer beállítása
A dimmer működési módjai iOS vagy Android alapú okostelefonnal, a FINDER Toolbox PLUS alkalmazás segítségével állíthatók be.
Az eszköz gyári beállítása: 1 – LEDRC1; oltásszög vezérlés lineáris dimmelési görbével.

Működési módok
Beállítás applikáció segítségével.

A fényforrás típusa

Működési mód

Dimmelési mód

LED fényforrások, halogénlámpák,
elektronikus előtétek

1

TE oltásszög vezérlés

LED

2

LE gyújtásszög vezérlés

3

TE oltásszög vezérlés

4

LE gyújtásszög vezérlés

5

TE oltásszög vezérlés

6

LE gyújtásszög vezérlés

7

LE gyújtásszög vezérlés

LED fényforrások

LED

Kompakt fénycsövek

Dimmelési görbe
lineáris

exponenciális

exponenciális

lineáris

Hagyományos előtét

AUTO

AUTOMATIKUS

AUTO: Az automatikus működési mód egy speciális algoritmus segítségével vizsgálja, hogy mely dimmelési mód (gyújtásszög vagy oltásszög vezérlés)
alkalmasabb az adott terheléshez. Az AUTO működési mód választása esetén, a dimmer két működési cikluson keresztül végzi a vizsgálatot minden alkalommal,
amikor tápfeszültséget (L-N) kap (áramszünet után is). A vizsgálati ciklusok lehetővé teszik a dimmer számára a megfelelő dimmelési mód kiválasztását.
Dimmelési görbe: A lineáris vagy exponenciális dimmelési görbe segíti a dimmernek a dimmelt terhelés típusához történő beállítását a magasabb
világítási komfort elérésének érdekében.

Meghatározások, paraméterek
Beállítás a FINDER Toolbox PLUS applikáció segítségével.
Minimális fényáram: a fényáram legkisebb értéke. A maximális fényáram (5...60)%-ra állítható.
Kapcsolási idő: BE/KI átmeneti idő. (0...3)s tartományban állítható.
Dimmelési sebesség: a legmagasabb vagy legalacsonyabb fényáram érték eléréséhez szükséges idő. (1...16)s tartományban állítható.
Jelenet-idő: az adott jelenethez beállított fényáram érték eléréséhez szükséges idő. (1...4)s tartományban állítható.
Memória: a kikapcsolás előtt utoljára beállított fényáram érték elmentése.
Visszaállás áramszünet után: a beállított fényáram érték visszaállítása az áramellátás helyreállása után.

Bekötési vázlat
Figyelem: A
 z I-es érintésvédelmi osztályba tartozó fényforrásokat (lámpákat) a védővezetővel össze kell kötni.
15.21-es típus - 4-vezetékes bekötés
L
N
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YESLY elektronikus dimmer

Méretrajzok
15.21 - YESLY
csavaros csatlakozás
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Vezeték nélküli
nyomógombok és
YESLY kiegészítők

1Y M

SOROZAT

Az adatlapon található információk tájékoztató jellegűek, és jogi értelemben nem tekinthetők garantált tulajdonságoknak.
A műszaki változtatás jogát a gyártó fenntartja, és a nyomdai hibákért felelősséget nem vállal.

1Y SOROZAT
Vezeték nélküli nyomógombok és YESLY kiegészítők

1Y

SOROZAT

1Y.13.Bxx

BEYON - vezeték nélküli nyomógomb
A BEYON a Finder innovatív távirányító
nyomógombja a YESLY rendszer vezérléséhez

• A BEYON letisztult dizájnja minden
•

•
•
•

lakberendezési stílushoz illik, és visszafogottan
elegáns megjelenést biztosít
A FINDER Toolbox PLUS applikáció segítségével
más YESLY eszközökkel - úgymint aktorok és
dimmerek - is párosítható, a világítás ki- és
bekapcsolása, dimmelése vagy az elektromos
redőnyök vezérlése céljából
A BEYON jelenetek aktiválására és számos
egyéb készülék vezérlésére is programozható
A BEYON elemek nélkül működik és tölteni sem
kell
Kettő vagy négy csatornás kivitelben
rendelhető

Ø

Rendelhető típusok
BEYON – vezeték nélküli nyomógomb,
2 csatorna, fehér
BEYON – vezeték nélküli nyomógomb,
2 csatorna, fekete
BEYON – vezeték nélküli nyomógomb,
4 csatorna, fehér
BEYON – vezeték nélküli nyomógomb,
4 csatorna, fekete

1Y.13.B10
1Y.13.B12
1Y.13.B20
1Y.13.B22

Műszaki adatok
Energiaforrás

beépített áramgenerátor

Üzemi frekvencia

2,4 GHz Bluetooth 4.2 BLE

Min. kapcsolási ciklus
Környezeti hőmérséklet-tartomány

50 000
°C

Működési tartomány
Szín
Befoglaló méretek
Tanúsítványok

–25…+65
kb. 10 m szabad térben (zavaró tényezők nélkül),
a működési tartomány az épület felépítésének függvényében változhat
fehér - fekete

mm

64,6 0 x 21,6

FCC IC

A BEYON vezeték nélküli nyomógomb tartozéka egy mágneslap és egy öntapadó fólia, melyek segítségével a BEYON csaknem minden felületen
rögzíthető, legyen az fém, fa vagy üveg - hogy a nyomógomb mindig kéznél legyen. A szilikongyűrűk megvédik a BEYON-t a leeséstől, és végtelenül
egyszerű színkódolási lehetőséget kínálnak, segítve a nyomógomboknak helyiségek és funkciók szerinti megkülönböztetését.
A BEYON FEHÉR és FEKETE színben kapható, míg a szilikongyűrűk FINDER KÉK, SZÜRKE és FEHÉR színűek.
VIII-2019, www.findernet.com
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1Y SOROZAT
Vezeték nélküli nyomógombok és YESLY kiegészítők
013.B9

013.B9-es típusú vezeték nélküli nyomógomb
fali szereléshez
A 013.B9 a Finder innovatív távirányító
nyomógombja a YESLY rendszer vezérléséhez

• A FINDER Toolbox PLUS applikáció segítségével

•
•
•
•

más YESLY eszközökkel - úgymint aktorok és
dimmerek - is párosítható, a világítás ki- és
bekapcsolása, dimmelése vagy az elektromos
redőnyök vezérlése céljából
A nyomógomb jelenetek aktiválására és számos
egyéb készülék vezérlésére is programozható
A nyomógomb elemek nélkül működik és
tölteni sem kell
Két- és négycsatornás nyomógombként is
alkalmazható
A dizájn klasszikus és egyszerű, így a YESLY
rendszer minden stílusirányzatba beilleszthető

Típus
A 013.B9-es típusú nyomógomb 2- és
4-csatornás üzemmódban is alkamazható

013.B9

Műszaki adatok
Energiaforrás

beépített áramgenerátor

Üzemi frekvencia

2,4 GHz Bluetooth 4.2 BLE

Min. kapcsolási ciklus
Környezeti hőmérséklet-tartomány

50 000
°C

Működési tartomány

–25…+65
kb. 10 m szabad térben (zavaró tényezők nélkül),
a működési tartomány az épület felépítésének függvényében változhat

Szín
Befoglaló méretek

fehér
mm

Tanúsítványok

82 x 82 x 14

FCC IC

A 013.B9 vezeték nélküli nyomógomb tartozéka egy öntapadó fólia, melynek segítségével a nyomógomb szinte minden felületen rögzíthető, legyen az
fém, fa vagy üveg - így szerelése nem igényel építőipari beavatkozást. Az optimális szerelési rugalmasság érdekében kerek készülékdobozon (0 60 mm) is
elhelyezhető.
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1Y SOROZAT
Vezeték nélküli nyomógombok és YESLY kiegészítők

1Y
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1Y.EU.005

Jelerősítő
Az1Y.EU.005-ös típusú jelerősítő lehetővé teszi
a működési tartomány hatékony növelését
abban az esetben, ha a nyomógombok vagy
az okostelefonok a nagy távolság miatt nem
tudnak kommunikálni a YESLY készülékekkel.
A jelerősítő Plug-and-Play eszköz, amelyet nem
kell programozni. Az üzemállapotáról LED fény
ad visszajelzést.

Típus
USB jelerősítő

1Y.EU.005

Műszaki adatok
Feszültségellátás

USB csatlakozás 5V – min. 0,5 A

Üzemi frekvencia

2,4 GHz

Környezeti hőmérséklet-tartomány

°C

Működési tartomány

–10…+50
kb. 10 m szabad térben (zavaró tényezők nélkül),
a működési tartomány az épület felépítésének függvényében változhat

Szín

fehér

Befoglaló méretek

mm

28,4 x 12 x 65,8

FCC IC

Tanúsítványok

A jelerősítőket egymástól 10 m-es távolságon belül kell telepíteni. Egy rendszeren belül maximálisan 4 eszköz alkalmazható. Az eszközök bármely USB
csatlakozóba elhelyezhetők, ha azok legalább 5 V és 0,5 A tápellátással rendelkeznek.

<10 m
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FINDER SpA

Via Drubiaglio 14
I-10040 ALMESE (TO)
Tel. +39 011 9346 211
Fax +39 011 9359 079
export@findernet.com

FINDER FRANCE Sarl

Bloemendael, 5
B - 1547 BEVER
Tel. +32/54/30 08 68
Fax +32/54/ 30 08 67
finder.be@findernet.com

FINDER P.L.C.

Opal Way - Stone Business Park
STONE, STAFFORDSHIRE
ST15 OSS - UK
Tel: +44 (0)1785 818100
Fax: +44 (0)1785 815500
finder.uk@findernet.com

FINDER AB

Sångleksgatan 6c
SE - 215 79 Malmö
Tel: +46 (0) 40 93 77 77
Fax:+46 (0) 40 93 78 78
finder.se@findernet.com

FINDER ApS

Bøstrupvej 11
DK-8870 Langå
Tel. +45 69 15 02 10
Fax +45 69 15 02 11
finder.dk@findernet.com

FINDER ELECTRICA S.L.U.

C/ Severo Ochoa, 6
Pol. Ind. Cap de L’Horta
E - 46185 La Pobla de Vallbona (VALENCIA)
Dirección Postal Aptdo 234
Tel. +34-96 272 52 62
Fax +34-96 275 02 50
finder.es@findernet.com

FINDER PORTUGAL LDA

Travessa Campo da Telheira, n. 56
Vila Nova da Telha,
P - 4470-828 - MAIA
Tel. +351 22 99 42 900 -1-6-7-8
Fax +351 22 99 42 902
finder.pt@findernet.com

FINDER ECHIPAMENTE srl
Str. Clujului nr. 75 F,
401180 Turda
Jud. CLUJ - ROMANIA
Tel. +40 264 403 888
Fax +40 264 403 889
finder.ro@finder.ro

FINDER COMPONENTES LTDA.

Rua Olavo Bilac, 326
Bairro Santo Antônio
São Caetano Do Sul - São Paulo
CEP 09530 - 260 - BRASIL
Tel. +55 11 4223 1550
Tel. +55 11 2147 1550
Fax +55 11 4223 1590
finder.br@findernet.com
FINDER
ARGENTINA

Calle Martín Lezica 3079
San Isidro - Buenos Aires
CP B1642GJA - ARGENTINA
Tel +54/11/5648.6576
Fax +54/11/5648.6577
finder.ar@findernet.com

FINDER Polska Sp. z o.o.
ul. Malwowa 126
PL - 60-175 Poznań
Tel. +48 61 865 94 07
Fax +48 61 865 94 26
finder.pl@findernet.com

findernet.com

Hans-Böckler-Straße 44
D - 65468 Trebur-Astheim
Tel. +49 6147 2033-0
Fax +49 6147 2033-377
info@finder.de

FINDER RELAIS - NEDERLAND B.V.
Dukdalfweg 51
NL - 1041 BC Amsterdam
Tel. +31/20/615 65 57
Fax +31/20/617 89 92
finder.nl@findernet.com

FINDER RELAIS VERTRIEBS GmbH
IZ NÖ-Süd, Str. 2a, Obj. M 40
A - 2351 Wiener Neudorf
Tel. +43/2236/86 41 36 - 0
Fax +43/2236/86 41 36 - 36
finder.at@findernet.com
A megadott adatok tájékoztató jellegűek. A műszaki változtatások jogát a gyártó fenntartja, az esetlegesen a katalógusban előforduló hibákért felelősséget nem vállal.

S.P.R.L. FINDER BELGIUM B.V.B.A.

FINDER GmbH

FINDER CZ, s.r.o.
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finder.ch@finder-relais.ch

FINDER RELAYS, INC.

4191 Capital View Drive
Suwanee, GA 30024 - U.S.A.
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Fax +1/770/271-7530
finder.us@findernet.com

RELEVADORES FINDE
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Center20 Cheung Shun Street
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