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DIGIDIM Infraröd fjärrkontroll              

Beskrivning

Den infraröda fjärrkontrollen är avsedd att användas tillsammans med alla 

Helvars DIGIDIM-produkter både för kontroll och enklare programmering. Alla 

DIGIDIM-paneler och sensor enheter har en IR-mottagare som gör att de kan 

användas tillsammans med fjärrkontrollen.

Fjärrkontrollen är en handhållen enhet som har sju knappar som kan användas 

till att direkt styra grundläggande funktioner som på/av öka/minska ljusnivån 

samt välja bland fyra olika förprogrammerade scener.

Samma knappar kan även användas i olika kombinationer för grundläggande 

programmering som skapa och lägga till enheter i grupper och minneslägga 

nivåer i scener.

Funktioner

Reglerar enligt fabriksinställda basfunktioner

Enklare system och funktioner  kan programmeras   (DIGIDIM Toolbox           

används för advandserad programmering)

Upp till fyra grupper kan programmeras.

Ramptid för ljusscenarier kans programmeras

Avancerade Funktioner

Flera fjärrkontroller kan användas i samma utrymme genom möjligeten att 

individuellt adressera flera fjärrkontroller. (Motagarna adresseras genom att 

använda DIGIDIM Toolbox)

Kan användas för att kontrolera upp till fyra grupper, till /från  öka /minska.

Not

Två AAA batterier medföljer.
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Tekniska data

Anslutningar

Inga exerna anslutningar nödvändiga.

Kraft

Spänning:  2 x IEC, LR03/AAA 1.5 V Batterier

Drift förhållanden 

Omgivningstemeratur: 0…40°C

Relativ fuktighet:  90% max, icke kondenserande

Lagrings temperatur: -10°C…+70°C

Räckvid

I normala fall 5 m: med ± 22.5°vinkel till paneler 

med± 63° vinkel till Multisensor

IR Frekvens

IR frekvens:   36 kHz

Mekaniska data

Kaplsing:  Matt mörkgrå, självsläckande    

   polykarbonat, halogen fri.

Vikt:   50 g

    

Dimensioner

28mm Djup

NOT
1 Vid monteringen av batterierna obervera     

pollariteten som visas i batteri facket.

2 Vridomkopplare med 16 olika lägen,   
normalläge =0.

DIGIDIM Infraröd fjärrkontroll              

E 17 045 50 

57mm

11
9m

m

1)

2)


