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TEKNISK INFORMATION
Ström: In 20A/600W Max, Ut 20A Max på utgång Hi/Lo, övriga utgångar 10A, 250W Max/utgång
Volt: 10-30V DC
Räckvidd: Ca 50 meter för kontrollpanel. Ca 12 meter för fjärrstyrning via bluetooth.
IP-klass: IP67
Inbyggt överbelastningsskydd

KOPPLINGSBOX MED KONTROLLPANEL OCH BLUETOOTH
Art. nr: 22-4010

Dokumentet innehåller viktig information kring säker installation och handhavande av produkten.  
Ansvarig tekniker bör ta del av informationen innan montering och installation av produkten. 

Innehåller:
- Kopplingsbox
- Kontrollpanel
- Nätverkskabel
- 6 x kontakter DT-mini med kort kabel
- 2 x fästöron
- 2 x skruvar
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FUNKTION

1. Möjlighet att styra kontrollboxen via kabelanslutning eller mobiltelefonapp.
- För kabelstyrning; anslut nätverkskabeln mellan kontrollboxen och kontrollpanelen
- För fjärrstyrning via mobiltelefon; koppla bort nätverkskabeln och ladda ner följande App

2. Styrning av varningsljus, extraljus och arbetsljus enligt följande.
Extraljus 
- På/Av
- Hel-& halvljus
Arbetsljus
- På/Av
Varningsljus
- På/Av
- Val av blixtljusmönster

3. Funktioner kontrollpanel
Stäng först av kopplingsboxen.
D1/D2 styr extraljus 
D3/D4 styr arbetsljus
W1/W2 styr varningsljus
    Styrning hel-& halvljus 
    Val av blixtljusmönster

4. Utgångar kontrollbox

D1             D2              D3

W2            W1             D4
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Välj mellan fjärrstyrning av externa enheter via bluetooth/app 
eller via kabelansluten kontrollpanel

STYRNING

Varningsljus Extraljus Arbetsljus

App

BLUETOOTH

   

Starta kontrollpanelen (ON)

Håll ner två knappar samtidigt

Tips
1. Kontrollpanel: Levereras med fabriksinställningar. För att nollställa kontroll-
panelen håller du in sidoknapparna på panelen i 15 sekunder. Nollställningen är 
klar när alla knappar blinkar samtidigt. 

2. App: Slå på bluetooth och öppna appen i din telefon. Efter det kan du styra 
kopplingsboxen via din telefon. Om appen inte fungerar, håll in sidoknapparna 
på panelen i 5-10 sekunder samtidigt som du kopplar in kontrollboxen med en 
nätverkskabel. Nollställningen är klar när alla knappar blinkar samtidigt. 

VARNING: Anslut inte kontrollpanelens nätverkskabel om nätverksporten är vattenfylld.
VIKTIGT! 
Enheten är en säkerhetsprodukt och ska anslutas till en separat, avsäkrad strömkälla. 
Detta för att säkerställa fortsatt funktion av enheten vid eventuellt strömbortfall. 


