Sterowanie radiowe

www.fif.com.pl

Charakterystyka systemu F&Wave

FW-RC5 przyciskowy nadajnik zdalnego sterowania

F&Wave jest rodziną bezprzewodowych urządzeń sterowanych drogą radiową o zasięgu
do 100 m*. Odbiorniki występują w wersji do montażu na szynie DIN (obudowa 1S) oraz
w puszce podtynkowej Ø60. Nadajniki występują jako podręczne piloty oraz w wersji do montażu w puszce podtynkowej. Odbiorniki retransmitują sygnały sterujące. Urządzenie, które odbierze sygnał sterujący z nadajnika automatycznie prześle go dalej, co umożliwia zwiększenie
zasięgu zdalnego sterowania.

•
•
•
•

Zasada działania

* Zasięg do 100 m w otwartej przestrzeni bez obecności czynników zakłócających. W warunkach zabudowy oraz w obecności źródeł zakłóceń (linie energetyczne, nadajniki GSM, itp.)
rzeczywisty zasięg może być mniejszy.
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Charakterystyka

5-przyciskowy nadajnik zdalnego sterowania
Współpraca z odbiornikami zdalnego sterowania F&Wave
Możliwość sterowania dowolną ilością odbiorników
Funkcjonalności wejść S1, S2, S3:
- włącz/wyłącz (przełącznik bistabilny) z odbiornikami FW-R1P, FW-R1D, FW-R2P, FW-R2D,
FW-D1P, FW-D1D, FW-LED2P, FW-LED2D
- podnieś/opuść roletę z odbiornikami FW-STR1P, FW-STR1D
- ściemnij/rozjaśnij światło z odbiornikami FW-D1P, FW-D1D, FW-LED2P, FW-LED2D
• Wejście ON zawsze włącza sparowane odbiorniki i/lub podnosi roletę
• Wejście OFF zawsze wyłącza sparowane odbiorniki i/lub opuszcza roletę
• Niewielki rozmiar obudowy i zaciski śrubowe ułatwiają montaż w puszce podtynkowej Ø60

Zasilanie
Wejście
prądu
Bateria
Trwałość
baterii
Temperatura
pracy
Częstotliwość
radia
Wymiary

3 V DC
20 mA (wciśnięty przycisk)
15 nA (stan czuwania)
CR2032
ok. 15 godzin
(wciśnięty przycisk na pilocie)
-25÷50 °C
868 MHz
40×45,5×8 mm
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FW-RC4 Pilot 4-przyciskowy

FW-RC10 Pilot 10-przyciskowy

Charakterystyka
• 4-przyciskowy nadajnik zdalnego sterowania
• Współpraca z odbiornikami zdalnego

Charakterystyka
• 10-przyciskowy nadajnik zdalnego sterowania
• Współpraca z odbiornikami zdalnego

• Możliwość sterowania dowolną ilością

• Możliwość sterowania dowolną ilością

• Funkcjonalność włącz/wyłącz

• Funkcjonalność włącz/wyłącz

sterowania F&Wave
odbiorników

(przełącznik bistabilny) z odbiornikami:
FW-R1P, FW-R1D, FW-R2P, FW-R2D,
FW-D1P, FW-D1D, FW-LED2P, FW-LED2D
• Funkcjonalność podnieś/opuść roletę
z odbiornikami: FW-STR1P, FW-STR1D
• Funkcjonalność ściemnij/rozjaśnij światło
z odbiornikami: FW-D1P, FW-D1D, FW-LED2P,
FW-LED2D

Zasilanie
Wejście
prądu
Bateria
Trwałość
baterii
Temperatura
pracy
Częstotliwość
radia
Wymiary
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3 V DC
20 mA (wciśnięty przycisk)
15 nA (stan czuwania)
CR2032
ok. 15 godzin
(wciśnięty przycisk na pilocie)
-25÷50 °C
868 MHz
37×72×30 mm

sterowania F&Wave
odbiorników

(przełącznik bistabilny) z odbiornikami:
FW-R1P, FW-R1D, FW-R2P, FW-R2D,
FW-D1P, FW-D1D, FW-LED2P, FW-LED2D
• Funkcjonalność podnieś/opuść roletę
z odbiornikami FW-STR1P, FW-STR1D
• Funkcjonalność ściemnij/rozjaśnij światło
z odbiornikami: FW-D1P, FW-D1D, FW-LED2P,
FW-LED2D

Zasilanie
Wejście
prądu
Bateria
Trwałość
baterii
Temperatura
pracy
Częstotliwość
radia
Wymiary

3 V DC
20 mA (wciśnięty przycisk)
15 nA (stan czuwania)
CR2032
ok. 15 godzin
(wciśnięty przycisk na pilocie)
-25÷50 °C
868 MHz
43×149×44 mm
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FW-R1P Pojedynczy przekaźnik bistabilny
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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FW-R1D pojedynczy przekaźnik bistabilny

Charakterystyka

Jednokanałowy przekaźnik bistabilny sterowany radiowo
Współpraca z nadajnikami zdalnego sterowania F&Wave
Możliwość powiązania do ośmiu nadajników z pojedynczym odbiornikiem
Wejście sterowania lokalnego – możliwość bezpośredniego podłączenia przekaźnika
do dowolnego przycisku monostabilnego (np. dzwonkowego)
Separowany styk wyjściowy NO o obciążalności 8A (AC-1)
Niewielki rozmiar obudowy i zaciski śrubowe ułatwiają montaż w puszce podtynkowej Ø60
Retransmisja rozkazów z nadajnika – możliwość zwiększenia zasięgu zdalnego sterowania
Niewielki pobór mocy – niski koszt eksploatacji
Wbudowane elektroniczne zabezpieczenie termiczne, zapobiegające uszkodzeniu
w przypadku nadmiernego obciążenia przekaźnika

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Charakterystyka

Jednokanałowy przekaźnik bistabilny sterowany radiowo
Współpraca z nadajnikami zdalnego sterowania F&Wave
Możliwość sterowania z maksymalnie 8 nadajników
Sterowanie lokalne – możliwość bezpośredniego sterowania przekaźnika z użyciem
dowolnego przycisku monostabilnego (np. dzwonkowego)
Separowany styk wyjściowy NO o obciążalności 16 A (AC-1)
Kompaktowa obudowa – jedno pole w rozdzielni
Retransmisja rozkazów z nadajnika – możliwość zwiększenia zasięgu zdalnego sterowania
Niewielki pobór mocy – niski koszt eksploatacji
Wbudowane elektroniczne zabezpieczenie termiczne, zapobiegające uszkodzeniu
w przypadku nadmiernego obciążenia przekaźnika

Zasilanie
Wejście
sterujące

85÷265 V AC/DC

Zasilanie
Wejście
sterujące

85÷265 V AC/DC

U = 85÷265 V AC/DC; < 1 mA

Pobór
mocy

0,60 W (załączony przekaźnik)
0,25 W (stan czuwania)

Pobór
mocy

0,60 W (załączony przekaźnik)
0,25 W (stan czuwania)

Obciążalność
wyjścia
Częstotliwość
radia
Temperatura
pracy
Przyłącze
Moment
dokręcający
Montaż
Wymiary
Stopień
ochrony

8 A/250 V (AC-1)

Obciążalność
wyjścia
Częstotliwość
radia
Temperatura
pracy
Przyłącze
Moment
dokręcający
Montaż
Wymiary
Stopień
ochrony

16 A/250 V (AC-1)

868 MHz
-25÷65 °C
zaciski śrubowe 2,5 mm2
max 0,4 Nm
puszka podtynkowa Ø60
43×48×20 mm
IP20

U = 85÷265 V AC/DC; < 1 mA

868 MHz
-25÷65 °C
zaciski śrubowe 2,5 mm2
max 0,4 Nm
szyna TH-35
1 moduł (18 mm)
IP20
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FW-R2P podwójny przekaźnik bistabilny
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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FW-R2D Podwójny przekaźnik bistabilny

Charakterystyka

Dwukanałowy przekaźnik bistabilny sterowany radiowo
Współpraca z nadajnikami zdalnego sterowania F&Wave
Możliwość sterowania z maksymalnie 8 nadajników
Dwa wejścia sterowania lokalnego – możliwość bezpośredniego sterowania przekaźnika
z użyciem dowolnego przycisku monostabilnego (np. dzwonkowego)
Dwa niezależne styki wyjściowe NO o obciążalności 4 A (AC-1) każdy (wewnętrznie podłączone do L)
Niewielki rozmiar obudowy i zaciski śrubowe ułatwiają montaż w puszce podtynkowej Ø60
Retransmisja rozkazów z nadajnika – możliwość zwiększenia zasięgu zdalnego sterowania
Niewielki pobór mocy – niski koszt eksploatacji
Wbudowane elektroniczne zabezpieczenie termiczne, zapobiegające uszkodzeniu
w przypadku nadmiernego obciążenia przekaźnika

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Charakterystyka

Dwukanałowy przekaźnik bistabilny sterowany radiowo
Współpraca z nadajnikami zdalnego sterowania F&Wave
Możliwość sterowania z maksymalnie 8 nadajników
Dwa wejścia sterowania lokalnego – możliwość bezpośredniego sterowania przekaźnika
z użyciem dowolnego przycisku monostabilnego (np. dzwonkowego)
Dwa niezależne separowane styki wyjściowe NO o obciążalności 16 A (AC-1)
Kompaktowa obudowa – jedno pole w rozdzielni
Retransmisja rozkazów z nadajnika – możliwość zwiększenia zasięgu zdalnego sterowania
Niewielki pobór mocy – niski koszt eksploatacji
Wbudowane elektroniczne zabezpieczenie termiczne, zapobiegające uszkodzeniu
w przypadku nadmiernego obciążenia przekaźnika

Zasilanie
Wejście
sterujące

85÷265 V AC/DC

Zasilanie
Wejście
sterujące

85÷265 V AC/DC

U = 85÷265 V AC/DC; < 1 mA

Pobór
mocy

1,00 W (załączony przekaźnik)
0,25 W (stan czuwania)

Pobór
mocy

1,00 W (załączony przekaźnik)
0,25 W (stan czuwania)

Obciążalność
wyjścia
Częstotliwość
radia
Temperatura
pracy
Przyłącze
Moment
dokręcający
Montaż
Wymiary
Stopień
ochrony

2×4 A/250 V

Obciążalność
wyjścia
Częstotliwość
radia
Temperatura
pracy
Przyłącze
Moment
dokręcający
Montaż
Wymiary
Stopień
ochrony

2×16 A/250 V

868 MHz
-25÷65 °C
zaciski śrubowe 2,5 mm2
max 0,4 Nm
puszka podtynkowa Ø60
43×48×20 mm
IP20

U = 85÷265 V AC/DC; < 1 mA

868 MHz
-25÷65 °C
zaciski śrubowe 2,5 mm2
max 0,4 Nm
szyna TH-35
1 moduł (18 mm)
IP20
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FW-STR1P Sterownik rolet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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FW-STR1D Sterownik rolet

Charakterystyka

Jednokanałowy sterownik rolet z silnikami AC
Współpraca z nadajnikami zdalnego sterowania F&Wave
Możliwość sterowania z maksymalnie 8 nadajników
Dwa wejścia sterowania lokalnego – możliwość bezpośredniego sterowania przekaźnika
z użyciem dowolnego przycisku monostabilnego (np. dzwonkowego)
Dwa styki wyjściowe dla obu kierunków ruchu rolety o obciążalności 0,6 A (AC-3)
Niewielki rozmiar obudowy i zaciski śrubowe ułatwiają montaż w puszce podtynkowej Ø60
Retransmisja rozkazów z nadajnika – możliwość zwiększenia zasięgu zdalnego sterowania
Niewielki pobór mocy – niski koszt eksploatacji
Wbudowane elektroniczne zabezpieczenie termiczne, zapobiegające uszkodzeniu
w przypadku nadmiernego obciążenia sterownika
Elektryczna blokada zapobiegająca załączeniu zasilania na oba uzwojenia silnika

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Charakterystyka

Jednokanałowy sterownik rolet z silnikami AC
Współpraca z nadajnikami zdalnego sterowania F&Wave
Możliwość sterowania z maksymalnie 8 nadajników
Dwa wejścia sterowania lokalnego – możliwość bezpośredniego sterowania przekaźnika
z użyciem dowolnego przycisku monostabilnego (np. dzwonkowego)
Dwa styki wyjściowe dla obu kierunków ruchu rolety o obciążalności 1,5 A (AC-3)
Kompaktowa obudowa – jedno pole w rozdzielni
Retransmisja rozkazów z nadajnika – możliwość zwiększenia zasięgu zdalnego sterowania
Niewielki pobór mocy – niski koszt eksploatacji
Wbudowane elektroniczne zabezpieczenie termiczne, zapobiegające uszkodzeniu
w przypadku nadmiernego obciążenia sterownika
Elektryczna blokada zapobiegająca załączeniu zasilania na oba uzwojenia silnika

Zasilanie
Wejście
sterujące

85÷265 V AC

Zasilanie
Wejście
sterujące

85÷265 V AC

U = 85÷265 V AC; < 1 mA

Pobór
mocy

1,00 W (załączony przekaźnik)
0,25 W (stan czuwania)

Pobór
mocy

1,00 W (załączony przekaźnik)
0,25 W (stan czuwania)

Obciążalność
wyjścia
Częstotliwość
radia
Temperatura
pracy
Przyłącze
Moment
dokręcający
Montaż
Wymiary
Stopień
ochrony

0,6 A (AC-3)

Obciążalność
wyjścia
Częstotliwość
radia
Temperatura
pracy
Przyłącze
Moment
dokręcający
Montaż
Wymiary
Stopień
ochrony

1,5 A (AC-3)

868 MHz
-25÷65 °C
zaciski śrubowe 2,5 mm2
max 0,4 Nm
puszka podtynkowa Ø60
48×48×25 mm
IP20

U = 85÷265 V AC; < 1 mA

868 MHz
-25÷65 °C
zaciski śrubowe 2,5 mm2
max 0,4 Nm
szyna TH-35
1 moduł (18 mm)
IP20
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FW-D1P ściemniacz uniwersalny
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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FW-D1D ściemniacz uniwersalny

Charakterystyka

Jednokanałowy ściemniacz oświetlenia 230 V AC (współpracuje z żarówkami ściemnialnymi)
Współpraca z nadajnikami zdalnego sterowania F&Wave
Możliwość sterowania z maksymalnie 8 nadajników
Sterowanie lokalne – możliwość bezpośredniego sterowania przekaźnika z użyciem
dowolnego przycisku monostabilnego (np. dzwonkowego)
Miękki start – płynne załączenie/wyłączenie oświetlenia
Niewielki rozmiar obudowy i zaciski śrubowe ułatwiają montaż w puszce podtynkowej Ø60
Retransmisja rozkazów z nadajnika – możliwość zwiększenia zasięgu zdalnego sterowania
Niewielki pobór mocy – niski koszt eksploatacji
Wbudowane elektroniczne zabezpieczenie termiczne, zapobiegające uszkodzeniu
w przypadku nadmiernego obciążenia ściemniacza

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Charakterystyka

Jednokanałowy ściemniacz oświetlenia 230 V AC (współpracuje z żarówkami ściemnialnymi)
Współpraca z nadajnikami zdalnego sterowania F&Wave
Możliwość sterowania z maksymalnie 8 nadajników
Sterowanie lokalne – możliwość bezpośredniego sterowania przekaźnika z użyciem
dowolnego przycisku monostabilnego (np. dzwonkowego)
Miękki start – płynne załączenie/wyłączenie oświetlenia
Kompaktowa obudowa – jedno pole w rozdzielni
Retransmisja rozkazów z nadajnika – możliwość zwiększenia zasięgu zdalnego sterowania
Niewielki pobór mocy – niski koszt eksploatacji
Wbudowane elektroniczne zabezpieczenie termiczne, zapobiegające uszkodzeniu
w przypadku nadmiernego obciążenia ściemniacza

Zasilanie
Wejście
sterujące

85÷265 V AC

Zasilanie
Wejście
sterujące

85÷265 V AC

U = 85÷265 V AC; < 1 mA

Pobór
mocy

0,40 W (praca)
0,25 W (stan czuwania)

Pobór
mocy

0,40 W (praca)
0,25 W (stan czuwania)

Obciążalność
wyjścia
Częstotliwość
radia
Temperatura
pracy
Przyłącze
Moment
dokręcający
Montaż
Wymiary
Stopień
ochrony

180 W (cosφ=1)

Obciążalność
wyjścia
Częstotliwość
radia
Temperatura
pracy
Przyłącze
Moment
dokręcający
Montaż
Wymiary
Stopień
ochrony

250 W (cosφ=1)

868 MHz
-25÷65 °C
zaciski śrubowe 2,5 mm2
max 0,4 Nm
puszka podtynkowa Ø60
48×48×20 mm
IP20

U = 85÷265 V AC; < 1 mA

868 MHz
-25÷65 °C
zaciski śrubowe 2,5 mm2
max 0,4 Nm
szyna TH-35
1 moduł (18 mm)
IP20
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FW-LED2P Dwukanałowy sterownik LED
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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FW-LED2D dwukanałowy sterownik LED

Charakterystyka

Dwukanałowy ściemniacz LED 12 V DC
Współpraca z nadajnikami zdalnego sterowania F&Wave
Możliwość sterowania z maksymalnie 8 nadajników
Dwa wejścia sterowania lokalnego – możliwość bezpośredniego sterowania
oświetleniem z użyciem dowolnego przycisku monostabilnego (np. dzwonkowego)
Możliwość sterowania paskami LED 12V, ściemnialnymi żarówkami LED 12V
Miękki start – płynne załączenie/wyłączenie oświetlenia
Niewielki rozmiar obudowy i zaciski śrubowe ułatwiają montaż w puszce podtynkowej Ø60
Retransmisja rozkazów z nadajnika – możliwość zwiększenia zasięgu zdalnego sterowania
Niewielki pobór mocy – niski koszt eksploatacji
Wbudowane elektroniczne zabezpieczenie termiczne, zapobiegające uszkodzeniu
w przypadku nadmiernego obciążenia ściemniacza

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Charakterystyka

Dwukanałowy ściemniacz LED 12 V DC
Współpraca z nadajnikami zdalnego sterowania F&Wave
Możliwość sterowania z maksymalnie 8 nadajników
Dwa wejścia sterowania lokalnego – możliwość bezpośredniego sterowania
oświetleniem z użyciem dowolnego przycisku monostabilnego (np. dzwonkowego)
Możliwość sterowania paskami LED 12V, ściemnialnymi żarówkami LED 12V
Miękki start – płynne załączenie/wyłączenie oświetlenia
Kompaktowa obudowa – jedno pole w rozdzielni
Retransmisja rozkazów z nadajnika – możliwość zwiększenia zasięgu zdalnego sterowania
Niewielki pobór mocy – niski koszt eksploatacji
Wbudowane elektroniczne zabezpieczenie termiczne, zapobiegające uszkodzeniu
w przypadku nadmiernego obciążenia przekaźnika

Zasilanie
Wejście
sterujące

10÷16 V DC

Zasilanie
Wejście
sterujące

10÷16 V DC

U = 10÷16 V DC; < 3 mA

Pobór
mocy

0,40 W (praca)
0,25 W (stan czuwania)

Pobór
mocy

0,40 W (praca)
0,25 W (stan czuwania)

Obciążalność
wyjścia
Częstotliwość
radia
Temperatura
pracy
Przyłącze
Moment
dokręcający
Montaż
Wymiary
Stopień
ochrony

2×4 A/12 V DC

Obciążalność
wyjścia
Częstotliwość
radia
Temperatura
pracy
Przyłącze
Moment
dokręcający
Montaż
Wymiary
Stopień
ochrony

2×6 A/12 V DC

868 MHz
-25÷65 °C
zaciski śrubowe 2,5 mm2
max 0,4 Nm
puszka podtynkowa Ø60
48×43×20 mm
IP20

U = 10÷16 V DC; < 3 mA

868 MHz
-25÷65 °C
zaciski śrubowe 2,5 mm2
max 0,4 Nm
szyna TH-35
1 moduł (18 mm)
IP20
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F&Wave to łatwy w montażu i niezwykle prosty w obsłudze system bezprzewodowego sterowania urządzeniami codziennego
użytku. Pozwala na zdalne sterowanie oświetleniem, płynną
regulację jasności oświetlenia, sterowanie roletami, żaluzjami,
markizami, bramami wjazdowymi i garażowymi oraz innymi
urządzeniami w domu przy wykorzystaniu pilotów, istniejących
przycisków naściennych oraz nadajników pod przyciski.

F&Wave – elementy systemu
•
•
•
•
•
•
•
•

Pojedynczy przekaźnik bistabilny
Podwójny przekaźnik bistabilny
Sterownik roletowy
Ściemniacz uniwersalny
Sterownik do LED
Pilot 10-kanałowy
Pilot 4-kanałowy
Nadajnik bateryjny pod przycisk

Nieograniczony zasięg dzięki retransmisji sygnału przez
moduły systemowe. Nie wymaga stosowania repeaterów
(dodatkowych urządzeń wzmacniających sygnał).

F&F Filipowski sp. j.
Konstantynowska 79/81, 95-200 Pabianice
tel.: (+48 42) 227 09 71
www.fif.com.pl, fif@fif.com.pl

