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LAN 94S är en fjärrmanövreringsenhet där tre st. 
reläutgångar kan styras via en vanlig tonvalstelefon. 
T.ex. kan man styra värmen i sommarstugan, 
ytterbelysning, kvittera larm mm.

En säkerhetskod på 5 siffror programmeras in för 
att hindra obehörigt intrång.
LAN 94S är förprogrammerad med kod 11111 
men kan lätt programmeras om med hjälp av en 
tonvalstelefon.
Även antalet ringsignaler (1-9) innan LAN 94S 
svarar kan programmeras.

Status för varje reläutgång indikeras med en 
lysdiod men kan även avlyssnas via en telefon. 
Ljus ton när reläet är på och en mörk ton när reläet 
är av. 

LAN 94S är försedd med en tryckströmställare där 
det finns möjlighet att stänga av respektive aktivera 
LAN 94S på plats. Skulle man glömma att ändra 
något av reläernas inställningar så gör det inget, det 
är bara att ringa till LAN 94S och ändra till önskad funktion.

Nätsladd och mellanpropp till telejacket medföljer.

Godkännande CTR 21 TTE-SES 98/13/EC CE.
Testad av SP. Statens Provningsanstalt.

Mått: 128 x 178 x 36 (B x D x H)

E-nr Benämning Driftspänning Utgångar
64 500 64 LAN 94S 230VAC 3st växlande relä, 250VAC, 8A

LAN 94S Telestyr
Fjärrmanövreringsenhet
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Installation:
Skruva loss locket och anslut kablarna från t.ex. ytterbelysningen till plint
märkt #1, #2 eller #3. (Får endast utföras av behörig installatör)
Vid inkoppling av värmen skall en kontaktor användas som ett hjälprelä.
Sätt i nätsladden i väggkontakten och mellanproppen i telefonjacket.
Grön driftindikering skall nu lysa och LAN 94S är klar för användning.

Relä 1-3 kan styra 8A 250V AC och är säkrade till 8A.
Spänning  230V AC.
Strömförbrukning 300mA.

Fjärrmanövrering:
1. Ring upp din LAN 94S som svarar efter 5 ringsignaler (antalet ringsignaler,
   1-9 st kan programmeras), en tonsignal hörs.
2. Efter tonsignalen slår du in koden (enheten är förprogrammerad med kod 11111).
   Har du slagit in fel kod hör du en tonsignal och du får slå in koden igen.
   Du kan även trycka # för att avbryta ett kodinskrivningsförsök, om du t.ex. har slagit
   fel siffra och måste börja om på nytt.
   När du har slagit in rätt kod hör du två tonsignaler och kan därefter manövrera
   LAN 94S enligt figur 1 (R1=relä 1, R2=relä 2, R3=relä 3).
   Har man inte gjort någon knapptryckning eller om uppringaren lägger på luren
   kommer LAN 94S att bryta förbindelsen efter en fördröjning på 15 sek.

Kodinskrivning:
   Du kan själv ändra koden med hjälp av en vanlig tonvalstelefon, du kan även
   ändra antalet ringsignaler innan LAN 94S skall svara.
1. Ring upp LAN 94S, en tonsignal hörs, slå koden, två tonsignaler hörs.
2. Tryck *, en tonsignal hörs.
3. Tryck ny kod (eller gammal om du inte vill ändra kod) på 5 siffror, och antal ringsignaler (1-9), i en följd,
   (alla 6 siffrorna måste skrivas in) två tonsignaler hörs.
4. Tryck *, en tonsignal hörs.
5. Tryck *, en tonsignal hörs.
6. Tryck *, tre tonsignaler hörs.
7. Lägg på luren.
   Omprogrammeringen är klar. Glöm inte av den nya koden, utan den kan du inte
   manövrera reläerna, ändra antalet ringsignaler eller byta kod på nytt.

Manuellt till- och frånslag av reläerna.
   Första tryckning på knappen ger övergång till manuell styrning vilken indikeras
   med en röd lysdiod i knappen. knappen slocknar nästa gång man ringer till LAN 94S.
   Reläernas lägen räknas upp i binär ordning, ett steg för varje tryckning, se figur 2.
   Reläernas läge vid övergång till manuell inställning utgår från aktuellt läge, dvs
   om du har ringt och aktiverat reläerna enligt läge 3 på figur 2, och sedan går över
   till manuell styrning fortsätter reläerna på läge 4.
   Den manuella inställningen av reläerna gäller tills nästa gång reläerna ändras.

LAN 94S Telestyr
Installation- och bruksanvisning

Ver. 1.0 021009
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Figur 1
Knappsats på telefonen

Figur 2
Relästatus


