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1 Säkerhetshänvisningar
För att personsäkerheten ska kunna säkerställas är det viktigt att 
följa dessa anvisningar. Spara anvisningarna för framtida bruk. 

 à Säkerhetshänvisningarna för dessa komponenter samt drivenheten 
skall läsas och beaktas före montering! Rätten till garantianspråk 
gäller endast om montering, installation och underhåll har utförts 
fackmässigt i enlighet med tillverkarens anvisningar.

 à Endast specialister får utföra montering, idrifttagande och 
underhåll. GEZE ansvarar inte för skador som uppstått till följd 
av egenmäktiga förändringar på anläggningen. 

 à Använd endast originaldelar från GEZE vid reparations- och 
underhållsarbeten.

 à Följ anvisningarna i de senaste versionerna av riktlinjer, 
standarder och nationella föreskrifter.

 à GEZE radiomottagningskort WRB-5 måste skyddas mot 
byggsmuts och vatten.

2 Avsedd användning
GEZE radiomottagningskort WRB-5 används för aktivering av GEZE 
automatikdörranläggningar. Trådbundna brytare och knappar kan 
kompletteras eller bytas ut.

3 Radioprogram automatik

1 2 3 4 5

1 Radiosändningsmodul WTM, mat.-nr. 131212
2 radiofjärrkontroll WTH-1 (ID-nr 131209) 

Radiofjärrkontroll WTH-2 (ID-nr 131210) 
Radiofjärrkontroll WTH-4 (ID-nr 131211)

3 Radiomottagningskort WRB-5 (ID-nr 135170)
4 Armbågskontakt KFT, vit (ID-nr 114078), rostfri (ID-nr 114077)
5 Bakplatta för armbågskontakt KFT, vit (ID-nr 131219), 

rostfri (ID-nr 131220)

4 Funktionsbeskrivning
Beroende på vilken kanal som styrs är följande funktionskommandon 
möjliga:

4.1 Kanal 1
Funktionen för kanal 1 beror på hur länge den programmerade 
kontakten aktiveras.

 X Tryck kort (<5 s) på den kontakt som programmerats på kanal 1.
Dörren öppnas och stängs enligt inställd öppethållandetid.

 X Tryck kort (<5 s) på den kontakt som lagrats på kanal 1.
Drivenheten växlar till driftssätt ”kontinuerligt öppen”.

 X Stänga dörren: Tryck en gång till på motsvarande knapp.

4.2 Kanal 2
Funktionen för kanal 2 är identisk med den funktion som ställts in 
på aktiveringsingången ”kontakt behörig” (KB) i drivenheten.

5 Montering / Anslutning
5.1 Anslutning av radiosändaren
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Radiofjärrkontroll med väggfäste
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Montera radiosändningsmodulen WTM i armbågskontakten KFT
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Anslut radiosändningsmodulen WTM till armbågskontakten KFT

5.2 Anslutning av radiomottagningskortet
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 X Sätt fast radiomottagningskortet WRB-5 (1) på avståndshållaren 
(2) och anslutningslisten (3)

6 Idrifttagande
Man kan som mest programmera 12 radiosändare per kanal på 
radiomottagningskortet. Om fler än 12 radiosändare programmeras 
skrivs alltid den 12:e radiosändaren över.

6.1 Programmera radiosändare på kanal 1

1

Programmeringsknapp (1) på radiomottagningskortet WRB-5

 X Aktivera programmering: Tryck in programmeringsknappen (1) 
på radiomottningskortet i ca 1 sekund.
 à Lysdioden blinkar 1x per sekund.
 à Minnet för kanal 1 är valt.

 X Tryck kort på respektive knapp på radiosändaren inom 30 sekunder.
 à Lysdioden lyser som bekräftelse. Radiosändaren har program-

merats och programmeringen slutförs automatiskt.
Om fler radiosändare skall programmeras på kanal 1 måste man 
upprepa stegen i kapitel 6.1.

6.2 Programmera radiosändare på kanal 2
 X Aktivera programmering: Tryck in programmeringsknappen 

(1) på radiomottningskortet i ca 1 sekund.
 à Lysdioden blinkar 1x per sekund.

 X Tryck in programmeringsknappen igen i ca 1 sekund.
 à Lysdioden blinkar 2x per sekund.
 à Minnet för kanal 2 är valt.

 X Tryck kort på respektive knapp på radiosändaren inom 30 sekunder.
 à Lysdioden lyser som bekräftelse. Radiosändaren har program-

merats och programmeringen slutförs automatiskt.
Om fler radiosändare skall programmeras på kanal 2 måste man 
upprepa stegen i kapitel 6.2.

6.3 Radera radiosändare
Programmerade radiosändare kan inte raderas eller skrivas över en 
och en. Radiosändarna kan bara raderas allihop på en gång.

 X Tryck in programmeringsknappen (1) på radiomottagnings-
modulen tills att en kontinuerlig ljussignal ersätter den snabbt 
blinkande signalen (ca 5 s).

Alla programmerade radiosändare är nu raderade.

7 Underhåll / Batteribyte
7.1 Radiofjärrkontroll
Batteriets livstid är beräknad till ca 30 000 aktiveringar. Om batte-
riet inte fungerar blinkar lysdioden under drift.

 X Byt då batteri (typ A232, ID-nr 131217)

7.2 Radiosändningsmodul
Batteriets livstid är beräknad till ca 100 000 aktiveringar. Om batte-
riet inte fungerar blinkar lysdioden under drift.

 X Byt då batteri (typ CR 2032, ID-nr 131218)

8 Tekniska data

Frekvens 433,92 MHz
Sändeffekt <10 mW ERP
Räckvidd ca 30 m
Säkerhet Rolling-Code
Strömförsörjning WTH 12 V

Batteri typ A232
45 mA

WTM 3 V
Batteri typ CR 2032
150 mA

WRB-5 5 V, 7 mA
(Strömupptagning i 
standby)

Mått (B × H × D) WTH 78 × 51 × 23 mm
WTM 44 × 30 × 11 mm
WRB-5 44 × 27 × 10 mm

Kapslingsklass WTH IP 54
WTM IP 20
WRB-5 IP 00

Lagringstemperatur –20 ºC till +85 °C
Driftstemperatur –15 till +50 °C
Luftfuktighet max. 95 %,

icke-kondenserande

9 Försäkran om överensstämmelse 

Härmed förklarar GEZE GmbH att radioanläggningstyp 
GEZE radioprogram automatik uppfyller direktiven 
2014/53/EU och 2011/65/EU. Den fullständiga texten 
i EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande 
internetadress: www.geze.com

För EU-länder: Enligt direktiv 2012/19/EU om uttjänta 
el- och elektronikapparater (WEEE).


