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Produc t data sheet 94.011 

EY-RU 110...146: Rumsenhet med EnOcean trådlös teknik, 
ecoUnit110 ... 146 
 
 

Hur energieffektiviteten förbättras 

Individuell inställning av närvaro och frånvaro samt en rumsbörvärdeskorrigering och styrning av 
belysning och persienner för optimal energianvändning i rummet 

Egenskaper 

 Del av SAUTER EY-modulo 5 systemfamilj 

 Rumsenhet kompatibel med EnOcean-gränssnitt av tredjepartstillverkare 

 Batteri lös med LCD; EY-SU 106 tryckknappsenheten kan läggas till 

 Display med omfattande statusinformation om rumsförhållanden 

 Enhetsinsats med transparent front, passar in i ramen med 55 x 55 mm öppning 

 Ramat kan beställas som tillbehör 

 Inomhusklimat kan anpassas individuellt 

 Driftläget kan ställas in för beläggning och aktiveringen av en 3-hastighetsfläkt 

 Styrning av persienner, fönster och belysning (ON / OFF / dim) 

 Rumsenheter med ett brett utbud av olika funktioner, mönster och färger 

Tekniska data 
 

Spänningsmatning 

 Kraftmatning Från integrerad solpanel 

(batteridrift tillval) 

 Belysningsstyrka Min. 250 lux, 5 h 

 Överbryggande tid utan belysning 
(fulladdat enheter) 

60 h av full drift 

Tillägg till 60 timmar i Low Power 
mode 

 

Parametrar 

Givare Mätområde 0 ... 40 ° C 

 Upplösning 0,1 K 

 Tidskonstant ca. 7 min 

 Mätnoggrannhet, temperatur Typ. 0,5 K i 15 ... 35 ° C intervall 

Funktionalitet Börvärdes korrigering Justerbar och återställningsbar 

 Beläggning (närvaro) 3 lägen, LCD 

 Fläkthastigheter 5 funktioner, LCD 

 Teknik EnOcean, STM 300 

 Överföringsfrekvens 868,3 MHz 

 Område Upp till 30 m, beroende på byggna-

dskonstruktionen 

 

Gränssnitt och kommunikation 

 Anslutning1 Ingen kabeldragning behövs, 
anslutning till SLC via EY-EM580 
trådlösa gränssnittet 

 EnOcean Equipment Profile 
(EEP V2.6.1)2 

EEP: 2D-00-01 (i dubbelriktad drift), 
EEP: A5-10-01 (i enkelriktad läge), 
EEP: F6-03-01 (tryckknappar 3, 4, 7 
... 12 ) 

 

Omgivningsförhållanden 

 Driftstemperatur 0...45 °C 

 Lager och transporttemperatur –25...70 °C 

 Tillåten omgivnings luftfuktighet 5...85% rh, ingen kondensation 

                                                             

1 Se  ecoMod580 snabb manual 
2 2D-00-01: ecoUnit141...146 

A5-10-01, F6-03-01: ecoUnit110...146  

 
EY-RU146F100 

 

 
EY-RU110F100 
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Konstruktion 

 Vikt 0.1 kg 

 Dimension B x H x D 59.5 × 59.5 × 25 mm 

 Kapsling Vit (RAL 9010) 

 Plastinlägg Silver (liknande Pantone 877 C) 

 Montage Infälld / utanpåliggande  

(Se lista över tillbehör) 
 

Standarder och direktiv 

 Typ av skydd IP 30 (EN 60529) 

 Skyddsklass III (EN 60730-1) 

 Omgivningsklass 3K3 (IEC 60721) 

CE enligt EMC direktiv 2004/108/EC EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, 
EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 

 R&TTE Trådlöst direktiv 1999/5/EC EN 50371, EN 300489-1 (V1.8.1), 
EN 300489-3 (V1.4.1), EN 300220-1 
(V2.1.1), EN 300220-2 (V2.1.2) 

Översikt av modeller 

Typ Egenskaper Knappar 

EY-RU110F100 NTC givare − 

EY-RU141F100 Manöverdel med LCD, NTC, dXs börvärde 
korrigering 

2 

EY-RU144F100 Manöverdel med LCD, NTC, dXs 
börvärdesförskjutning, fläkt, närvaro 

4 

EY-RU146F100 Manöverdel med LCD, NTC, dXs börvärdes- 
korrigering, fläkt, närvaro, persienner / 
belysning 

6 

Tillbehör 

Rumsenhet 

Typ Beskrivning 

EY-SU106F100 
Tryckknappsenhet  med solpanel, 6 tryckknappar , 
utan ram 

Montage 

Typ Beskrivning 

0940240*** 
För ramar, monteringsplattor  och adaptrar för 
tredjepartsramar: se produktdatablad  PDS 94.055 

0949241301 Transparent skydd (10 st.) 

0949360002 
4-pin plug-in-kontakt för anslutning ecos rumsenhet  
(10 st.) 

Energiförsörjningen  i permanent mörka rum 

Typ Beskrivning 

0949570001 Batterier 10 st. 

FUNKTIONSBESKRIVNING 

Manöverdel för att styra och säkerställa högsta möjliga komfort. Visa temperaturen och kontrol-

lera rum med olika utrustning med rumsautomationsstationer  med ett EnOcean gränssnitt. 

ecoUnit 1 trådlösa rumsenheter  EY-RU 110 ... 146 visar rumstemperatur och har knappar för 

börvärdesförskjutning, för att välja driftmod och fläkthastighet , och upp till två fritt allokerbara 

knappar. Enheterna är trådlös och kommunicerar via EnOcean trådlöst protokoll. Energi levere-

ras av den integrerade solcellen, så inget batteri krävs. 

Enheterna kan drivas med trådlösa gränssnitt från andra tillverkare om de överensstämmer 

med EnOcean standard. I samband med den trådlösa ecoMod580 gränssnittet, kan enheterna 

användas med ecos 5 rumsregulatorer . Den dubbelriktade  funktionen innebär att rumsregula-

torn kan påverka innehållet i LCD-skärmen. Mer information om EnOcean trådlös teknik och place-

ringen av det trådlösa gränssnittet och rumsenheter  finns i "Projektering med hjälp av EnOcean 

trådlös teknik" manual (7010084001). 
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Avsedd användning 

Denna produkt är endast lämplig för det avsedda ändamålet av tillverkaren enligt avsnittet 

"Funktionsbeskrivning". 

Alla relaterade produktdokument  måste också följas. Ändring eller modifiering av produkten är 

inte tillåten. 

Framifrån  / märkningsinlägg 

Beroende på vilken typ av enhet är olika märkningsinsatser som ingår i leveransen. Rumsenheten 

kan anpassas till rumsförhållanden. 

Märkning 

EY-RU 110  

EY-RU 141  

EY-RU 144    

EY-RU 146    

Projekteringsanvisningar 

Montage 

Rumsenheterna EY-RU 110 ... 146 lämpar sig för olika monteringsmetoder. Produktdatablad  PDS 

94,055 visar monterings alternativ och tillbehörs material som behövs. 

 

Montage beskrivning 

Användningen av tredje part ramar behöver oftast kontrolleras i förväg. 

Ramar av metall eller med metallbeläggning kan avsevärt minska den trådlösa räckvidden. 

EY-SU106 tryckknappsenhet kan användas för att lägga till 6 knappfunktioner till EY-RU 110 ... 146 

rum styrenheter. EY-SU 106 är ansluten till en EY-RU 110 ... 146 med en 4-trådsanslutning och kan 

endast användas i samband med den här enheten. 

EY-SU 106 kan installeras upp till 1 m (total ledningslängd ) från EY-RU 1 **. 

Vid val av rätt passande läge med avseende på de trådlösa egenskaper och den energi som tillhan-

dahålls av solenergi, tillämpningsanvisningarna för trådlösa gränssnittet ecoMod580 med  

ecoUnit110 ... 146 bör konsulteras . 
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Anslutning till ecos 5 

Rumsenheten  utbyter information med den trådlösa ecoMod580 gränssnittet (sända / ta emot). Det 

trådlösa gränssnittet är anslutet till SLC gränssnittet i ecos 5 med hjälp av en 4-ledarkabel . Enheten 

måste kopplas bort från strömförsörjningen  när det trådlösa gränssnittet är anslutet till ecos 5. Upp till 

fyra ecoUnit 1 enheter kan tilldelas  ett trådlöst gränssnitt. 

Mer information om det trådlösa gränssnittet kan hittas i produktdatablad  PDS 94.015. 

Adressering av rumsenheten  

Rumsenheten  sänder sin data baserat på EnOcean standard. Där EnOcean trådlösa modulen an-

vänds innebär att varje operativ enhet har en unik adress. Adressen lagras permanent i det trådlösa 

gränssnittet under inlärningsförfarande och tilldelas  en kanal. Ingen adress inställning krävs i rum-

senheten. 

Energiförsörjning och val av passande läge 

Energin levereras av integrerade solpanelen; solenergin  lagras i en hög kapacitet kondensator (Su-

per Cap). 

Följande punkter bör beaktas vid val av passande läge, särskilt när det gäller belysning: 

Minsta belysnings, tidsberoende 

Minimum belysning Belysning vid montering plats 

EY-RU110F100, EY-RU14*F100 

125 lx Min. 10 h per dag 

250 lx Min. 5 h per dag 

EY-RU14*F100 with EY-SU106F100 

125 lx Min. 5 h per dag 

Belysningstiderna gäller för en cykel av 5 dagar följt av en mörk period av 2 dagar. Den minsta belys-

nings gäller artificiellt ljus (lysrör med färgkod 840); dagsljus kan ge bättre värden. Den minsta belys-

nings är tillräcklig för högst 20 knapp tryckningar per dag med belysning och en mätcykel av 180 s 

(som levereras från fabrik). Kortare mätcykler eller ett större antal knapp tryckningar kräver mer 

energi och därför ett högre belysningsstyrka och belysningstiden. 

Den integrerade energilagring är helt fylld efter en belysningscykel med minsta ljusparametrar 

Som jämförelse: Den arbetsplatser förordningen föreskriver en minsta belysningsstyrka på 500 lux för 

kontorsarbetsplatser. Rums nischer som inte är tillräckligt belysta under hela dagen bör undvikas. 

Givaren bör helst installeras så att solpanelen är vänd mot fönstret, direkt solstrålning bör dock und-

vikas. Direkt solstrålning skulle resultera i felaktiga mätvärden vid mätning av temperaturen. Vald 

plats bör också väljas baserat på den framtida användningen av rummet och se till att ingen skugg-

ning orsakas av användare, t.ex. via avställningsytor eller rörliga objekt. 

 

Överbryggande tid utan belysning, energisparläge  

Tack vare den integrerade "Super Cap" energilagring  så är full drift i rummets styrenhet garanterad 

även under längre perioder av mörker, t.ex. oanvända rum under helgen. Rummets styrenheten 

övervakar självständigt laddningstillstånd,  Super Cap och växlar till "lågeffektläge" när laddningstill-

stånd  är låg. Driften av knapparna 3, 4 och 7 till 12 (PTM knappar) och temperaturmätningen,  var 10 

minut fortsätter att vara tillgängliga. Driften av knapparna 1, 2, 5, är sex inte i energisparläge . Ener-

gisparläget  anges med symbolen (+). De angivna överbryggande tider är för dubbelriktad  läge; i 

enkelriktad  läge, kommer dessa att vara högre. Den angivna överbryggande tid hänför sig till en helt 

laddad Super Cap. 

Rum utan tillräckligt dagsljus 

Ett batteri kan användas som ett tillbehör för att ge ström till enheter i rum med otillräcklig dagsljus. 

Batteriet är ansluten med plintar och förvaras på baksidan av enheten. Enheten måste konfigureras 

för batteridrift. 

Drifttiden  med batteriet är ca. 5 år. 

Sammanfattning av funktioner och tilldelning av knappar 

Följande data överförs till det trådlösa gränssnittet från rumsenheten : 

 Temperatur 

 Börvärdesjustering 

 Närvarofunktion (3-nivåer: komfort, reduderad, sänkt) 
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 Fläkthastighet (5-hastigheter: AUTO, 0, 1, 2, 3) 

 Kopplings funktioner för ljus och persienner. När knappen trycks in och släpps, så exekveras en 

kommando överföring: 

EY-RU 14* med EY-SU 106: Tilldelning av knappar 

 

Betydelse 

Knapp Manöver 

1 Närvarofunktion 

2 minska börvärde (–) 

3 fritt allokerbar 

4 fritt allokerbar 

5 öka börvärde (+) 

6 Fläkthastighet 

Knapp 7 till 12 på tryckknappsenheten är fritt allokerbara. 

Visning funktion/allmän kommunikation 

För att säkerställa optimal tillgänglighet med ecoUnit rumsenhet, även i dåliga ljusförhållanden, är 

displayen i ecoUnit en avstängd efter en användaråtgärd är klar. 

Det faktiska temperaturvärdet sänds periodiskt i enlighet med de sändningsparametrar. 

ecoUnit display aktiveras genom att trycka på en knapp (1, 2, 5 eller 6). Data synkroniseras också 

mellan gatewayen och trådlösa rumsenheten. Displayen visar aktuella värden från ecos 5. Om en av 

knapparna 3, 4 och 7 till 12 trycks, är statusknappen överförs till ecos 5 omedelbart (PTM telegram). 

Manöverknappar 3, 4 eller tryckknappen enhet inte aktiverar displayen (för att spara energi). 

Värdena för börvärdesförskjutning, driftmod och fläkthastighet initialt visas på rumsenheten via en 

integrerad roterande krets och överförs sedan till ecos 5. Överföring sker inte förrän ca. 3 sekunder 

har passerat utan några knappar trycks. Efter sändning, synkroniserar rumsenheten med ecos 5 

användarprogram, som är samordnad med den roterande kretsen i rumsenheten. 

Om displayen för driftmod eller fläkthastighet är avaktiverad sänder den trådlösa rumsenheten en 

normal tryck på en knapp 

Överföring av fläkthastighet 

ecoUnit en sänder fläkthastigheten  till ecoMod 580 som ett absolut värde. ecoMod 580 sänder pulser 

till ecos 5 tills ecos svar motsvarar önskad fläkthastighet . 

Överföring av driftmod 

Förfarandet utföres på samma sätt som: Överföring av fläkthastighet . 
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Displayen 

 

Display med sju segment 

Displayen används för olika funktioner: 

Manöver Version 

Ärvärde / börvärde °C 3-siffrig, sista positionen som "C" 

Mätområde 0 ... 40 °C, upplösning 0,1 K 

Ärvärde / börvärde °F 4-siffrig, sista positionen som "F" 

Mätområde 32 ... 99,9 °F, 

upplösning 0,2 K 

Börvärde korrigering °C / °F Siffra 1: ± 
Siffra 2, 3: 0…9.9 K 
Siffra 4: °C/°F 

Endast möjligt i dubbelriktad  drift 

Datumvisning DD:MM eller MM:DD (option) 

Tidsvisning HH:SS 

Fuktighet rh siffra 1 och 2 som värde (00-99) 
siffra 3: r 
siffra 4: H 
 “%” symbolen visas också 

Belysningsstyrka lx 0…9999 lx 

% 0…0.9999: Visar 0...99.99% 
1 ≥: Visar 100% 

ppm 0…0.009999: 0...9999 ppm visning 

Dubbelriktad drift 

ecoUnit 1 rumsenheter  arbetar tillsammans med ecos 5 i dubbelriktade moden, dvs informationen 

överförs i båda riktningarna 

Enkelriktad drift 

Vid drift i enkelriktad  drift kan ecoUnit en drivas med många mottagare från andra tillverkare (t ex 

värmeventiler ). I detta fall, visar de senaste data som skickas till mottagaren av ecoUnit 1. enkelrik-

tad  driftläge för ecoUnit en kan ställas in via Konfiguration på displayen. 

Om ecoUnit en arbetar med en mottagare av en tredje part tillverkare, kan konfigurationen användas 

för att välja mellan °C och °F för temperaturvisning. Här kommer värdet för temperaturvisning  direkt 

från sensorn installerad (och inte som ett svar från ecos 5 till ecoUnit en via ecoMod580). 

Förutom till rummet styrenheten, är det också möjligt att lära-i ecoUnit1 i enkelriktad  mod som "end-

ast givartemperaturen " med det trådlösa gränssnittet ecoMod580, om exempelvis den temperatur-

mätning  för kontroll i rummet skall utföras via den optimalt placerade sensorn. 
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Konfigurationsdisplay 

 

7 = Konfigurations id 

8 = Tecken (-) 

9 = Inställning 

 

) 

Notera: 

eco Unit 110 har ingen display och därför inte kan omkonfigureras manuellt. Det betyder: 

 För ecoUnit 1, endast fabriksinställningarna  (standardvärden ) som anges nedan gäller. 

 

ecoUnit 1 konfiguration 

Konfiguration id 
(siffra1) 

Beskrivning Förinställda värden 
(siffra 3 och 4) 

0 Konfiguration åtkomst 00 = Manuell + service verktyg (stan-
dard) 
01 = Endast via serviceverktyg  
Notera: 
I det här läget kan endast ändras med 
hjälp av serviceverktyget . 

1 Mätcykel (siffra 3) 00 = ingen mätning (drift endast) 

01 ... 60: 10 ... 600 s 

Standard 18: 180 s 

2 Obligatorisk cykel: 00: Transmit för varje mätcykel 

01 ... 07: Transmit var 5 ... 35 
mätcykler 

Standard 01: Varje 5 mätcykler 

Notera: 

Om de obligatoriska cykel tid> 120 
min, är denna parameter återställs till 
ett lägre värde. 

3 Mätvärde hysteres för spontan överföring, det 
vill säga om dess hysteres tröskelvärdet ö-
verskrids, det uppmätta värdet överförs omedel-
bart, oavsett den obligatoriska cykeln. 

00 ... 15 som en multipel av 0,2 K 

Exempel: 

00: 0 K 

05: 1 K 

10: 2 KE 

Standard 01: 0,2 K 

4 Normal drift eller batteridrift 0: Normal (standard) 

1: Batteri 

5 Välj / blockera funktion (er) för knapparna 1 eller 
6 (Endast EY-RU 144 och EY-RU 146) 

00 (dubbelriktad  läge) standard EY-
RU14x 

Enkelriktade  lägen: 

endast 01 dXs, standard för EY-RU 110 

02 dXs + närvaro funktion 

03 dXs + fläktfunktion  

04 dXs + närvaro + fläkt 

Identifierare 6, 7, 8 och 9 gäller endast för enkelriktad  läge 

6 Visa urval för verkligt värde, ° C eller ° F 00 = °C (standard) 
01 = °F 

7 Display och inställningsområde för börvärde 
korrigering 
(Max. ± 9,9 K) 
Visning utan C eller F (-9,9 ° ... + 9,9 °) 

00…99: ±0.0K…±9.9 K 
20: -2.0 °...0.0 °...2.0 ° (standard) 

8 Upplösning inställningskorrigeringsområdet 

(Antal Steg as hänför sig till 0 ... max. Värde) 

00…99 

Standard 04: 255/ (2 × 04) = 32 
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Konfiguration id 
(siffra1) 

Beskrivning Förinställda värden 
(siffra 3 och 4) 

Överföring av inställningskorrigering definieras 
som osignerad nummer 0 ... 255. Den inställda 
upplösning ändras i värde varje gång du trycker 
på knappen: 

 Värde = 255/ (2x upplösning) 

Exempel på en standardinställning  

(Konfiguration identifierare 7 och 8) 

Mätområde 20: -2.0 ° ... 2,0 ° 

Upplösning 04: 0 ... 2,0 ° C är indelad i 
4 faser 

Display: -2 / -1,5 / -1 / -0,5 / 0 / 0,5 / 1 / 
1,5 / 2 

Värde överföring 
0/32/64/96/128/160/192/224 

9 Korrektionsvärde : 

Kalibrera visade värdet (Xi); korrigeringsvärdet  
adderas till det uppmätta ärvärdet. Enheten 
skickar Xi plus uppmätt korrektionsvärde. 

00…99: 0.0…9.9 K 
Siffra 2 = tecken (–) 

Standard 0: 0 K 

A Visning av börvärdesförskjutning med eller utan 
enhet 

00 Display med enhet; börvärde 
korrigering visas med enheten °C eller °F 

01 Display utan enhet; börvärde 
korrigering visas utan enheter Endast ett 
numeriskt värde visas. 

Standard 0: Visning med enhet 

F Version indikation på rumsenhet  firmware  

Visning av Börvärde 

Om knapp 2 (-) eller 5 (+) trycks den sista tillämpliga Börvärde visas och ändras i enlighet med defi-

nitionen. 

• Dubbelriktad  läge: Område och stegen av posten i ecos 5 firmware modul ROOM_UNIT. 

• Riktad läge: Område och steg enligt konfiguration identifierare 7 och 8 i ecoUnit en (se ecoUnit en 

konfigurationstabellen ). 

 

 

Konfigurations ändring 

 

Steg Beskrivning 

1 
Växla till inställningsläge 

 

 Knapp 6 trycks in under minst 7 ... 10 s utan 

att släppa. Detta resulterar i att byta till 

konfigurationsläge. Under denna tid är 

displayen påslagen ca. 5 s, därefter återstår  

av för två till fem sekunder innan byta till 

konfigurationsläge. 

 De första 3 siffrorna visas (siffra 1 = konfigu-

ration identifierare siffror 2 och 3 = inställt 

värde). 

 Från nu måste knapp 1 eller 6 behandlas 

inom 10 sekunder, annars kommer enheten 

att automatiskt växla tillbaka till driftläge . 

2 
Val av konfigurationen 

 

 Den önskade konfigurationen identifierare 

kan nu ställas in med knapp 6 (= ökning) och 

button1 (= minskning); knapparna måste 

tryckas i minst 1 sekund. 

 Efter den högsta konfigurationen identifierare 

har nåtts, växlar displayen automatiskt 

tillbaka till identifierare 0. 

 Om identifierare 0 visas och du byter tillbaka 

till föregående identifierare är den högsta 

identifierare visas. 
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Steg Beskrivning 

3 
Ändra inställningen 

 

 Du kan ändra det aktuella värdet med knapp 

6 (= ökning) och knapp 1 (= minskning); att 

göra detta genom att trycka på knapparna 

kort, dvs mindre än 1 s. 

 Tryck på knappen 1 eller 6 längre än 1 s för 

att växla till nästa eller föregående 

konfiguration identifierare. 

4 
Spara konfigurationen 

Avsluta konfigureringsläge 

 

 Tryck på knappen 1 för ca. 5 sekunder. Den 

tidigare konfigurationen identifierare visas 

sedan kortfattat  (ung. 2 s). Displayen stängs 

sedan av. Data har nu sparats och du kan 

släppa knappen. 

5 
Avsluta konfigureringsläge  utan att förlora data 

 Om inga knappar trycks in under ca. 10 s, är 

driftläge  väljs automatiskt (den ändrade data 

sparas inte). 

EnOcean överföringsstandard 

EnOcean överföring 

ecoUnit en sänder data i 2 lägen. 

Styrfunktioner  (knapparna 1, 2, 5, 6) i STM profil: 

• Dubbelriktad  läge: 

• EEP: 2D-00-01 för användning med ecoMod580 trådlös mottagare 

• Riktad läge: 

• EEP: A5-10-01 

Kopplingsfunktioner  (knapparna 3, 4, 7 till 12) i PTM profil via RPS telegram: EEP: F6-03-01 

 

DATA BYTES: 

TYPE = 01 

Temperaturgivaren; Börvärde, fläkthastighet  och driftmod 

Data byte Innehåll Område 

DB_3 Fläkt  

 Nivå AUTO 210…255 

 Nivå 0 190…209 

 Nivå 1 165…189 

 Nivå 2 145…164 

 Nivå 3     0…144 

DB_2 Börvärde Min. –… max. +, 
linjär n = 0…255 

DB_1 Temperatur 0…40 °C, linjär n = 255…0 

DB_0.BIT_3 Inlärningsknapp 0 = Inlärnings telegram 
1 = Data telegram 

DB_0.BIT_0 Närvaroknapp 0 = Knappen intryckt 
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Beskrivning av EEP radio telegram: F6-03-01 

DATA BYTES 

Knappar 3, 4, 7…12 

N-MESSAGE STATUS FIELD: T21 = 0; NU = 1 

DB_3, när knappen är intryckt 

Knapp 3 0×10 

Knapp 4 0×30 

Knapp 7 0×50 

Knapp 8 0×90 

Knapp 9 0×D0 

Knapp 10 0×F0 

Knapp 11 0×B0 

Knapp 12 0×70 

DB_3, när knappen släpps 

Knapp 3 0×00 

Knapp 4 0×20 

Knapp 7 0×40 

Knapp 8 0×80 

Knapp 9 0×C0 

Knapp 10 0×E0 

Knapp 11 0×A0 

Knapp 12 0×60 

DB_3.BIT_4 

“Energy Low” släppt 0b0 

“Energy Low” intryckt 0b1 

Att lära-in / adressering  

Inlärning i eller adressering sker i driftläge av ecoUnit 1. Knapp 1 trycks in under minst 5 sekunder, 

sänder ecoUnit en sedan en lärande telegram. Den omedelbara överföringen av temperaturen också 

tvingas. 

Mottagaren, t.ex. ecoMod580 är alltid placeras i inlärningsläge först (den Inlärning förfarande är en 

egenskap hos mottagaren används). Rumsenheten är sedan manuellt uppmanas att skicka en lä-

rande tele-gram. Om mottagaren inte är i inlärningsläge , kan manöverdelen inte tilldelas . Varje 

inlärnings telegram som kan ha sänts har ingen effekt. 

Allmänt om inlärningen 

Den ☼ symbol (snowflake) indikerar en framgångsrik inlärningsproceduren . Om ☼ symbolen inte 

visas efter LEARN Knapp trycks (min. 5 sek), kan man anta att inlärningsprocessen  har misslyckats. 

Om, förutom den ☼ symbolen är ett kolon (nedre raden) visas, är detta en indikation på att denna RU 

redan hade undervisats  i (antingen på den aktuella gateway- eller på en annan gateway). Inlärnings-

processen  har också slutförts  om en ☼ symbol och kolon visas. 

Om lärande Knapp släpps under inlärningsprocessen  innan ☼ symbolen (eller ett felmeddelande) 

visas, måste användaren vänta tills displayen raderas innan du trycker på lärande Knapp igen. Först 

då kan en ny inlärningsprocess  startas. 

Om inlärningsprocessen  misslyckas, är INFO symbol visas med ett felmeddelande (Err2 - ErrC). Om 

ett felmeddelande visas, måste inlärningsprocessen  upprepas.. 

 

Lista över möjliga felmeddelanden och deras betydelser 

Felmedde-
lande 

Betydelse 

Err2 Ingen kommunikation till gateway 

Orsak: inte inlärd, utanför trådlös räckvidd, förhindrar störande sändare kommunikation 

Err3 Internt fel  

Orsak: Enhet är defekt 
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Felmedde-
lande 

Betydelse 

Err4 LEARN OUT återkoppling mottaget 

Orsak: Inlärning misslyckades, upprepa inlärningsprocessen 

Err5 Ogiltig EnOcean telegram emottaget (CHOICE) - repetera inlärningsprocess  / begäran 

Err6 Brevlåda inte tillgänglig 

Orsak: Inlärningsprocessen var ofullständig, upprepas inlärningsprocessen 

Err7 Brevlåda tom 

Orsak: Gateway kunde inte svara på en begäran i tid, upprepa begäran genom att trycka på Knapp 
igen 

Notera: 

Om meddelandet inte försvinner , bör inlärningsprocessen  upprepas 

Err8 Internt fel EEP EnOcean profil ogiltig 

Orsak: Störningar sändare förhindrar korrekt kommunikation eller enhet är defekt 

Err9 Brevlådan (POSTMASTER)  full (inga extra brevlådor tillgängliga) ... maximalt antal brevlådor 
uppnått 

Orsak: Internt fel i gateway 

Lösning: 

Radera alla sändare och minnen i porten. Följt av upprepad inlärning av sändare 

ErrA Controller full (inga extra brevlådor möjliga) ... maximalt antal postlådor för regulatorn nådde 

Orsak: Internt fel i gateway 

Lösning: 

Radera alla sändare och minnen i porten. Följt av upprepad inlärning av sändare 

ErrB Trådlös signal till porten för svag 

Orsak: Utanför trådlös räckvidd, förhindrar störande sändare kommunikation 

Lösning: 

Ändra placeringen av gatewayen eller sändaren för att uppnå en tillförlitlig trådlös anslutning. Se 
noterna ansökan om trådlösa gränssnittet ecoMod580 med ecoUnit110 ... 146 

ErrC Ogiltig telegram ... telegrammet fick var felaktig och har tagits bort 

Orsak: Störande sändare förhindrar tillförlitlig kommunikation 

Lösning: 

Upprepa begäran → tryck på Knapp igen. Om detta fel uppstår flera gånger, måste inter Fering 
sändare tas bort 

Felmeddelanden Err2, Err5, Err6, Err7 och ErrC kan också förekomma  vid normal drift. Alla andra 

felmeddelanden kan visas under inlärningsprocessen . 

Bortskaffande 

Vid avyttring av produkten, Följ gällande lokala lagar. 

Mer information om material kan hittas i förklaringen om material och miljö för denna produkt. 

Ytterligare information 

Teknisk information  

Montageinstruktioner 

EY-RU 141...146 P100013367 

EY-RU 110 P100013611 

Bruksanvisningar P100013785 

Miljödeklarationer MD 94.011 

Kopplingsschema 

Anslutning med tryckknapps enheten och utan batteri Plint Beskrivning 

 

04, 05 Solpanel 

06, 07 Tryckknapps funktion 
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Anslutning med tryckknapps enheten och 
med batteri 

Plint Beskrivning 

 

01 NC 

02 – (GND) 

03 + (typiskt 3 V) 

Måttritning 
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