
Stick Rádio USB/KNX RF

Stick Rádio USB/KNX RF
N.º art. : USB2130RF

Manual de instruções

1 Indicações de segurança
A montagem e ligação de aparelhos eléctricos apenas devem ser realizadas
por eletricistas especializados.

Risco de ferimentos graves, incêndio ou danos materiais. Ler as instruções na totalidade
e respeitar as mesmas.
A transmissão de rádio é feita através de um percurso de transmissão não exclusiva
mente disponível e, por isso, não é adequada a aplicações da área da técnica de segu
rança, como por ex. paragem de emergência, chamada de emergência.
Este manual de instruções é parte integrante do produto e deve ficar na posse do cliente
final.

2 Função
Informações do sistema
Este aparelho é um produto do sistema KNX e está em conformidade com as Directivas KNX.
Conhecimentos técnicos detalhados resultantes de formações sobre o KNX são pré-requisitos
para a sua compreensão. 
O alcance de um sistema de rádio depende de vários factores exteriores. O alcance pode ser
optimizado com a selecção do local de montagem. Os princípios de utilização do sistema sem
fios KNX encontram-se descritos na documentação do produto relativa a este aparelho.
O planeamento, a instalação e a colocação em funcionamento são efetuados com o auxílio de
um software certificado pela KNX a partir da versão ETS5. A base de dados do produto, as
descrições técnicas e a declaração de conformidade podem ser encontradas na nossa página
de Internet. 

Utilização correcta
- Interface do PC para endereçamento, programação e diagnóstico de aparelhos KNX-RF
- Pen USB para acoplamento ao PC com o sistema operativo baseado no Windows
Características do produto
- Colocação em funcionamento, programação, visualização e diagnóstico de aparelhos

KNX-RF
- Instalação automática da comunicação do PC através de perfil HID

3 Informações para electricistas especializados
Colocar a pen USB em funcionamento
Software KNX instalado – por ex. ETS ou software de visualização – é adequado para o acesso
a aparelhos KNX-RF.
o Inserir a pen USB no local de encaixe USB livre no PC.
o Iniciar o software KNX.
o Activar a pen USB no software KNX como interface de dados.
i Quando a pen USB é inserida pela primeira vez num PC, ocorre em primeiro uma iniciali-

zação através do sistema operativo. Essa inicialização pode demorar vários minutos. 

4 Anexo
4.1 Dados técnicos
Fluido KNX RF1.R
Humidade relativa máx. 80 % (sem condensação)
Grau de protecção IP 20
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Rádiofrequência 868,0 ... 868,6 MHz
Potência de emissão máx. 20 mW
Alcance de emissão ao ar livre típ. 100 m
Temperatura ambiente -10 ... +70 °C
Versão USB 2.0
Ligação USB Tipo A
Tensão nominal DC 5 V
Categoria do recetor 2

4.2 Conformidade
A empresa Albrecht Jung GmbH & Co. KG declara, por este meio, que o tipo de sistema sem fi-
os
 N.º art. USB2130RF
está conforme à Diretiva 2014/53/EU. O número do artigo completo pode ser encontrado no
dispositivo O texto completo da Declaração de Conformidade UE está disponível no seguinte
endereço em linha:www.jung.de/ce

4.3 Garantia
A garantia é prestada no âmbito das disposições legais para o comércio especializado.

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG
Volmestraße 1
58579 Schalksmühle
GERMANY

Telefon: +49 2355 806-0
Telefax: +49 2355 806-204
kundencenter@jung.de
www.jung.de
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