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Större flexibilitet och ökad komfort när du styr 
belysning och andra funktioner i ditt hus. 
Med WaveLINE väljer du själv var du vill placera 
tryckknapparna.
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Uppgradering, renovering eller för nybyggnation
Komfort med radiostyrning för alla situationer

WaveLINE är ett nytt trådlöst styrsystem som använder radiofrekvensteknik. 
Med våra nya väggmonterade tryckknappar, ”sändare”, kan du styra belysning, 
persienner och andra funktioner i ditt hus. Tillsammans med rörelsedetektorer och 
fönsterkontakter ger det en perfekt integration för tillförlitlig säkerhet och funktion.

01 Trådlös tryckknapp 1-vägs, Jussi 
02 Trådlös tryckknapp, IMPRESSIVO®, vit  
03 Trådlös tryckknapp, IMPRESSIVO®, aluminium 
04 Trådlös tryckknapp, IMPRESSIVO®, målad stål 
05 Trådlös tryckknapp, axcent, vitt glas 
06 Trådlös tryckknapp, carat, vitt glas

01 03 

04 05 
06

Inklusive många olika utformningar
De väggmonterade sändarna i WaveLINE-systemet finns i 
brytarserierna IMPRESSIVO®, Jussi, Pure Ädelstål, axcent® 
och carat® linjär. Väggmonterade sändare med 1- och  
2-kanalsfunktion finns i serien Jussi. Allt för radiostyrd komfort 
med individuell design.

02 
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Nya möjligheter för äldre byggnader
När du renoverar ett hus, eller helt enkelt flyttar omkring 
möblerna, händer det ofta att tryckknapparna inte längre 
sitter på rätt plats. Eller du kanske saknar några alternativ 
som kan ge dig större komfort? Ofta innebär det att göra 
nya hål i väggen, dra kablar, spackla, måla eller tapetsera. 
Det leder till extra utgifter och oundvikligen mer damm och 
smuts. Med WaveLINE sparar du in på de extra utgifterna, 
men inte på komforten. Radiosignalen överbryggar avstånden. 
Tryckknapparna limmas helt enkelt fast och styr aktorn via 
radio. Exempelvis kan sensorerna signalera om ett fönster är 
öppet eller stängt. Och produkterna kan eftermonteras snabbt 
och enkelt, med radiostyrning istället för kablar.

Enkelt... ända från början – med radiostyrning i nya byggnader 
Det behövs inga kablar i nya byggnader heller! Använd 
WaveLINE:s radiostyrningssystem utöver huvudbrytaren 
för att redan från början till exempel styra belysningen från 
flera platser i rummet, eller från ett annat rum. Samma sak 
gäller för persienner och hela ljusscener. Den trådlösa och 
komfortabla hanteringen gäller också utomhus, till exempel för 
att styra belysningen i trädgården eller i poolen från huset. 
 
Automatiska och förprogrammerade funktioner kan integreras 
via WaveLINE:s radiostyrningssystem. Rörelsedetektorer styr 
belysningen via radiosignaler, styrdon sänker värmen när ett 
fönster öppnas – möjligheterna med WaveLINE är lika många 
som önskemålen för komfort och säkerhet. Och det är inga 
problem om en önskad funktion har glömts bort – WaveLINE 
är idealiskt för att enkel eftermontering.
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Funktion
WaveLINE-styrdonen tar över styr- och brytarfunktionen, till 
exempel för en lampa eller hela ljusscener. Styrdonen är utrustade 
med en radiomottagare, vilket betyder att de kan aktiveras via 
väggmonterade sändare som kan fjärrstyras och installeras nästan 
var som helst. Produkterna är enkla att installera och har en 
enastående mottagning. Beroende på modellen kan de vara 
multifunktionella med omkopplare för driftläge, programmerbara 
eller specialdesignade för vissa uppgifter, till exempel 
timerfunktioner.

Det är de väggmonterade sändarna i WaveLINE-systemet som 
gör skillnad för komforten. Du kanske alltid har velat styra 
persiennerna utan att behöva lämna fåtöljen, men ändå sitter 
tryckknappen bredvid fönstret i andra änden av rummet. 
WaveLINE är lösningen på problemet. Ett lämpligt WaveLINE-
styrdon installeras i persienndosan och en väggmonterad sändare 
installeras på önskad plats, utan strukturförändringar. Nu är du 
redo att fjärrstyra persiennen via radio.

Växla till komfort med radiostyrning

Varför välja funktion istället för komfort när du kan få både och? Manövrera persienner,
dimma belysning, styra utrustning – med WaveLINE från den plats som är mest praktisk
för dig. Utöver aktorn behöver du bara de väggmonterade tryckknapparna som helt 
enkelt limmas fast på önskad plats. Inga kabelanslutningar, ingen infälld apparatdosa 
och inga konstruktionsbesvär. Elegant och smidigt ända från början.

 WaveLINE-aktor

Så här enkelt är det: placera tryckknappen i 

närheten av förbrukaren. Det kan vara en lampa 

eller en persienn. Byt sedan ut den befintliga 

brytaren mot en eller flera väggmonterade 

sändare.

Enkelt att installera. Även bakom uttaget
WaveLINE-aktorena passar i den infällda apparatdosan. För att
kunna fjärrstyra förbrukare som är anslutna till uttag, till exempel
golvlampor, installeras motsvarande aktorer helt enkelt bakom 
uttaget.

Gränssnitt för smidig integration
WaveLINE står för flexibilitet tack vare den enkla utvidgningen av
manöveralternativ inuti och utanför huset. Den smidiga 
inbäddningen i allmänna system via till exempel måttillverkade 
gränssnitt, ABB i-bus® KNX och SmartEnergysystem är en 
avgörande fördel.
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Limningsområde

0201 03

01  Traditionell tryckknapp
02  Ta bort vippan och 1-facks täckramen och
      limma fast monteringsplattan på väggen
03  Montera den nya 2-facks täckramen och
      tryckknappen

Radiostyrningskomfort för eftermontering
Liten orsak – stor verkan: med 
WaveLINE är det enkelt att eftermontera 
fjärrstyrningskomforten. Snyggt 
och utan någon separat kabel. Den 
gamla tryckknappen byts ut mot en 
brytarkombination som limmas fast och 
den separat monterade aktorn är redo att 
fjärrstyras.

Snygg installation utan att 
behöva ha sönder väggarna.

Vägglampa 

Blinds
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Boende kräver frihet
WaveLINE är inte bara förvånansvärt enkelt att installera. 
Systemet är också extremt mångsidigt. Manövrering, 
att styra persienner och att återkalla hela ljusscener och 
huvudfunktioner med en knapptryckning: WaveLINE gör din 
bostad lite bekvämare. Du vänjer dig snabbt vid de vardagliga 
fördelarna med den komfort som du får med den praktiska 
fjärradiostyrningen, och kommer inte att vilja vara utan den. 
Du kan till och med få nya idéer om andra funktioner som du 
vill konvertera till radiostyrning, enkelt och utan större besvär. 
 
Större komfort: fjärrstyrning med den manuella sändaren 
En specialfunktion i WaveLINE-systemet är att flexibiliteten 
ökar med väggmonterade radiosändare och att det finns en 
radiobrytare där du behöver den. Naturligtvis har även den 
klassiska manuella sändaren en plats i WaveLINE-systemet 
– med gruppvalsknappar för alla viktiga tillämpningar. För 
manövrering, dimning, dra upp eller ner persienner eller 
återkalla ljusscener. Med den eleganta sändaren har du allt 
under kontroll precis där du är. 

Obegränsade möjligheter
Större boendekomfort

Allt är ljust. Allt är OK
Med WaveLINE kan du ha en central brytare precis bredvid 
din säng, så att du kan slå på all belysning samtidigt via 
en radiosignal -utan omfattande installationsarbete. Inom 
säkerhetsteknik kallas den här funktionen för en panikknapp. 
Om du får en obehaglig känsla av att något är fel under 
natten trycker du bara på en knapp så blir allt ljust. Det 
plötsliga ljuset skrämmer förhoppningsvis iväg alla ovälkomna 
gäster. 
 
En väggmonterad sändare för hela husets belysning 
Det här har kanske hänt dig?: Du har bråttom när du lämnar huset 
och kommer sedan inte ihåg om du har släckt alla lampor. Eller 
också vill du helt enkelt inte släcka eller kontrollera varenda lampa. 
WaveLINE hanterar det här med den centrala AV-funktionen. En 
väggmonterad sändare installeras helt enkelt vid ytterdörren och 
styr styrdonen via radio. För dig betyder det att allt släcks med en 
enda knapptryckning.
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 01 Styra brytare

Även belastningar som inte är permanent monterade kan 
manövreras via radiostyrning och ett radiostyrningsbart 
uttag. På så sätt kan du till exempel stänga av sänglampan 
eller radion med den väggmonterade sändaren bredvid 
dörren när du lämnar rummet.

 02 Dimning

Skapa rätt atmosfär med belysning med den varierbara 
dimningsfunktionen. Med lämpligt dimmerstyrdon från 
WaveLINE-systemet och matchande väggmonterad sändare 
ordnar du så att du kan dimma belysningen från precis den 
plats du vill.

 03 Persienn

Varför resa dig upp för att justera persiennen när du kan 
göra det bekvämt från soffan? WaveLINE gör det möjligt. 
Via en manuell sändare eller en väggmonterad brytare. Och 
lika enkelt är det att manövrera skärmen, projektorarmen, 
garagedörren och utomhusbelysningen.

 04 Centrala funktioner

Är alla lampor släckta när du lämnar huset? Med WaveLINE 
och den centrala funktionen räcker det med en knapptryckning 
för att släcka alla lampor i hela huset. Bekvämt – och extremt 
användbart i vardagen.  
 

 05 Ljusscener

Med WaveLINE kan du manövrera enskilda ljuskällor eller 
lagra hela ljusscener, som sedan kan återkallas med en 
knapptryckning. Skapa individuella atmosfärer med belysning 
för middagen, för att titta på tv, för att läsa – med en enda 
radiosignal från WaveLINE.

03

02

05

01

04
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Lukeminen   Tele          
sio

Musik AV         

01 02

Rullgardin

Läsa

Titta på tv

Musik av

Allting bekvämt under kontroll
Upptäck de otaliga möjligheterna att integrera och uppleva 
komfort med radiostyrning i ditt vardagsrum. Belysning inomhus 
och utomhus, persienner och extrautrustning som skärmen för 
TV:n hemma: med WaveLINE är det enkelt att manövrera allt.  
Från den plats som är mest bekväm för dig. Antingen med den 
manuella sändaren eller med de väggmonterade sändarna i 
WaveLINE:s radiostyrningssystem. Vipporna kan tilldelas 
individuellt, vilket gör att flera funktioner blir tillgängliga för dig med 
en enda styrkombination. De här fördelarna gör vardagsrummet 
ännu mysigare. 

 01 Även kompletta ljusscener, till exempel för att 
läsa, kan anropas centralt.

 02 Titta bekvämt på tv med alla funktioner och 
rätt belysning genom att trycka på en knapp.

Luta dig tillbaka och njut av boendekomforten
Många väl kombinerade funktioner

2 x  WaveLINE-tryckknappar, 6702-500, 
vägglampa, omkopplingsbart uttag med 
takstrålkastare

2 x WaveLINE universal dimmeraktor,
6704-500, 2 belysningskretsar i inner-
taket

2 x WaveLINE-aktor för persienn,
6705-101-500, skärm och rullgardin

6 x WaveLINE väggmonterad sändare, 
4-kanals, 6733-84-500

1 x  WaveLINE manuell sändare, 6780-500

Trädgårds-
belysning 

 
Takbelysning 

inomhus 
 

Vägglampa 
 
 

Takstrålkastare
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02

03

01

02

04

03

Komplett och flexibelt
Komfort med radiostyrning i sovrummet

01  WaveLINE väggmonterad tryckknapp, 4-kanals, 
      6733-84-500 
02  2 x WaveLINE väggmonterad tryckknapp, 4-kanals,
      6733-84-500 
03  2 x WaveLINE-aktorer, 6702-500  
      2 x SCHUKO® uttagsenheter, 20EUC-84 
04  WaveLINE universalt dimmerstyrdon, 6704-500

Vipptilldelning av 4-kanals:

•    Taklampa

•    Bordslampa vänster

•    Bordslampa höger

•    Hela sovrummet 

2 x

Före Efter

01

02

04

03

02

För ännu större komfort i sovrummet kan
ytterligare funktioner eftermonteras tillsammans
med en korskoppling: manövrering och dimning
av huvudbelysningen från båda sidor av sängen
samt manövrering av två sänglampor från alla
positioner. Dessutom integreras en central
funktion för att stänga av alla lampor med en 
knapptryckning när du lämnar rummet. Det 
viktiga här är WaveLINE:s väggmonterade 
4-kanalssändare som installeras istället för 
ljusbrytaren och helt enkelt limmas fast vid sidan 
av sängarna. 

Taklampa 

Bordslampa vänster 

Bordslampa höger 

Hela sovrummet

Taklampa 

Bordslampa vänster 

Bordslampa höger 

Hela sovrummet

Taklampa 

Bordslampa vänster 

Bordslampa höger 

Hela sovrummet
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Praktiskt och energibesparande
Den väggmonterade sändaren från WaveLINE slår på och av 
belysningen i badrummet eller på gästtoaletten via en tryckknapp, 
och fläkten/ventilationen via sin andra utgång. Aktorn har också 
en automatisk fördröjning av aktivering och avstängning. Om 
belysningen slås på helt kort, till exempel när du tvättar händerna, 
förblir fläkten avslagen. Om du stannar längre än två minuter slås 
fläkten på automatiskt. När belysningen stängs av förblir fläkten 
påslagen i ytterligare fem minuter. 

> 2 minuter

01  WaveLINE väggmonterad tryckknapp, 1-kanals,  
      6731-84-500, slår på belysningen och fläkten
02  WaveLINE seriesaktor, 6703-500,  
      kanal 1: belysning, kanal 2: fläkt

01

02

Stänga av och slå på lampor och ventilation
Perfekt för badrum
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Enkelt att installera – kraftfull effekt
Fördelningen av sensorn och styrdonet till två enheter ger helt 
nya tillämpningsmöjligheter med denna rörelsevakt från 
ABB. Sensorn kan placeras där den bäst kan övervaka hela 
detekteringsområdet. Den är extremt energisnål, så de hög-
presterande batterierna (järndisulfid) räcker i upp till tio år. Om 
sensorn upptäcker en rörelse överförs påslagningssignalen till det 
inbyggda styrdonet, som kan installeras i ett infällt uttag under 
en tryckknapp i närheten av lampan. Dessutom kan du tilldela 
flera sensorer till ett enda styrdon och på så vis få en tillförlitlig 
övervakning även vid områden med vinklar. Installationen av 
ABB:s WaveLINE och rörelsevakter kan inte vara enklare.

Inga kablar
Tack vare batteridriften behövs inga kablar. Väggfästet fästs 
snabbt på väggen med en enda skruv. En dämpare av gummi 
ger en perfekt utjämning om underlaget är ojämnt. Det finns 
också adaptrar för montering på hörn eller stuprör. Själva sensorn 
ansluts sedan till väggfästet via en bajonettfattning och kan vridas 
30°, till exempel för att utjämna sluttningar. Batterierna kan testas 
direkt på enheten.

01  Rörelsevakt 220 WaveLINE, 6745AGM-204-500
02  WaveLINE inbyggd aktor, 6701-101-500
03  WaveLINE LED-display, 6730-84 på 6404U.  
      Det är möjligt att visa upptäckten av en rörelse med 
      hjälp av en lysdiod på rörelsevakten.

01
02

03

Rörelse är lika med ljus för din säkerhet och livskvalitet

Vardagsrum 

Kontor

Sovrum 

Watchdogs
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Öppen, stängd eller låst: otvetydig information
När konventionella system bara kontrollerar om fönstret har 
kontakt med ramen går WaveLINE ett steg längre. Systemet 
signalerar fönsterhandtagets position och ger på så sätt 
information om huruvida fönstret är låst eller inte. 
Fönstersensorerna övervakar och överför fönsterhandtagets 
position. Positionen anges med en färgad lysdiod som kan 
märkas upp individuellt på den tydliga displayen. Dessutom kan 
rumstermostatens sänkning av nattemperaturen aktiveras via en 
strömställare när fönstret är öppet. Det förhindrar att 
uppvärmningen slås på omedelbart, särskilt när 
utomhustemperaturen är låg. Fönstersensorerna som monteras 
mellan handtaget och ramen finns med optik i svart, vitt och 
rostfritt stål, och passar för alla vanliga fönsterramar och 
fönsterhandtag. För att spara på kostnaderna kan de befintliga 
handtagen fortsätta att användas.

01 02

01  WaveLINE fönstersensor, vit matt, 6720-64 
02  WaveLINE fönstersensor, rostfritt stål, 6720-66 

01  WaveLINE fönstersensor 6720-84-500
02  Universell reläomkopplarinsats 6404U, insats för  
      LED-display för att slå av och på hallbelysningen 
03  Golvtermostat TF-15-13-84 ett anslutningsdon för att minska  
      temperaturen

Kontrollera alla fönster
På ett ögonblick

Före

Efter

01

01

01

02

03

Vardagsrum 

Kontor

Kitchen  

Badrum
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Istället för en inspektionsrunda: ett inspektionsögonkast
WaveLINE:s universella detektorer används där fönstersensorer
inte kan installeras. Det är ofta bra att veta att källardörren
är stängd, till exempel när det finns små barn i huset eller
som skydd mot objudna gäster. De universella detektorernas
signalkanaler fungerar oberoende av varandra. Den första
kanalen aktiveras av läskanalen, och den andra kanalen är fast
ansluten till en potentialfri kontakt. Det är praktiskt för senare
installationer: Om LED-displayen kombineras med den universella
reläomkopplarinsatsen, som ersätter den befintliga brytaren, kan
brytarfunktionen till exempel behållas för hallbelysningen.

01  WaveLINE universaldetektor, vit, 6721-64

Den universella detektorns två kanaler kan överföras och 

visas separat via LED-displayen. Därför vet du alltid om 

källardörren är stängd och låst.

01

Förvissningen om att allt är stängt
Till och med källardörren

Brytarkontakt

för låskolv

Källardörr

Vardagsrum 

Kontor

Kitchen  

Biljardrum

Vardagsrum 

Kontor

Kitchen  

Biljardrum
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Intelligent länkad KNX-radiostyrning
Belysningen i huset är perfekt för alla situationer, vardagsrummet 
värms till rätt temperatur i exakt rätt tid och persiennerna justeras 
efter vädret eller tiden på dagen – med nätverksansluten 
hemelektronik via ABB i-bus® KNX anpassar huset sig själv enligt 
dina önskemål. Utöver elledningarna installeras också ett KNX-
nätverk som brytare och sensorer interagerar med. Även om 
KNX-installationen planeras noggrant kan det hända att du 
måste lägga till enskilda funktioner senare. Med WaveLINE kan 
du göra det utan att utöka KNX-nätverkets struktur. Signalerna  
mellan de två systemen kan skickas via mediaomvandlaren 
WaveLINE TP-RF. 

Här är ett exempel: temperatursensorn i KNX-nätverket 
uppmäter en viss temperatur i vardagsrummet. Motsvarande 
kommando signaleras via mediaomvandlaren och aktiverar den 
radiosignal i WaveLINE-systemet som sänker persiennen.

ABB i-bus® KNX 
Enkel förlängning av nätverksteknik för hemmet
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KNX även trådlöst

Även om KNX-systemet är noggrant planerat kan det finnas 
behov av oförutsedda tillägg i efterhand. Med hjälp av en RF-
KNX-gateway är det möjligt att ansluta trådlösa tryckknappar 
och mottagare till KNX-systemet. Gatewayen stöder upp till 
24 kanaler, mottagande eller sändande. 

Trådlösa aktorer kan installeras i till exempel fördelnings- eller apparatdosor.

KNX

6731-84

6127/02-84-500

6702-500  
Relä

6732-84

SA/S4.10.2.1

6703-500 
Dubbelrelä

6733-84

6128/01-84-500

6704-500 
Universaldimmer

6320/50-83-500

6705-101-500 
Jalusiaktor med 
ingångar

8136/09-825-500

6725-500

6770-500

6747AGM-204-500

6701-101-500
Relä frånslagsfördröjt

6720-64 6721-64 6730-84

I den trådlösa produktserien ingår 1-, 2- och 4-poliga 
tryckknappar i IMPRESSIVO®-serien samt 1- och 2-poliga 
i Jussi-serien. Bland aktorerna finns det en 1-polig 
10A kopplingsmodul, 2-polig 3A kopplingsmodul och 
universaldimmer samt en jalusistyrenhet och binärmottagare.

6344-825-101-500

6725-500 
Binärmottagare
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RF-tryckknapp Jussi 
Trådlös tryckknapp 1- och 2-vägs Jussi. Batteri ingår.

Typ E-nr Beskrivning Förpackning

6731-214-500 17 010 01 Trådlös tryckknapp 1-vägs, Jussi RF 1/10

6732-214-500 17 010 03 Trådlös tryckknapp 2-vägs, Jussi RF 1/10
 
 
RF-tryckknapp, IMPRESSIVO® 
Trådlös tryckknapp 1-, 2- och 4-vägs IMPRESSIVO®. Batteri ingår.

Typ E-nr Beskrivning Förpackning

6731-84-500 17 010 05 Trådlös tryckknapp 1-kanal, IMPRESSIVO®, vit 1/10

6731-83-500 17 010 07 Trådlös tryckknapp 1-kanal, IMPRESSIVO®, aluminium (leveranstid 6 veckor) 1/10

6731-866-500 17 010 11 Trådlös tryckknapp 1-kanal, IMPRESSIVO®, målat stål (leveranstid 6 veckor) 1/10

6732-84-500 17 010 12 Trådlös tryckknapp 2-kanal, IMPRESSIVO®, vit 1/10

6732-83-500 17 010 13 Trådlös tryckknapp 2-kanal, IMPRESSIVO®, aluminium (leveranstid 6 veckor) 1/10

6732-866-500 17 010 14 Trådlös tryckknapp 2-kanal, IMPRESSIVO®, målad stål (leveranstid 6 veckor) 1/10

6733-84-500 17 010 25 Trådlös tryckknapp 4-kanal, IMPRESSIVO®, vit 1/10

6733-83-500 17 010 27 Trådlös tryckknapp 4-kanal, IMPRESSIVO®, aluminium (leveranstid 6 veckor) 1/10

6733-866-500 17 010 28 Trådlös tryckknapp 4-kanal, IMPRESSIVO®, målad stål (leveranstid 6 veckor) 1/10
 
 
 
 

Trådlösa sensorer och digital ingång 
Sensorerna innehåller ett batteri och monteringsverktyg.

Typ E-nr Beskrivning Förpackning

6720-64 17 010 40 RF-fönstersensor, vit (leveranstid 3 veckor) 1/10

6720-66 17 010 41 RF-fönstersensor målad stål (leveranstid 3 veckor) 1/10

6721-64 17 010 42 RF-sensor dörrkontakt (leveranstid 3 veckor) 1/10

6725-500 17 010 43 Digital ingång, 2-kanal, 230 V 1/10
 
 
 

RF-rörelsevakt 
868 MHz radiofrekvensrörelsevakt RF. IP55 väggmonterad. Räckvidd 100 m i öppen terräng. Strömförsörjning 3 x 1,5 
V-batterier (AA LR6 eller AA L91/FR6). Levereras med batterier. Räckvidd 16 m framåt och åt sidorna. Belysningsjuste-
ringsområde 0,5-300 lux. Temperaturområde -25 ° C - +55 ° C. Rörelsevakten paras t ex ihop med aktor 6702-500.

Typ E-nr Beskrivning Förpackning

6747AGM-204-500 13 000 90 Rörelsevakt 220 WaveLINE, vit 1/8

6747AGM-35-500 13 000 91 Rörelsevakt 220 WaveLINE, antrasit (leveranstid 3 veckor) 1/8

6747AGM-208-500 Rörelsevakt 220 WaveLINE, aluminium

6747AGM-201-500 Rörelsevakt 220 WaveLINE, brun (leveranstid 3 veckor) 1/8
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RF-aktorer 
Trådlösa aktorer för infällt montage.

Typ E-nr Beskrivning Förpackning

6701-101-500 17 010 44 RF-aktor, för rörelsevakt, frånslagsfördröjt 230V, 10A 1/10

6702-500 17 010 30 Trådlös aktor RF, relä 230V 10AX 1/10

6703-500 17 010 35 Trådlös aktor RF, relä 230V 2 x 3AX 1/10

6704-500 17 010 37 Trådlös aktor RF, dimmer 35-210VA 1/10

6704-500 17 010 29 Trådlös aktor RF, markis 230V 2 x 3A 1/10
 
 
 

RF-display 

Typ E-nr Beskrivning Förpackning

6730-214 17 010 45 RF-LED-display, Jussi (leveranstid 3 veckor) 1/10

6730-84 17 010 46 RF-LED-display, IMPRESSIVO®, vit (leveranstid 3 veckor) 1/10

6730-83 17 010 47 RF-LED-display, IMPRESSIVO®, aluminium (leveranstid 3 veckor) 1/10

6730-866 17 010 48 RF-LED-display, IMPRESSIVO®, målad stål (leveranstid 3 veckor) 1/10

6404U 17 010 49 RF-mottagare till LED-display, 230 V, 10 AX, insats (leveranstid 3 veckor) 1/10

6595U 17 010 50 RF-dimmer till LED-display, 230 V, 60–450 VA, insats (levtid 3 veckor) 1/10
 
 
 

Handsändere och gränssnitt 
Trådlösa tryckknappar och aktorer kan anslutas till KNX-systemet med KNX Gateway 6770-500. Gateway kan styra 24 
kanaler för mottagning eller sändning. Fjärrkontrollen kan styra upp till 15 aktorer i WaveLINE-systemet, fjärrkontrollen kan 
även styra KNX aktorer genom Gateway. 

Typ E-nr Beskrivning Förpackning

6780-500 17 010 38 Handsändare RF för trådlösa produkter 1/10

6770-500 17 010 39 Gränssnitt, RF-KNX-Gateway 1/10



22  WaveLINE RF-lösningar



WaveLINE RF-lösningar  23 



Kontakt

ABB AB

Lågspänningsprodukter
Telefon: 021-32 50 00
E-post: kundservice.cewe-control@se.abb.com 

www.abb.se/lagspanning
www.installationsprodukter.se

Observera:
Vi förbehåller oss rätten att göra tekniska föränd-
ringar eller ändra innehållet i detta dokument utan 
föregående meddelande.

Vi förbehåller oss rätten till information och bilder i 
detta dokument. All kopiering, spridning till tredje 
part eller användning av dess innehåll – helt eller 
delvis – är förbjuden utan föregående skriftligt 
tillstånd av ABB.

Copyright© 2014 ABB
Med ensamrätt.


