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ESW - Trådlös strömbrytare.

Introduktion ESW
ESW är en trådlös strömbrytare som kan användas 
tillsammans med styrenheten för Dali-belysning SBD 
och styrenheten för solavskärmning SBM. Styrenheterna 
behöver då vara utrustade med en radiomodul.

ESW erbjuder en rad fördelar:

•	 Eliminerar elprojektering och kabeldragning.

•	 Medför inte merkostnad för kabeldragning vid flytt av 
väggar.

•	 Möjliggör att fritt välja placering på en vägg, på/ under 
ett skrivbord, på en glasvägg etc. 

Funktion
Vid ett tryck på den återfjädrande tryckknappen genereras 
den energi som krävs för att sända en radiosignal till 
mottagaren i styrenheten. Tryckknappen är batterilös. 
Tryckknappen installeras utan nätanslutning.

Parning av trådlös tryckknapp
Parning av trådlösa strömbrytare görs via menyn i aktuell 
styrenhet.

Montage
Strömbrytaren kan antingen limmas fast med en 
 klisterkudde som medföljer eller skruvas fast med ramens 
skruvhål som brukligt. Teknikelementet kan placeras i 
flera olika ramar och knappar för att kunna tillmötesgå 
olika designkrav. 

Driftsäkerhet
Sändarens livslängd är testad för att användas 100 ggr 
per dag i 25 år. Det motsvarar totalt 912 500 knapp- 
tryckningar vilket bör överstiga förväntad användning. 

Inkopplingsschema för SBM med radiomodul för trådlös strömbrytare ESW.

24VAC + CAN
24VAC + CAN

Enocean-transiver 

230 VAC

Motor 1 

Motor 2 

Ingångar för att 
styra motor 1 & 2

Aktivt tilluftsdon ESWStrömbrytare,
enocean

SBM, Styrbox för
belysning, Enocean
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Elsystem
Matningsspänning
Enheten saknar matningsspänning.

Effekt
Ingen förbrukning: 0 VA.

CE-märkning
Uppfyller EMC och lågspänningsdirektivet. 

Tekniska specifikationer

Allmänt
Dimension
Yttermått: 80 x 80 x 15 mm (LxBxH). 
Innermått på knappsats: 55 x 55 mm (Följer en standard 
som möjliggör val av en mängd olika ramar.

Material
Kapsling i termoplast.

Kulör
Vit.

IP-klass
Kapsling håller IP40.

Radiosändare
Teknik: enocean. 
Kort och störningsfria signal i 868MHz bandet. 
Räckvidd inomhus: 15 meter.

Produktdokumentation finns att ladda ned via 
www.lindinvent.se/produkter/

Lindinvent – Smartare inneklimat. Grönare fastigheter.

Företaget erbjuder produkter och system för att styra  ventilation, 
belysning, solavskärmning och  lokalutnyttjande. Utrustningar och 
klimatlösningar utvecklas för kontor,  skolor, sjukhus,  laboratorier 
och liknande arbetsmiljöer.  Lindinvents system samverkar för att 
ge hög inomhuskomfort och lägsta möjliga energianvändning.

Kontakt
www.lindinvent.se 
Tel: 046–15 85 50 

Kompletterande produktdokumentation ESW
Tabell 1: Kompletterande dokument till ESW som kan nås via länkar på produktens  hemsida under Produkter på www.lindinvent.se

Dokument Finns Finns ej Kommentar

Installationsanvisning Se montage här i produktbeskrivningen.

Driftsättningsanvisning Knyts till en bestämd styrenhet via menyval i styrenheten.

Underhållsinstruktion Betraktas som underhållsfri

Yttre förbindningsschema Ej relevant

Miljövarudeklaration För bedömning av Byggvarubedömningen och Sundahus

Brukarinformation Ej relevant

Modbuslista Ej relevant

AMA-text Ej relevant


