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Tekniska data 
Matning 24 Vac/dc (22…28 V), < 2 VA 
Frekvens 868,30 MHz, Klass 1 
Område 500 m i siktlinje 

20…100 m inuti byggnader 
Sändningsstyrka +8 dBm 
Mottagarkänslighet -109 dBm 
Modulering FSK 
Utgång 8 x 0…10 Vdc 
Kommunikation Modbus RTU (RS485): 

9,6/19,2/38.4 kb/s, 8 databitar, paritet 
ingen, 1 stoppbit. Upp till 128 enheter 
per segment 

Driftförhållanden:  
 temperatur -25…+65 °C 
 luftfuktighet 0...100 % RF (icke kond.) 
Kapsling IP20, ABS-plast 
Mått (b x h x d) 53 x 90 x 58 mm 
Montering för 35 mm DIN skena 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
Beställningsguide: 
Modell Produkt-

nummer 
Beskrivning 

FLTA 1191030 basstation 
FLAN 1191040 antenn 
FLANJJ-4,5 1191041 förlängningskabel för antenn 

(4,5 m) 
FLSER 1191070 trådlöst drifttagningsverktyg 

BASSTATION FLTA FÖR TRÅDLÖSA NÄTVERK 
 

FLTA är en basstation för trådlösa nätverkstransmittrar 
och I/O-moduler. Det går att läsa av kontroller och mått 
från FLTA med hjälp av Modbus RTU och genom de 8 
analoga utsignalerna. På motsvarande sätt kan man 
dirigera de styrsignaler som kommer in i basstationen 
via Modbus till I/O-modulerna. 

Temperatur, luftfuktighet, börvärde, 5-stegskontaktens 
läge samt den digitala insignalens status, tillsammans 
med de analoga och digitala signalerna för LAFL-
detektorn och RYFL I/O-modulen kan dirigeras till 
basstationens analoga utsignaler. 

FLTA-basstationen kräver en FLAN-antenn. Det går att 
utvidga sändningsområdet med hjälp av en 1...8 
FLREP- eller FLREP-U-repeater mellan transmittrar 
och FLTA-basstationen. 

En FLTA-basstation stöder upp till 99 transmittrar eller 
upp till 20 I/O-moduler. Upp till 63 FLTA-basstationer 
kan fungera inom samma trådlösa nätverksområde. 
Nätverksstrukturen och den enheter som används 
inverkar dock på det högsta antalet transmittrar och 
I/O-moduler som kan användas. 

Basstationen vidareförmedlar enhetens meddelanden 
omedelbart när de ändras. Basstationen bekräftar 
varje mottaget meddelande och larmar om det inte 
kommer något meddelandena inom en timme från 
varje transmitter. 

Inkoppling: 

 

Produkterna uppfyller kraven i direktiven 2004/108/EG, 2006/95/EG, 1999/5/EG samt 2000/299/EC och motsvarar standarderna EN61000-6-3 (Emission), EN61000-6-2 (Immunitet), 
EN60730, EN300220-2 och EN301489-3. 


