
TILLIT 
Kontrollpanel för övervakning och 
styrning av armaturer med inbyggt batteri 
som hanterar upp till 250 armaturer via 
linjekopplare. 

- 5 tums pekskärm i färg inkl. USB-port.

- Armaturstatus visas med tydliga ikoner.

- Automatisk sökning av armaturer.

- Möjlighet att lägga in & döpa armaturens 
placering (max 30 tecken).

- RJ45 nätverksanslutning för övervakning via 
web (TCP/IP-protokoll). 

- Fellarm via e-post.

- Automatiska tester med valfria tidsintervall & 
möjlighet till gruppindelning.

- Loggbok sparar alla händelser i minst 4 år.

- Två programerbara ingångar, t.ex. för styrning 
av brandlarm (24-230VAC/DC).

- Potentialfri larmutgång för vidarebefordring 
av fellarm.

- Lösenordsskydd i två nivåer.
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Ljuskälla/or ingår alltid vid leverans. Teknisk beskrivning på baksidan.

Linjekopplare

DATA  
Spänning 230 Vac 
Frekvens  50 Hz 
Kapslingsklass 
 Kontrollpanel IP 65  
 Linjekopplare IP 20

Skyddsklass Klass II

UTFÖRANDEN 
• Trådlöst system med STS självtest 
• 5-tums pekskärm i färg

MONTAGESÄTT STANDARD
• Vägg

TILLIT

FÄRGVAL 

Grå



KABELINFÖRING Underifrån

MÅTT (bxhxd mm) Kontrollpanel: 240x185x112 
 Linjekopplare: 106x90x58

TRÅDLÖS 
INSTALLATION

Komponenter - Kontrollpanel 
 - Linjekopplare 
 - Trådlösa armaturer 
  - Trådlös förstärkare  
 (vid behov)

TRÅDLÖS & KABEL- 
INSTALLATION

Användningsområde - För installation där där signaler ej når fram med trådlös kommunikation.
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Teknisk beskrivning
TILLIT

FÖRVÄNTAD  
LIVSLÄNGD 

Förväntad 
livslängd* (år)

Bergdahls AB 
GARANTI**(år)

Stomme > 10

Elektronik > 8
*Med förväntade livslängder avses den tid som komponenten normalt 
förväntas fungera. Det förekommer dock att komponenten fungerar 
både kortare och längre tid. Den förväntade livslängden är beräknad efter 
normala omgivningsförhållanden. Exempelvis kan värme, kyla, dagsljus 
(UV-ljus), vibrationer förkorta livslängden. 
**Bergdahls garanti ger ny komponent om denna slutat fungera inom 
angiven garantitid räknat från leveransdatum. Eventuell arbetskostnad 
ersätts ej. Ljuskällor, förutom LED, omfattas ej av garanti.

Linjekopplare

TRÅDLÖS INSTALLATION BUS-KABELINSTALLATION

Kontrollpanel

Fungerar även 
offline om 
man ej önskar 
fjärrstyra 
kontrollpanelen 
via web. 

Linjekopplaren kommunicerar 
trådlöst med armaturerna. 
Dock krävs kablage mellan 
kontrollpanel och linjekopplare. 


