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1 Sikkerhedsanvisninger
Af hensyn til personers sikkerhed er det vigtigt at følge disse 
anvisninger. Opbevar disse anvisninger! 

 à Læs sikkerhedsanvisningerne for disse komponenter samt for 
drevet før monteringen! Garantikrav forudsætter en korrekt 
montering, installation og vedligeholdelse i henhold til produ-
centens specifikationer.

 à Montering, ibrugtagning og vedligeholdelse må kun udføres 
af sagkyndige. Ved uautoriserede ændringer på anlægget 
bortfalder ethvert ansvar af GEZE for de resulterende skader. 

 à Anvend udelukkende originaldele fra GEZE til reparations og 
vedligeholdelsesopgaver.

 à Overhold den nyeste version af retningslinjer, standarder og 
landespecifikke bestemmelser.

 à GEZE Trådløst modtageprintkort WRB-5 skal beskyttes mod 
byggesnavs og vand.

2 Formålsbestemt anvendelse
GEZE Trådløst modtageprintkort WRB-5 bruges til aktivering 
af GEZE automatiske dørsystemer. Ledningsførte kontakter og 
knapper kan suppleres eller erstattes.

3 Trådløst program Automatik

1 2 3 4 5

1 Trådløst sendemodul WTM (ID-nr. 131212)
2 Trådløs fjernbetjening WTH-1 (ID-nr. 131209) 

Trådløs fjernbetjening WTH-2 (ID-nr. 131210) 
Trådløs fjernbetjening WTH-4 (ID-nr. 131211)

3 Trådløst modtageprintkort WRB-5 (ID-nr. 135170)
4 Albuetryk KFT, hvid (ID-nr. 114078), niro (ID-nr. 114077)
5 Bagplade til albuetryk KFT, hvid (ID-nr. 131219),  

niro (ID-nr. 131220)

4 Funktionsbeskrivelse
Afhængigt af den styrede kanal er følgende funktionskommandoer 
mulige:

4.1 Kanal 1
Funktionen af Kanal 1 afhænger af aktiveringsvarigheden på de 
programmerede knapper.

 X Tryk kort på den programmerede knap til kanal 1 (<5 s).
Døren kører op og lukker efter den indstillede åbenholdetid.

 X Tryk i længere tid på den programmerede knap til kanal 1 (>5 s).
Drevet skifter til driftstype ”Konstant åben”.

 X Lukning af dør: Tryk igen på den tilhørende knap.

4.2 Kanal 2
Funktionen på Kanal 2 er identisk med den indstillede funktion på 
styringsindgangen ”Kontakt berettiget” (KB) i drevet.

5 Montering/tilslutning
5.1 Tilslutning af radiosender
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5.2 Tilslutning af trådløst modtageprintkort
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 X Sæt det trådløse modtageprintkort WRB-5 (1) på afstandsholder 
(2) og indstiksskinne (3)

6 Ibrugtagning
Maksimalt 12 radiosendere pr. kanal kan indlæres på det trådløse 
modtageprintkort. Indlæres mere end 12 radiosendere, bliver den 
12. radiosender altid overskrevet.

6.1 Programmering af radiosender på Kanal 1

1

Programmeringsknap (1) på trådløst modtageprintkort WRB-5

 X Aktivering af programmering: Tryk ca. 1 sek. på programme-
ringsknappen (1) på det trådløse modtageprintkort.
 à LED'en blinker 1× i sekundet.
 à Hukommelsespladsen til kanal 1 er valgt.

 X Tryk kort på den tilsvarende knap på radiosenderen inden for 
30 sek.
 à LED'en lyser som bekræftelse. Radiosenderen er programmeret 

korrekt og programmeringen slutter automatisk.
Hvis flere radiosendere skal programmeres på kanal 1, skal trinnene 
i Kapitel 6.1 gentages.

6.2 Programmering af radiosender på Kanal 2
 X Aktivering af programmering: Tryk ca. 1 sek. på programme-

ringsknappen (1) på det trådløse modtageprintkort.
 à LED'en blinker 1× i sekundet.

 X Tryk ca. 1 sek. på programmeringsknappen (1) igen.
 à LED'en blinker 2× i sekundet.
 à Hukommelsespladsen til kanal 2 er valgt.

 X Tryk kort på den tilsvarende knap på radiosenderen inden for 
30 sek.
 à LED'en lyser som bekræftelse. Radiosenderen er programmeret 

korrekt og programmeringen slutter automatisk.
Hvis flere radiosendere skal programmeres på kanal 2, skal trinnene 
i Kapitel 6.2 gentages.

6.3 Sletning af radiosender
Indlærte radiosendere kan ikke slettes eller overskrives enkeltvis. 
Radiosenderne kan kun slettes alle sammen.

 X Tryk på programmeringsknappen (1) på det trådløse sende-
modul, indtil der efter en hurtig blinkende frekvens lyder et 
konstant signal 
(ca. 5 sek.).

Alle indlærte radiosendere er slettet.

7 Vedligeholdelse/batteriskift
7.1 Trådløs fjernbetjening
Batteriets livscyklus er beregnet til ca. 30 000 aktiveringer. Ved 
effekttab på batteriet blinker LED'en under driften.

 X Skift batteriet (type A232, ID-nr. 131217).

7.2 Trådløst sendemodul
Batteriets livscyklus er beregnet til ca. 100 000 aktiveringer. Ved 
effekttab på batteriet blinker LED'en under driften.

 X Skift batteriet (type CR 2032, ID-nr. 131218).

8 Tekniske data

Frekvens 433,92 MHz
Sendeeffekt <10 mW ERP
Rækkevidde ca. 30 m
Sikkerhed Rolling-Code
Strømforsyning WTH 12 V

Batteri type A232
45 mA

WTM 3 V
Batteri type CR 2032
150 mA

WRB-5 5 V, 7 mA
(Strømforbrug i standby)

Mål (B x H x D) WTH 78 × 51 × 23 mm
WTM 44 × 30 × 11 mm
WRB-5 44 × 27 × 10 mm

Kapslingsklasse WTH IP 54
WTM IP 20
WRB-5 IP 00

Lagertemperatur –20 til +85 °C
Driftstemperatur –15 til +50 °C
Luftfugtighed maks. 95 %,

ikke kondenserende

9 Overensstemmelseserklæring 

Hermed erklærer GEZE GmbH, at radioanlægstypen GEZE 
trådløst program Automatik stemmer overens med direkti-
verne 2014/53/EU og 2011/65/EU. Den fuldstændige tekst 
i EU-overensstemmelseserklæringen findes på følgende 
internetadresse: www.geze.com

For EU-lande: I henhold til Direktiv 2012/19/EU vedrørende 
udtjente elektriske og elektroniske apparater (WEEE).


