
Vill du mötas av ett varmt och skönt hus?

De fl esta som har ett fritidshus har någon gång upplevt den otrevliga känslan av fuktig, råkall 
luft och isande golv! Skulle du vilja slippa det vid ditt nästa besök i din stuga?

BAS-95N är en vidareutveckling av marknadens mest beprövade fjärrstyrningsenhet för det fasta 
telefonnätet. Den ger dig möjlighet att styra tre olika funktioner i huset, tex. värme, belysning 
och bastu. BAS-95N kan styras antingen med en vanlig knapptelefon eller direkt på plats.
BAS-95N kan ej användas på samma telelinje som telefonsvarare, fax och dylikt.

Den medföljande termostaten BAS-95T kan styra en grupp värmeelement och se till att
temperaturen inte understiger ett inställt värde. 

Användningsområden

Upptäck fördelarna! Enheten kan användas till en rad olika saker, låt dig inspireras:

- Värmestyrning Ring till BAS-95N och slå på värmen innan du och din familj    
   kommer fram till stugan. Varför inte mötas av en härligt uppvärmd   
   bastu?

- Belysning  Ibland kan det vara mörkt i området kring fritidshuset. Vill du ha   
   en belyst uppfart? Allt du behöver är att ringa ett samtal till din   
   BAS-95N.

- Frostvakt  Genom att koppla in den medföljande termostaten (BAS-95T) och   
   ett värmeelement till BAS-95N får du en automatisk frostvakt. Den   
   ser till att temperaturen aldrig understiger ett valt värde och du   
   undviker onödiga köldskador i ditt fritidshus.

Exempel

Ha en låg temperatur när du inte är i stugan. Ställ in en lämplig temperatur via telefon som den 
medföljande termostaten ser till att hålla. När det sedan är dags för en avkopplande helg i
stugan ringer ni BAS-95N och slår på fl er el-radiatorer. Slipp onödiga elkostnader och öka
komforten. 
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Installation:
Överspänningsskydd rekommenderas för att i möjligaste mån skydda utrustning mot transienter!
Anslutning av 230V och 400V ledningar får endast utföras av behörig elinstallatör.
Anslut kontaktorerna på reläutgångarna på BAS-95N.
Anslut matningsspänningen 230V till angiven plint.
Anslut 3 x 400V och laster till kontaktorerna enligt kretsschema.
Anslut temperaturgivare till angiven plint. Plint 1 på BAS-95T till plint 1 på BAS-95N, plint 2 till 2 
och plint 3 till 3. Termostaten skall alltid anslutas även om funktionen inte skall användas, detta 
för att inte BAS-95N skall felindikera genom att dioden för den manuella styrningen blinkar .
Anslut telefonledningen med den medföljande sladden. Sätt anslutningspluggen i telejacket.
Enheten skall anslutas i första telejacket och kan ej användas tillsammans med telefonsvarare, 
fax och dylikt.
När spänningen slås på ska den gröna driftindikeringslampan lysa.
Prova de anslutna lasterna genom att stega fram med tryckknappen för manuell styrning som 
sitter på fronten.
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Användning:
Efter installationen kan du ändra kod, antal ringsignaler enheten svarar efter, ställa in 
temperaturen på frostvakten och styra de anslutna lasterna genom att ringa till BAS-95N och 
styra den med hjälp av knapparna på din tonvalstelefon. Du kan även styra de anslutna lasterna 
genom att trycka på knappen för manuell styrning.

Termostatfunktion:
Är termostatfunktionen aktiverad kommer relä 3 att slå till om temperaturen vid givaren 
understiger den programmerade temperaturen och slå ifrån när inställd temperatur uppnåtts.
Termostatfunktionen i BAS-95N aktiveras om temperaturen ställs in mellan +0 och +30°C.
Är inte temperaturgivaren inkopplad, är felaktigt inkopplad eller inte fungerar kommer den 
röda dioden som indikerar manuell styrning av reläerna att blinka. I detta fall fungerar inte 
termostatfunktionen. OBS! Om relä 3 är manuellt påslagen fungerar inte termostatfunktionen.

Inställning av temperatur:
Ring till BAS-95N. Den svarar med en tonsignal. Tryck in koden, är koden riktig svarar BAS-95N 
med två tonsignaler. En ny BAS-95N har alltid koden 11111.
Är koden fel hör du en mörk signal och du får trycka in koden igen.

Programmeringen kan när som helst avslutas med #. Då lagras inte programmerat värde. För 
att värdet ska lagras och börja användas måste stegen i programmeringen utföras tills BAS-95N 
svarar med tre tonsignaler.

Tryck * BAS-95N svarar med en tonsignal (aktiverar programmeringsläget).

Tryck 1 BAS-95N svarar med en tonsignal (aktiverar funktionen ställa temperatur).
  Om du istället hör fl era mörka tonsignaler så är inte temperaturgivaren ansluten
  eller så kan den vara defekt och då kan du inte ställa in temperaturen.

Tryck xx BAS-95N svarar med två tonsignaler (temperaturen ändras).
  xx motsvarar två siffror för önskad temperatur på frostvakten.
  Endast positiva temperaturer är möjliga, +0 - +30ºC.
  
  Önskas t.ex. +5ºC, tryck 05.

  Skall termostatfunktionen inte användas, tryck 99 (detta är värdet som är inställt
  vid leveransen av BAS-95). Värden från 31 och uppåt registreras som 99.

Tryck * BAS-95N svarar med en tonsignal.

Tryck * BAS-95N svarar med en tonsignal.

Tryck * BAS-95N svarar med tre tonsignaler.
  Programmeringen är nu avslutad och ändringarna börjar att gälla omgående.
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Inställning av antal ringsignaler:
Antalet ringsignaler som BAS-95N svarar efter är inställbart mellan 1-9 st.
OBS! Eftersom du ställer in BAS-95N att svara efter ett visst antal ringsignaler så kan du inte 
använda BAS-95N på samma telelinje som telefonsvarare, faxar och dylikt.

Ring till BAS-95N. Den svarar med en tonsignal. Skriv in koden, är koden riktig svarar BAS-95N 
med två tonsignaler. En ny BAS-95N har alltid koden 11111.
Är koden fel hör du en mörk signal och du får slå koden igen.

Programmeringen kan när som helst avslutas med #. Då lagras inte programmerat värde. För 
att värdet ska lagras och börja användas måste stegen i programmeringen utföras tills BAS-95N 
svarar med tre tonsignaler.

Tryck * BAS-95N svarar med en tonsignal (aktiverar programmeringsläget).

Tryck 2 BAS-95N svarar med en tonsignal (aktiverar funktionen ställa antal ringsignaler).

Tryck x BAS-95N svarar med två tonsignaler (antal ringsignaler ändras).
  x motsvarar en siffra mellan 1 och 9 för önskat antal ringsignaler.
  
  Vill du att BAS-95N skall svara efter t.ex. 7 signaler, tryck 7.

Tryck * BAS-95N svarar med en tonsignal.

Tryck * BAS-95N svarar med en tonsignal.

Tryck * BAS-95N svarar med tre tonsignaler.
  Programmeringen är nu avslutad och ändringarna börjar att gälla omgående.

Inställning av kod:
Koden används för att förhindra obehöriga från att styra din BAS-95N.
Den består av fem siffror (är förprogrammerad med 11111), denna bör du ändra till någon 
du har lätt för att komma ihåg. Utan kod kan du inte ringa till din BAS-95N och styra eller 
programmera om den.

Du kan alltid styra reläerna manuellt på plats utan kod.

Ring till BAS-95N. Den svarar med en tonsignal. Skriv in koden, är koden riktig svarar BAS-95N 
med två tonsignaler. En ny BAS-95N har alltid koden 11111.
Är koden fel hör du en mörk signal och du får slå koden igen.

Programmeringen kan när som helst avslutas med #. Då lagras inte programmerat värde. För 
att värdet ska lagras och börja användas måste stegen i programmeringen utföras tills BAS-95N 
svarar med tre tonsignaler.

Tryck * BAS-95N svarar med en tonsignal (aktiverar programmeringsläget).

Tryck 3 BAS-95N svarar med en tonsignal (aktiverar funktionen ställ in kod).

Tryck xxxxx BAS-95N svarar med två tonsignaler (koden ändras).
  xxxxx motsvarar fem siffror.
  
  Vill du t.ex. ha kod 12345, tryck 12345.

Tryck * BAS-95N svarar med en tonsignal.

Tryck * BAS-95N svarar med en tonsignal.

Tryck * BAS-95N svarar med tre tonsignaler.
  Programmeringen är nu avslutad och ändringarna börjar att gälla omgående.
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Användning:
Efter installationen kan du styra de anslutna lasterna genom att ringa till BAS-95N och styra den 
med hjälp av knapparna på din tonvalstelefon eller så kan du styra de anslutna lasterna genom 
att trycka på knappen för manuell styrning.

Manuell styrning:
Första tryckning på knappen ger övergång till manuell styrning vilket indikeras genom att den 
röda lysdioden ovanför tryckknappen tänds. Du kan nu styra reläerna genom att trycka på 
knappen igen.
Reläernas lägen räknas upp i så kallad binär ordning, ett steg för varje tryckning.
Tom cirkel indikerar relä av (släkt diod), fylld cirkel indikerar relä på (tänd diod).

Siffran 1-8 är antal tryckningar på knappen.
1 tryckning, övergång till manuell styrning och dioden för manuell styrning tänds.
2:a tryckningen, relä 1 aktiveras (dioden för relä 1 tänds).
3:e tryckningen, relä 1 avaktiveras och relä 2 aktiveras. o.s.v.          Antal tryckningar
9:e tryckningen, mönstret börjar om på 1:an
Reläernas läge vid övergång till manuell inställning utgår 
från aktuellt läge, dvs om du har ringt och aktiverat 
reläerna enligt läge 3 på bilden till höger, och sedan går 
över till manuell styrning fortsätter reläerna på läge 4.

Den manuella inställningen av reläerna gäller tills nästa 
gång reläerna ändras, antingen via manuell styrning eller 
genom att du ringer till BAS-95N och ändrar med hjälp av tonvalstelefonen.

När du har styrt BAS-95N med hjälp av den manuella tryckknappen så lyser den röda dioden 
ovanför tryckknappen. Denna diod talar om att du har styrt BAS-95N manuellt och slocknar igen 
när du ringer till BAS-95N och styr den via telefon.
Nästa gång du trycker på den manuella knappen så tänds dioden igen.

Styrning via telefon:
Ring upp din BAS-95N som svarar efter ”X” antal ringsignal (antalet ringsignaler, 
1-9 st kan programmeras, fabriksinställning 5 signaler), en tonsignal hörs.
Efter tonsignalen trycker du in koden (enheten är förprogrammerad med kod 
11111).
Har du tryckt in fel kod hör du en mörk tonsignal och du får trycka in koden igen.
Du kan även trycka # för att avbryta ett kodinskrivningsförsök, om du t.ex. har 
tryckt fel siffra och måste börja om på nytt.
När du har tryckt in rätt kod hör du två tonsignaler och kan därefter manövrera 
BAS-95N enligt bilden till höger (R1=relä 1, R2=relä 2, R3=relä 3).

Om du t.ex. har installerat värme på relä 1 och vill koppla på den trycker du på 1 på din telefon.
Vill du stänga av värmen trycker du på 4.
Likadant gör du för relä 2 men du trycker 2 och 5, för relä 3 trycker du 3 och 6.

Om du inte vet om relä 1 är på eller av kan du trycka på 7, hör du en ljus tonsignal är reläet på 
och hör du en mörk tonsignal är reläet av. För relä 2, trycker du på 8 och relä 3 trycker du på 9.

Har man inte gjort någon knapptryckning eller om uppringaren lägger på luren kommer
BAS-95N att bryta förbindelsen efter en fördröjning på 15 sek.
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3st röda dioder
indikerar om relä 1-3 
är på eller av.

Grön diod indikerar
att BAS-95N har 
ström.

Tryckknapp för
manuell styrning med 
1st röd diod som
indikering.



Tekniska data:
Driftspänning   230VAC
Frekvens    50Hz
Effektförbrukning   5W

Ingång    Ingång för temperaturgivare
     (BAS-95T rumstermostat medlevereras)
Utgång    3 växlande relä, 230VAC, 2A AC51, 50Hz
Säkringar    3 x T2AH-250V
Inställningar    Kod, antal signaler, steg till och från,
     temperaturgräns, termostatfunktion

Kommunikation   Markbundna telefonnätet TFT
Temperatur drift   0-50°C
Temperatur förvaring  -25- 70°C

Godkännanden   CTR 21 TTE-SES 98/13/EC
     EN60950
     EN61000
     EN41003

Kapsling    Norm, 9 moduler, IP31
Montage    DIN-skena i normcentral
Vikt     0,7 kg

Beställningsinformation

E-nr  Art. nr.  Benämning
63 905 01 BAS-95N  Telestyr, styrning över det fasta telenätet

Kompletterande produkter

E-nr  Art. nr.  Benämning   
  CT12   Kapsling IP41 12-moduler
40 270 63 CTX R 16 10 230 A Relä 16A 1NO 230VAC
32 943 07 CTX 24 40 230 U Kontaktor 24A 4NO 230VAC
52 719 75 Tele240  Överspänningsskydd, telelinje, Eldon
52 719 71 FSP275  Överspänningsskydd, klass III, 1-fas, Eldon
Överspänningsskydd FSP275 skall alltid föregås av inledningsskydd.

Dimensioner:
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Egna anteckningar.

Installerad datum:

Installerad av;
Namn:

Adress:

Telefon:

Kod:

Relä 1 styr:

Relä 2 styr:

Relä 3 styr:

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



BONAB elektronik AB, Aröds industriväg 76, 422 43 Hisings Backa, Sweden
Tel: +46 (0)31-724 24 24, Fax: +46 (0)31-724 24 31, info@bonab.se, www.bonab.se
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