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Kennismaken met de
displaytimermodule

Displaytimermodule

In combinatie met verschillende sokkels kunnen diverse
functies worden uitgevoerd met de displaytimermodule
(hierna module), zoals:

Gebruiksaanwijzing

• handmatig schakelen, dimmen en jaloezieën besturen
• tijdgestuurd schakelen en besturen van jaloezieën

Dimmen:
• Universele dimmersok- • handmatig schakelen en
kel
dimmen
• Besturingssokkel 1-10 V • tijdgestuurd schakelen
• Dali-sokkel

• DCF-timer evalueren

• Universele dimmersok- • beide kanalen tegelijkerkel, 2-kanaals
tijd handmatig schakelen
en dimmen

• Eenvoudige bediening met vijf impulsdrukkers

• tijdgestuurd schakelen
van beide kanalen afzonderlijk of tegelijkertijd

• Afstelbare datum en tijd

• DCF-timer evalueren

Productkenmerken:

• Aantal schakelcycli (in-/uitschakelen, omhoog/omlaag):
– Schakelen, dimmen, jaloeziesokkels:
per kanaal: 2 schakelcycli/dag

Jaloezieën/rolluiken besturen:
• Jaloezie-besturings- • handmatig op-/neerhalen
sokkel
• tijdgestuurd op-/neerhalen

– Centrale-sokkel
System Design

• Zonweringsfunctie

per PL-lijn: 2 schakelcycli/dag

• Windalarmfunctie

Displaytimermodule
Art.nr. MTN5755-60..

• Schakeltijden in de fabriek ingesteld, maar kunnen later worden gewijzigd

• jaloeziebeweging uitschakelen (met magneetcontact)

• Schakelen naar handmatige modus mogelijk

Elso JOY

• DCF-timer evalueren

• Algemene besturing (max. vier PL-lijnen) en afzonderlijke lijnbesturing

Displaytimermodule
Art.nr. ELG17531..

Benodigde accessoires
– Aan te vullen met:
• bijbehorende sokkels (zie functieoverzicht)
• Frame van overeenkomstig ontwerp

Voor uw veiligheid

• Scènes kunnen worden opgeslagen
• Via impulsdrukkers kunnen twee algemene scènes
worden opgehaald.
• Astro-functie (geregeld op basis van astronomische
berekening van zonsopkomst en zonsondergang)
• Aanpassing van Astro-functie met een specifieke Astro-tijdsverschuiving
• Random-functie van 0-30 minuten
• DC-timer evalueren
• Automatische omschakeling zomertijd/wintertijd

¼

GEVAAR
Gevaar voor ernstige materiële schade en
persoonlijk letsel, bijv. door brand of elektrische schok, veroorzaakt door incorrecte
elektrische aansluiting.
De veiligheid van de elektrische aansluiting kan
alleen worden gewaarborgd als de desbetreffende persoon over fundamentele kennis van de volgende gebieden beschikt:
• Aansluiting op elektriciteitsnetwerken
• Aansluiting van meerdere elektrische apparaten
• Leggen van elektrische kabels
In de regel beschikken alleen opgeleide vaklieden op het gebied van elektrische installatietechniek over de desbetreffende vaardigheden en
ervaring. Als aan deze minimumvereisten niet
wordt voldaan of deze op welke manier dan ook
worden veronachtzaamd, bent u als enige aansprakelijk voor materiële schade of persoonlijk
letsel.
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Vul de module aan met de zendende centrale-sokkel om
algemene licht- en jaloeziebesturing uit te voeren via de
PlusLink (PL).
Algemene verlichtings- en jaloeziebesturing:
• Centrale-sokkel • handmatige besturing voor alle
PL-lijnen
schakelen, dimmen, op-/neerhalen (impulsdrukkerfunctie) of
scènes oproepen (scènefunctie)
• tijdgestuurd voor alle PL-lijnen of
elke PL-lijn afzonderlijk:
schakelen, op-/neerhalen

• Afzonderlijk instelbare bewegingstijd jaloezieën
• Afstelbare lichtsterktedrempel voor zonweringsfunctie
• Afstelbare respons voor windalarm

• DCF-timer evalueren

• Afstelbare displaylichtsterkte
• Automatische deactivatie van displayverlichting kan
worden geselecteerd
• Stroomreserve van ten minste 6 uur in het geval van
een stroomstoring
• Resetten (standaardinstellingen herstellen)

Aansluitingen, displays en
bedieningselementen
Voorzijde:

Overzicht van modulefuncties op ontvanger-sokkels
Vul de module aan met de ontvanger-sokkels voor schakelen, dimmen en jaloezieën besturen om de verlichting
en jaloezieën lokaal te regelen.

D
A

Schakelen:
• Elektronische schakelaar-sokkel

• handmatig in- en uitschakelen

• Relais-schakelaar-sokkel

• tijdgestuurd in- en uitschakelen
• DCF-timer evalueren

Inhoudsopgave

Functieoverzicht van de module op zender-sokkel

• Elektronische schakelaar-sokkel, 2-kanaals
• Relais-schakelaar-sokkel, 2-kanaals

B

Man

C

• beide kanalen tegelijkertijd handmatig in- en uitschakelen
• tijdgestuurd in- en uitschakelen van beide kanalen afzonderlijk of
tegelijkertijd
• DCF-timer evalueren

Menu

E
OK

F

G
A Display
B Menutoets
C Handmatige impulsdrukker
D OK-toets
E Pijltoets OMHOOG
• Functie impulsdrukker (fabrieksinstelling): Omhoog/inschakelen
• Scènefunctie*: Scène 1
F Pijltoets OMLAAG
• Functie impulsdrukker (fabrieksinstelling): Omlaag/uitschakelen
• Scènefunctie*: Scène 2
G Ledlampjes
*Kan alleen worden geselecteerd als alternatief in combinatie met een centrale-sokkel.
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Achterzijde:

De module monteren

Kennismaken met de basisfuncties
Hieronder wordt "jaloezie" gebruikt voor zowel
"rolluik" als "jaloezie".

|

A
B
A

C

De module is uitgerust met een programmageheugen
dat de standaard schakeltijden bevat. Deze kunnen op
elk gewenst moment worden gewijzigd.

A Module-interface

Display-elementen

|

Welke symbolen worden weergegeven, hangt af
van de gebruikte sokkels en de via PlusLink aangesloten sensoren.

De schakeltijden voeren specifieke acties uit:
A Sokkel (zie functieoverzicht)
B Frame
C Displaytimermodule

De module initialiseren
Nadat de module voor het eerst op de sokkel is aangesloten, wordt voor het moduletype en de moduleversie
één seconde lang informatie weergegeven. Dit wordt gevolgd door een standaardscherm, of met een knipperend kloksymbool of met een DCF-symbool.
Weergave moduletype: Displaytimermodule

Individuele displayelementen
Weergave van tijd, waarde en informatie

Automatische modus

• Schakeltijd

: Jaloezie omhoog, verlichting aan

• Schakeltijd

: Jaloezie omlaag, verlichting uit

Beide schakeltijden samen leveren een schakelcyclus
op.
U kunt weekdagen tot een groep combineren. In dat geval zijn de schakeltijden van toepassing op alle dagen in
deze groep. Een weekdaggroep bestaat uit 1-7 dagen. U
kunt maximaal 7 verschillende groepen aanmaken. In de
standaardinstellingen vormen de doordeweekse dagen
(maandag - vrijdag) één groep en het weekend (zaterdag + zondag) een andere groep.
Module in combinatie met schakelbare/dimbare
sokkels
Per kanaal zijn er per dag twee schakelcycli beschikbaar.

Op het display ziet u de volgende symbolen:

Weergave van de dagen van de
week
1 = maandag tot 7 = zondag

Schakeltijden

Standaardweergave met knipperend kloksymbool
Menu

Menu

Man OK
OK

Man

Astro-functie
Random-functie
• Statusdisplay met geschakelde
last: Licht aan of jaloezie omhoog
• Schakeltijden voor omhoog/inschakelen
• Statusdisplay met geschakelde
last: Jaloezie omlaag brengen
• Schakeltijden voor omlaag/uitschakelen

Stel de tijd en datum in (zie gedeelte “Module instellen:
Basismenu-instellingen”).

Module in combinatie met een jaloezie-besturingssokkel

Standaardweergave met DCF-symbool

|

Menu
Menu

De DCF-timer wordt 5 minuten na aansluiting op
het lichtnet gedetecteerd.

Man
Man

OK
OK

Module in combinatie met een centrale-sokkel

De tijd instellen

Per PL-lijn zijn er per dag twee schakelcycli beschikbaar.

De dag, de maand en het jaar instellen
Schakeltijd 2

A
Tijd en datum zijn ontvangen via een DCF-timer.
Menu

Windalarm gaat af,
Het gedrag voor windalarm instellen
Schakelen tussen zomer- en wintertijd
DCF-timer wordt geëvalueerd
Standaardweergave
Voorbeeld van de standaardweergave tijdens bedrijf:

Menu

Foutmelding na omschakeling van de module
Als de module op een sokkel is aangesloten die een andere functionaliteit heeft dan de voorgaande, verschijnt
de foutmelding “FAIL” en beginnen alle ledlampjes rood
op te lichten.

Man OK

Man

OK

PL1

PL2

PL3

PL4

B

C

B

C

Om te kunnen initialiseren moet de module op de standaardinstellingen te worden teruggezet.

|

Als u de standaardinstellingen herstelt, gaan eerder opgeslagen instellingen verloren! De ingestelde tijd en datum zijn niet teruggezet.

1 Druk op de impulsdrukkers
conden lang in.

en

gelijktijdig 10 se-

10 s
Menu
Menu

Man
Man OK
OK

Na de reset verschijnt het standaardscherm.
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Zonweringsfunctie geactiveerd,
De lichtsterktedrempel instellen

De standaard schakeltijden en weekdaggroepen
per kanaal of PL-lijn zijn:
Weekdaggroepen

Schakel- Schakelcyclus
tijden

Gr. 1 Maandag - vrijdag (1-5)

1

--:---:--

Gr. 2 Zaterdag - zondag (6-7)

Houd de impulsdrukker [Menu] ingedrukt om het
menu Geavanceerd te openen.

07:30
18:30

2

|

1

09:30

2

--:--

Door [Menu] lang ingedrukt te houden, verschijnt
na 2 s het menu voor het instellen van de tijd en
schakeltijd.

|

Als u langer dan 2 minuten geen impulsdrukker
bedient terwijl het menu actief is, verschijnt het
standaardscherm. Niet-bevestigde wijzigingen
[OK] worden niet opgeslagen.

6 Stel huidige dag en maand in met
drukker.

of

impuls-

7 Bevestig de instelling met [OK].
“Schakeltijden instellen” verschijnt.
Het menu sluiten: Houd [Menu[ 2 s lang ingedrukt.

Schakeltijden instellen
Menustructuur

22:00
--:--

Kennismaken met het menu
De module heeft twee menuniveaus:

2s

Module instellen: Basismenuinstellingen

|

– Schakeltijden instellen
2. Menuniveau: Menu Geavanceerd

2s

Als er via PlusLink een DCF-tijdssignaal wordt
ontvangen, wordt het menu “Tijd en datum instellen” niet langer weergegeven. De instelling wordt
automatisch uitgevoerd (zie “Opmerkingen over
geavanceerde functies” voor meer informatie).

– De pijltoetsfunctie selecteren
– Scènes opslaan
– Astro-tijdsverschuiving instellen

– Beweegtijd afzonderlijke jaloezieën instellen
– Jaloeziepositie instellen voor zonweringsfunctie

2s
A

• Submenu overslaan
• Menu sluiten

lang (4 s) • Menu Geavanceerd openen
kort

• Waarden verhogen (+1)
• Dagen v.d week toevoegen/behouden
• Bladeren door submenu

indrukken en
ingedrukt
houden

• Waarden cyclisch verhogen
(snelle modus):

kort

• Waarden verlagen (-1)

+5: Astro-tijdsverschuiving

K
J

G

I

H

D

F

2s

: Dag aan groep toevoegen/dag in groep behouden
: Dag uit groep verwijderen

E

C

F Stel schakelcyclus 1 in
G Instellen schakeltijd

Het menu kan worden bediend met de volgende impulsdrukkers:

lang (2 s) • Menu openen

E
F

C Selecteer de dag van de week (1ste groep)

– Automatische deactivatie van displayverlichting instellen

kort

C

B Weergave van het kanaal/de PL-lijn

– Lichtsterkte display instellen

Actie
Actie
impulsdrukker

D

L

A Standaardweergave met DCF-tijdssignaal

B

– Respons voor windalarm instellen

H Selecteer bedrijfsmodus
I Instellen

E

schakeltijd

J Selecteer bedrijfsmodus
K Stel schakelcyclus 2 in

D

A Standaardweergave

L Schakeltijden instellen voor meer groepen met dagen van de week

B Stel de tijd in
C Stel het jaar in
D Stel de dag en de maand in
E Schakeltijden instellen

|

F zie “Schakeltijden instellen”
Instellen
1 Menu openen: Houd [Menu[ 2 s lang ingedrukt.
Het tijdscherm knippert.

+10: Lichtsterktedrempel
+15: Gegevens tijd/datum

In combinatie met een 2-kanaals sokkel kunt u de
schakeltijden per kanaal afzonderlijk instellen.
Het menu geeft kort het bijbehorende kanaal (CH
1/CH 2) weer zodra het wordt opgestart en telkens wanneer de weekdaggroep wordt gewijzigd.
In combinatie met een centrale-sokkel kunt u voor
elke PL-lijn de schakeltijden per kanaal afzonderlijk instellen. Het menu geeft kort de bijbehorende
PL-lijn (PL 1-4) weer zodra het wordt opgestart en
telkens wanneer de weekdaggroep wordt gewijzigd.

• Dagen v.d. week verwijderen
• Bladeren door submenu
indrukken en
ingedrukt
houden

• Waarden cyclisch verlagen
(snelle modus):

kort

• Instellingen opslaan

-5: Astro-tijdsverschuiving

2 Stel huidige tijd in met

of

impulsdrukker.

3 Bevestig de instelling met [OK].
Het scherm met jaarvermelding knippert.

-10: Lichtsterktedrempel
-15: Gegevens tijd/datum
• ga naar volgende menuopdracht

Instellen
1 Menu openen: Houd [Menu[ 2 s lang ingedrukt.
Als de module geen DCF-tijdsignaal via PlusLink ontvangt, verschijnt op het display “Tijd instellen”. Om de
schakeltijd in te stellen houdt u de impulsdrukker [Menu]
kort ingedrukt.
De eerste dag van weekdaggroep 1 knippert.

4 Stel huidig jaar in met

of

impulsdrukker.

5 Bevestig de instelling met [OK].
De weergave dag en maand knippert.
2 Gebruik de impulsdrukker om dagen toe te voegen om ze afzonderlijk te groeperen/om dagen in
groep te houden of gebruik de impulsdrukker om
uit de groep te verwijderen.
3 Bevestig de instelling met [OK].
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Impulsdrukker

2s

Menustructuur

– Automatische omschakeling zomertijd/wintertijd activeren/deactiveren
– Lichtsterktedrempel instellen voor zonweringsfunctie

B

Tijd en datum instellen

1. Menuniveau:
– Tijd en datum instellen

A

|

, Druk op om afzonderlijke dagen toe te voegen of
ze in groep te houden of druk op om uit de groep
te verwijderen.
. Bevestig de instelling met [OK].

Dagen die zijn verwijderd uit een bestaande
groep vormen een nieuwe groep. U kunt maximaal 7 verschillende groepen weekdagen aanmaken.

Het tijdscherm knippert.

met

of

5 Bevestig de instelling met [OK].

|

H Scène 2 opslaan
I Astro-tijdsverschuiving instellen

Structuur van het menu Geavanceerd

J Automatische overschakeling naar zomer-/wintertijd activeren/deactiveren (niet mogelijk als het
DCF-tijdssignaal wordt ontvangen via PL)
alleen in combinatie met een jaloezie-besturingssokkel
K Standaard beweegtijd afzonderlijke jaloezieën
L Lichtsterktedrempel instellen voor zonweringsfunctie
M Jaloeziepositie instellen voor zonweringsfunctie
N Respons voor windalarm instellen
O Lichtsterkte display instellen

U kunt met de impulsdrukker [Man] de schakeltijd
wissen. Als u opnieuw op de impulsdrukker drukt,
verschijnt de eerder ingestelde schakeltijd.

P Automatische deactivatie van displayverlichting
instellen

4s
A

Het scherm Bedrijfsmodus knippert.

G Scène 2

Herhaal de afzonderlijke stappen voor het instellen van
de schakeltijd (zie weekdag groep 1).

Welke instellingen in het menu Geavanceerd mogelijk
zijn, hangt af van de betreffende sokkel (zie functieoverzicht).

impulsdrukker.

F Scène 1 opslaan

Het tijdscherm knippert.

Module instellen: Menu Geavanceerd

4 Stel schakeltijd in

E Scène 1

P

B

C

De pijltoetsfunctie selecteren

D

(Alleen in combinatie met een centrale-sokkel)

A

E

Menu
Menu

6 Selecteer bedrijfsmodus met impulsdrukker

of

.

Man

Automatische modus
Astro-functie (Meer informatie in
“Opmerkingen over geavanceerde functies”)
Random-functie (Meer informatie in “Opmerkingen over geavanceerde functies”)

O

F

8 Stel schakeltijd in

met

of

Man

N

G

M

H

L

I

K

J

impulsdrukker.

B

OK

Functie impulsdrukker / Scènefunctie /SCn
Pb
A Jaloezie omhoog / verlich- Scène 1
ting aan
B Jaloezie omlaag / verlichting uit

7 Bevestig de instelling met [OK].
Het tijdscherm knippert.

OK

Scène 2

Als de impulsdrukkerfunctie vooraf in de fabriek is ingesteld, kunt u met de pijltoetsen de jaloezieën omhoog en
omlaag bewegen of de verlichting in- en uitschakelen.
Ook kunt u als alternatief gebruikmaken van een centrale-sokkel om scènes op te halen via de pijltoetsen. U
kunt afzonderlijk één scène per pijltoets opslaan (zie
“Scènes opslaan). Schakel hiervoor de configuratie van
de pijltoetsen van impulsdrukkerfunctie naar de scènefunctie.
1 Open menu Geavanceerd: Houd [Menu[ 4 s lang ingedrukt.
Het scherm voor de pijltoetsfunctie verschijnt.

9 Bevestig de instelling met [OK].
Het scherm Bedrijfsmodus knippert.
0 Selecteer bedrijfsmodus met of
en bevestig met [OK].

impulsdrukker

Het tijdscherm knippert.

A Standaardweergave
alleen in combinatie met een centrale-sokkel
B De pijltoetsfunctie selecteren

^ Stel tweede schakeltijd in met
ker.
< Bevestig de instelling met [OK].

|

of

impulsdruk-

Door te drukken op de impulsdrukker [Man] verschijnt er een eerder ingestelde schakeltijd.

Het scherm Bedrijfsmodus knippert.
+ Selecteer bedrijfsmodus met of
en bevestig met [OK].

2 Selecteer functie met impulsdrukker

.

C Weergave van PL-lijn / ALL (afzonderlijke scènes voor PL-lijnen / vervolgens kunnen de algemene scènes voor alle PL-lijnen in één keer
worden ingesteld.
alleen in combinatie met schakelbare/dimbare
sokkels
D Kanaalweergave (scènes kunnen voor twee
kanalen afzonderlijk worden ingesteld)

3 Bevestig de instelling met [OK].

|
impulsdrukker

of

Configuratie van de pijltoetsen met scènefuncties
is van toepassing in automatische modus en in
handmatige modus.
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De eerste dag van weekdaggroep 2 knippert.

Scènes opslaan

Extra instellingen voor jaloeziebesturing

Weergave scène 2 verschijnt.

Met de module kunt u twee scènes opslaan die via schakeltijden worden geactiveerd.
Daarnaast kunt u twee algemene scènes (PL 1-4) opslaan, die u kunt oproepen met de pijltoetsen. Deze algemene scènes zijn alleen beschikbaar in combinatie met
een centrale-sokkel en terwijl de bijbehorende scènefunctie voor de pijltoetsen is geselecteerd. (Zie “Pijltoetsfunctie selecteren”)

|

Weergave van het bijbehorende kanaal (CH 1/
CH 2), van de bijbehorende PL-lijn (PL 1-4) en
alle PL-lijnen (ALL)
• In combinatie met een 2-kanaals sokkel kunt u
twee scènes per kanaal afzonderlijk instellen.
Het menu geeft kort het bijbehorende kanaal
(CH 1/CH 2) weer zodra het wordt opgestart en
telkens wanneer de weekdaggroep wordt gewijzigd.
• In combinatie met een centrale-sokkel kunt u
voor elke PL-lijn twee scènes afzonderlijk instellen. Het menu geeft kort de bijbehorende
PL-lijn (PL 1-4) weer zodra het wordt opgestart
en telkens wanneer de weekdaggroep wordt
gewijzigd.
• In combinatie met een centrale-sokkel en de
scènefunctie voor de pijltoetsen kunt u twee algemene scènes voor alle PL-lijnen instellen.
Het menu geeft kort “ALL” weer.

1 Stel de lichtsterkte van lampen in en gewenste positie van jaloezie (willekeurige waarden) met impulsdrukker of .

|

Jaloeziescènes opslaan
:Breng de jaloezie in de bovenste positie en
wacht op de looptijd van 2 minuten totdat het statuslampje van het display verdwijnt. Stel vervolgens de gewenste positie van het jaloezie in.

2 Open menu Geavanceerd: Houd [Menu[ 4 s lang ingedrukt.
Weergave scène 1 verschijnt.

3 Bevestig de instelling met [OK].
“Nee” wordt weergegeven.

Als de module wordt gecombineerd met een jaloezie-besturingssokkel, zijn er meer functies beschikbaar (zie
voor meer informatie “Opmerkingen over geavanceerde
functies”).
Herhaal de afzonderlijke stappen bij scène 1.

Astro-tijdsverschuiving instellen
(Meer informatie in “Opmerkingen over geavanceerde
functies”)
1 Open menu Geavanceerd: Houd [Menu[ 4 s lang ingedrukt.
2 Druk een aantal keren achter elkaar op de impulsdrukker [Menu] totdat het volgende scherm verschijnt.

• Lichtscène: Alle lampen gaan kort uit en vervolgens
weer aan om te laten zien dat het opslaan met succes
is uitgevoerd. De lampen nemen vervolgens de opgeslagen lichtsterkte over.

2 Druk een aantal keren achter elkaar op de impulsdrukker [Menu] totdat het volgende scherm verschijnt.
Het tijdscherm voor de duur van de afzonderlijke beweging van het jaloezie knippert.

3 Stel de beweegtijd (30 seconden tot 3 minuten) in
met de impulsdrukker of .
3 Stel de Astro-tijdsverschuiving in (max. ±2 uur) met
of impulsdrukker.
4 Bevestig de instelling met [OK].
Aan de hand van de volgende tabel kunt u zien hoeveel
minuten uw plaatselijke tijd afwijkt van de standaardtijd
(Midden-Europese tijd, CET). Deze afwijking is tevens
uw astro-tijdsverschuiving.
Plaats
Warschau
Boedapest
Wenen
Görlitz
Berlijn
München
Schwerin
Hamburg
Frankfurt/Main
Keulen
Aken
Amsterdam
Brussel
Parijs
Madrid

Lengtegraad (bij
benadering)
21°
oost
19°
oost
16° 30‘ oost
15°
oost
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Astro-tijdsverschuiving
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Automatische omschakeling zomertijd/
wintertijd activeren/deactiveren
1 Open menu Geavanceerd: Houd [Menu[ 4 s lang ingedrukt.

5 Bevestig de instelling met [OK].

1 Open menu Geavanceerd: Houd [Menu[ 4 s lang ingedrukt.

Het tijd-scherm voor Astro-tijdsverschuiving knippert.

(Niet mogelijk indien DCF-signaal is gestuurd via PL, zie
“Opmerkingen over geavanceerde functies”)

4 Selecteer optie opslaan (“ja”) met impulsdrukker
of .

Standaard beweegtijd afzonderlijke jaloezieën

2 Druk een aantal keren achter elkaar op de impulsdrukker [Menu] totdat het volgende scherm verschijnt.

4 Bevestig de instelling met [OK].
Lichtsterktedrempel instellen voor zonweringsfunctie
(Alleen in combinatie met een jaloezie-besturingssokkel,
lichtsterktesensorinterface inbouwmontage en zon/
schemeringsensor)
1 Open menu Geavanceerd: Houd [Menu[ 4 s lang ingedrukt.
2 Druk een aantal keren achter elkaar op de impulsdrukker [Menu] totdat het volgende scherm verschijnt.
De lichtsterktedrempel (waarde rechts) knippert. De
waarde links geeft de momenteel gemeten lichtsterkte
weer.

3 Stel de lichtsterktedrempel in op een schaal van 00
(donker) tot 99 (helder) met impulsdrukker of .
4 Bevestig de instelling met [OK].
Jaloeziepositie instellen voor zonweringsfunctie
1 Open menu Geavanceerd: Houd [Menu[ 4 s lang ingedrukt.
2 Druk een aantal keren achter elkaar op de impulsdrukker [Menu] totdat het volgende scherm verschijnt.
De tijd die het jaloezie nodig heeft om omhoog te gaan,
wordt in seconden aangegeven om de sensor helemaal
vrij te geven (hier standaardinstelling):

“Aan” knippert.

3 Stel de positie van de jaloezieën in op een schaal
van 2 (snel omhoog) tot 16 (langzaam omhoog) met
de impulsdrukker of .
3 Gebruik de of impulsdrukker om te selecteren
tussen “Aan” (omschakeling geactiveerd) en “Uit”
(omschakeling gedeactiveerd).

4 Bevestig de instelling met [OK].

4 Bevestig de instelling met [OK].
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• Jaloeziescène: De jaloezieën gaan met één stap omhoog en omlaag om aan te geven dat de opslagprocedure is geslaagd.

Het gedrag voor windalarm instellen
(Alleen in combinatie met een jaloezie-besturingssokkel,
lichtsterktesensor met windsensorinterface en DCF en
windsensor)
1 Open menu Geavanceerd: Houd [Menu[ 4 s lang ingedrukt.
2 Druk een aantal keren achter elkaar op de impulsdrukker [Menu] totdat het volgende scherm verschijnt.
Het display “Omlaag bij windalarm” knippert.

Informatie over geavanceerde functies
Astro-functie
In plaats van met schakeltijden kunt u de bewegingen
van uw jaloezie en het schakelgedrag van uw verlichting
ook aanpassen aan de daadwerkelijke zonsopkomst/
zonsondergang, en wel met de Astro-functie. Hiervoor
is de module uitgerust met een geïntegreerde astronomische kalender, die voor elke dag van het jaar de tijd
van zonsopkomst en zonsondergang berekent.

|
3 Stel het gedrag van het jaloezie in bij een windalarm
met de impulsdrukker of de impulsdrukker.
JA
NEE
JA

Jaloezie gaat bij windalarm omlaag (standaardinstelling).
Jaloezie reageert niet op windalarm.
Jaloezie gaat omlaag bij windalarm.

4 Bevestig de instelling met [OK].

De volgende uitleg geldt voor de Midden-Europese tijd (CET). In het geval van de Midden-Europese zomertijd (CEST) verschillen de Astro-curves
met +/- 1 uur. De module houdt hier automatisch
rekening mee.

U kunt de Astro-functie afzonderlijk voor elke schakeltijd
activeren (zie “Schakeltijden instellen”).
Als de geactiveerde Astro-functie heeft berekend dat het
buiten nog steeds donker is op de ingestelde schakeltijd
(bijv. “Jaloezie omhoog om 6.30”), dan zal de jaloezie
niet eerder omhoog gaan dan wanneer de zon opkomt.
En als de geactiveerde Astro-functie heeft berekend dat
het donker zal zijn voor de ingestelde schakeltijd (bijv.
“Jaloezie omlaag om 19.10”), dan zal de jaloezie bij
zonsondergang omlaag gaan. Voor de verlichting geldt
hetzelfde principe.

Display-instellingen
Displaylichtsterkte instellen
1 Open menu Geavanceerd: Houd [Menu[ 4 s lang ingedrukt.
2 Druk een aantal keren achter elkaar op de impulsdrukker [Menu] totdat het volgende scherm verschijnt.
Het scherm displaylichtsterkte knippert.

De Astro-functie heeft geen invloed op de andere schakeltijden die voor de daglichtperiode zijn ingesteld.
Astro-functie - voorbeelden van toepassingen

2
4

A

6
8

B

10
12

3 Stel de lichtsterkte van het display in op een schaal
van 00 (uit) tot 04 (helder) met de of impulsdrukker.

14

C

16

20

Automatische deactivatie van displayverlichting instellen

21

(De optie Instellen wordt niet weergegeven als de displaylichtsterkte op “0” is ingesteld).

23

1 Open menu Geavanceerd: Houd [Menu[ 4 s lang ingedrukt.
2 Druk een aantal keren achter elkaar op de impulsdrukker [Menu] totdat het volgende scherm verschijnt.
De huidige instelling verschijnt (standaardinstelling hier:
Displayverlichting is permanent aan):

D

22

.

U wilt dat het jaloezie elke ochtend bij zonsopkomst omhoog gaat, maar niet voor 6.30. U wilt dat het jaloezie 's
avonds uiterlijk om 19.10 omlaag gaat, of bij zonsondergang omlaag als die voor 19.10 uur plaatsvindt.
• Schakeltijd : Maandag - zaterdag 6.30 uur, Astrofunctie geactiveerd.
• Schakeltijd : Maandag - zondag 19.10 uur, Astrofunctie geactiveerd.
Als het om 6.30 uur buiten nog steeds donker is, zorgt de
Astro-functie ervoor dat het jaloezie pas omhoog gaat
als de zon ook daadwerkelijk opkomt. Als het al donker
is vóór 19.10 uur, zorgt de Astro-functie ervoor dat het jaloezie eerder omlaag gaat, namelijk wanneer de zon
daadwerkelijk ondergaat.
Als het daadwerkelijke tijdstip voor zonsopkomst echter
vóór 6.30 uur ligt, zal de Astro-functie niet worden geactiveerd en gaat het jaloezie open om 6.30 uur. Als het om
19.10 uur nog steeds licht is, zal de Astro-functie niet
worden geactiveerd en gaat het jaloezie om 19.10 uur
dicht.
Astro-tijdsverschuiving
De geïntegreerde astronomische kalender is gebaseerd
op het middelpunt van de Midden-Europese tijdzone
(CET). De Astro-tijdsverschuiving houdt rekening met de
daadwerkelijke tijdstippen van zonsopkomst en zonsondergang op verschillende locaties. U kunt de Astro-functie met de Astro-tijdsverschuiving aanpassen aan de
specifieke locatie en de door de module berekende astrotijden bijstellen met max. +/- 2 uur (zie “De Astro-tijdsverschuiving instellen”).
Voorbeeld voor jaloeziebesturing:
Stel -32 in als Keulen uw locatie is. Dit zal ertoe leiden dat
de jaloezieën omlaag gaan op basis van een later tijdstip
voor zonsondergang (32 minuten later dan Görlitz).

Hiermee kunt u de indruk wekken dat u thuis bent. De
Random-functie maakt gebruik van een geïntegreerde
randomiserende generator om elke dag tussen de door
u ingestelde tijden tussen 0 minuten en 30 minuten te variëren.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A Ingestelde tijd OMHOOG 6.30

C

C

0...30 min

0...30 min

B Uitgevoerde tijd OMHOOG
C Uitgevoerde tijd OMLAAG
D Ingestelde tijd OMLAAG 19.10

U wilt dat het jaloezie elke dag bij zonsopkomst omhoog
gaat en bij zonsondergang omlaag.

of

Voorbeeld 3:

24

Voorbeeld 1:

3 Wijzig instelling met impulsdrukker

Als u het jaloezie en de verlichting alleen met de
Astro-functie wilt besturen, moet u de schakeltijden instellen op een tijd waarvan u zeker weet dat
het dan donker is.

Random-functie

18

4 Bevestig de instelling met [OK].

|

0

7.00

8.00

18.00

A

19.00

B

A Ingestelde tijd OMHOOG 7.30

• Schakeltijd : Maandag - zaterdag 4.00, Astro-functie
geactiveerd.

B Ingestelde tijd OMLAAG 18.30

• Schakeltijd : Maandag - zondag 22.30, Astro-functie
geactiveerd.

U kunt de Random-functie afzonderlijk voor elke schakeltijd activeren (zie “Schakeltijden instellen”).

C Random-duur 0-30 minuten

Voorbeeld 2:
U wilt dat de verlichting (bijv. buitenverlichting) elke dag
bij zonsopkomst wordt uitgeschakeld en elke avond bij
zonsondergang wordt ingeschakeld.

4 Bevestig de instelling met [OK].

• Schakeltijd : Maandag - zaterdag 4.00, Astro-functie
geactiveerd.
• Schakeltijd : Maandag - zondag 22.30, Astro-functie
geactiveerd.
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LAan: Displayverlichting is permanent aan.
Lt:
Displayverlichting schakelt 10 seconden na
de laatste invoer automatisch uit.

Extra functies voor jaloeziebesturing
Bewegingstijd afzonderlijke jaloezieën
De module staat op de fabrieksinstellingen zodat het 2
minuten duurt voordat de jaloezie helemaal omlaag is
(en, zo nodig, automatisch stopt als de onderste positie
is bereikt). U kunt deze tijd naar eigen inzicht tussen de
30 seconden en 3 minuten instellen. Dit betekent dat
scènes sneller kunnen worden uitgevoerd.
(zie “Bewegingstijd afzonderlijke jaloezieën instellen”).
Zonweringsfunctie
De zonweringsfunctie wordt geactiveerd zodra de lichtsterkte bij het raam, zoals geregistreerd door de zon/
schemeringsensor, de ingestelde grenswaarde 2 minuten lang overschrijdt. De jaloezie gaat omlaag tot onder
de sensor en gaat weer omhoog gedurende de ingestelde bewegingstijd. De tijd waarin het jaloezie weer omhoog gaat moet worden ingesteld zodat het jaloezie net
boven de sensor stopt. Als de gemeten lichtsterkte 15
minuten lang onder de grenswaarde komt, gaat het jaloezie weer omhoog.
De lichtsterktegrenswaarde en de duur voor omhoog
gaan kan worden ingesteld in het menu Geavanceerd
van de module (zie “De lichtsterktedrempel instellen
voor zonweringsfunctie” en “De jaloeziepositie voor zonweringsfunctie instellen”).

1

2

½

LET OP
Gevaar van inbraak!
Vergeet niet dat het jaloezie niet zal sluiten wanneer het raam/de deur openstaat bij gebruik van
het magneetcontact.

Windalarm
Om jaloezieën of markiezen te beschermen tegen schade door sterke wind, kunt u het gedrag van jaloezieën op
windalarm instellen.
Zodra de windsnelheid die op de windsensor is ingesteld
ten minste 15 seconden lang is overschreden, reageert
het jaloezie op basis van het ingestelde gedrag (zie “Het
gedrag voor windalarm instellen”). Er zijn drie instellingen mogelijk:

Deactiveer de tijd en PlusLink-besturing
Druk op de impulsdrukker [Man] om de module te schakelen naar de handmatige modus en deactiveer de besturing via ingestelde schakeltijden en via PlusLink.
Lasten kunnen dan alleen handmatig worden bestuurd
met de en impulsdrukkers.

|

Uitzonderingen:
• De paniekscène wordt uitgevoerd.
• In combinatie met een jaloezie-besturingssokkel reageert de module op sensorwaarden via
PlusLink en bestuurt deze het jaloezie dienovereenkomstig.

• Jaloezie gaat omlaag bij windalarm (standaardinstelling).
• Jaloezie gaat bij windalarm omhoog.
• Jaloezie reageert niet op windalarm.
Gedurende deze tijd en totdat de wind afneemt, wordt
het op- en neerbewegen van het jaloezie via PL of moduleschakeltijden uitgeschakeld. Handmatige bediening
blijft mogelijk met de en impulsdrukkers. Het jaloezie gaat niet automatisch omlaag of omhoog nadat het
windalarm voorbij is.

1

2

3

15 s

3

De module bedienen

1. Jaloezie gaat gedeeltelijk omlaag.
2. De wind neemt toe en overschrijdt de grenswaarde.
Na 15 s activeert de sensorinterface via de PL een
windalarm.

Menu

2s

Man

Houd [Man] 2 s lang ingedrukt om terug te schakelen.
Nadat er naar de handmatige modus is geschakeld, verdwijnt “Auto” van het display en licht het lampje naast de
impulsdrukker [Man] rood op.

Basisfuncties
Statuslampjes voor de module
Bediening

Terugmelding

3. Het jaloezie gedraagt zich volgens de instellingen.
1. De zon/schemeringsensor meet de lichtsterkte. De
grenswaarde is overschreden.

DC-timer evalueren

2. Het jaloezie gaat omlaag. De sensor bevindt zich nu in
de schaduw, het jaloezie stopt onder de sensor.

(Alleen in combinatie met een lichtsterktesensor met
windsensorinterface en DCF)

3. Jaloezie gaat omhoog voor de ingestelde duur en
stopt boven de sensor.

|

Door de module handmatig te bedienen wordt de
zonweringsfunctie gedeactiveerd. Het zonnesymbool is niet op het scherm te zien.
De zonweringsfunctie is alleen actief wanneer het
jaloezie helemaal omhoog is.

Jaloeziebeweging uitschakelen met magneetcontact
(Alleen in combinatie met een jaloezie-besturingssokkel,
lichtsterktesensorinterface inbouw en magneetcontact)
De jaloezie op-/neerhalen via PlusLink-commando's of
via schakeltijden van de displaytimermodule is uitschakeld door een magneetcontact als het raam of de deur
open staat.
Handmatige bediening blijft mogelijk met de
pulsdrukkers.

en

A

im-

– groene lampje
brandt kort na activatie
– Pijlsymbool verschijnt wanneer
last is geactiveerd
(verlichting aan/
jaloezie gaat omhoog)

Menu

Man

OK

De module kan via een op de PlusLink aangesloten sensorinterface een DCF-tijdsignaal ontvangen. Het DCFtijdsignaal wordt eenmaal per dag via PL naar de module
gestuurd (om ca. 2 uur 's nachts). De module gebruikt dit
om automatisch de huidige datum en tijd in te stellen.

– groene lampje
brandt kort na activatie

Met het DCF-tijdsignaal wordt automatisch geschakeld
van zomertijd naar wintertijd.

– Pijlsymbool verschijnt wanneer
last is geactiveerd
(jaloezie gaat omlaag)

Menu

Respons op stroomuitval en herstel /
stroomreserve
In geval van een stroomstoring gaat het display uit. De
volgende instellingen worden permanent opgeslagen:
• Schakeltijden
• Pijltoetsfunctie

Man

OK

Standaardinstellingen herstellen
Bediening

Terugmelding
alle lampjes lichten
even rood op en alle
displaysymbolen
10
worden weergegeven

• Scènes
• Jaloeziepositie voor de zonweringsfunctie
• Display-instellingen
• Bedrijfsmodus
Dankzij de elektriciteitsreserve worden de ingestelde tijd
en datum ten minste 6 uur lang bewaard (batterijen niet
nodig).

OK

Menu

Man

OK

Nadat de stroomvoorziening is hersteld, wordt het eerstvolgende schakelmoment uitgevoerd. Gemiste schakeltijden worden niet uitgevoerd.

Menu

Man

OK
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A Magneetcontact

Jaloeziebesturing

lichtregeling

Jaloezieën besturen

Last in- en uitschakelen

• omhoog/omlaag (> 0,5 s)
• stapsgewijs omhoog/omlaag (< 0,5 s)

Algemene jaloezie- en lichtscènes

In combinatie met 1-kanaals/2-kanaals sokkel

Algemene scènes zijn mogelijk via de pijltoetsen
in combinatie met de centrale-sokkel en de displaytimermodule.

|

Pijltoetsen met scènefunctie:

< 0,5 s

• Impulsdrukker kort ingedrukt houden (< 0,5 s): Scène
1/2 oproepen

< 0,5 s
Menu
Menu

> 0,5 s

Man
Man

OK
OK

< 0,5 s

Menu

OK

< 0,5 s
> 0,5 s

In combinatie met een 2-kanaals sokkel worden
beide kanalen gelijktijdig geschakeld.

|

Weergave van de statuspijl in het display heeft alleen betrekking op kanaal 1.

Algemene jaloeziebesturing

|

Algemene besturing via PlusLink is mogelijk in
combinatie met de centrale-sokkel en de displaytimermodule.

In combinatie met 1-kanaals/2-kanaals sokkel

Man

OK

PL4 PL3 PL2

PL1

B

> 0,5 s
< 0,5 s
> 0,5 s

B
A Module op centrale-sokkel
B Jaloezie-besturingssokkel

Lasten bedienen vanaf een andere
locatie via PlusLink

• Sensorinterface + sensoren

|

In combinatie met een 2-kanaals sokkel worden
beide kanalen gelijktijdig gedimd.
Weergave van de statuspijl heeft alleen betrekking op kanaal 1.

OK

< 0,5 s

Scène 2 oproepen

• Mechanische impulsdrukker/dubbele impulsdrukker

|

Algemene besturing via PlusLink is mogelijk in
combinatie met de centrale-sokkel en de displaytimermodule.

Voorbeeld van algemeen in- en uitschakelen en
dimmen van de PL-lijnen 1-4
Na activatie van de impulsdrukkers en van de module op de centrale-sokkel, worden alle lasten in de PLlijnen tegelijkertijd geregeld:
Pijltoetsen met impulsdrukkerfunctie
• Impulsdrukker kort ingedrukt houden (< 0,5 s): in-/uitschakelen
• Impulsdrukker lang ingedrukt houden (> 0,5 s): dimmen

PL4 PL3 PL2

Man

“FAIL” knippert op het display, alle ledlampjes knippereren rood op.

– Herstel de standaardinstellingen van de module
Het jaloezie of de verlichting reageert niet op een
ingestelde schakeltijd.
• Met PlusLink-commando's worden de schakeltijden
gedeactiveerd.
– De paniekscène wordt uitgevoerd.
– Windalarm is actief.
– Raam/deur met magneetcontact staat open.
– Zon-/schemeringssensor voert zonweringsfunctie
uit.
– Alle overige PlusLink-commando's en schakeltijden
worden uitgevoerd wanneer niveau 1 - 4 niet wordt
uitgevoerd.
• De module bevindt zich in de handmatige modus.
Hoewel de Astro-functie is geactiveerd, wijkt het
gedrag van de jaloezieën en de verlichting significant af van de daadwerkelijke tijden voor zonsopkomst en zonsondergang.

Menu

A

Wat moet ik doen bij een probleem?

• Module is aangesloten geweest op een sokkel met
een andere functionaliteit dan de voorgaande.

Menu

Man

Scène 1 oproepen

schakelen, dimmen, jaloezieën besturen en scènes
oproepen

Menu

Algemene lichtregeling
A

OK

• Centrale-sokkel of Plus-zijregelaar, 1-kanaals/2-kanaals:

> 0,5 s

Na activatie van de impulsdrukkers en van de module op de centrale-sokkel worden alle lasten in de PLlijnen tegelijkertijd geregeld.
Pijltoetsen met impulsdrukkerfunctie:

• Impulsdrukker kort ingedrukt houden (< 0,5 s): langzaam omhoog/omlaag

Man

Last dimmen

Voorbeeld van algemeen op-/neerhalen en langzaam op-/neerhalen van 1-4 PL-lijnen

• Impulsdrukker lang ingedrukt houden (> 0,5 s): omhoog/omlaag

Menu

OK

• Instellingen dag/tijd en Astro-tijdsverschuiving zijn niet
correct ingesteld.

PL1
< 0,5 s
B

• Schakelen tussen zomer-/wintertijd is niet geactiveerd.

< 0,5 s

> 0,5 s
B

> 0,5 s

B
A Module op centrale-sokkel
B Sokkels voor schakelen en dimmen (zie functieoverzicht)
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Man

De zonweringsfunctie wordt niet uitgevoerd.
• De lichtsterktedrempel is te hoog ingesteld.
– Verlaag de lichtsterktedrempel in het menu Geavanceerd.
• Jaloezie bevindt zich niet in de bovengrenspositie.
Elke handmatige bediening deactiveert de zonweringsfunctie.
– Beweeg het jaloezie naar de hoogste positie door
de knop lang ingedrukt te houden en wacht max. 2
minuten (looptijd).
• Windalarm is actief en voorkomt dat het jaloezie omlaag gaat. Op het display staat het windsymbool weergegeven.
– Wacht het windalarm af.
• De zon/schemeringsensor bevindt zich in de schaduw
en kan geen zonlicht waarnemen.
– Installeer de zon/schemeringsensor zo op het raam
dat het zonlicht wordt waargenomen.
– Verhoog in het menu Geavanceerd de jaloeziepositie voor de zonweringsfunctie.
• Het raam / de deur staat open. Het magneetcontact
voorkomt dat het jaloezie omlaag gaat.
– Sluit raam/deur.
• De paniekscène wordt uitgevoerd.
• De module bevindt zich in de handmatige modus.
Als het raam/de deur met magneetcontact openstaat, beweegt het jaloezie omhoog of omlaag.
• Windalarm is actief, waardoor het jaloezie helemaal
naar boven gaat.
– Wacht het windalarm af.
– Wijzig via het menu het gedrag van het jaloezie bij
windalarm.

Technische gegevens
Aantal schakelcycli (in-/uitschakelen, omhoog/omlaag):
Schakelen, dimmen,
jaloeziesokkels:
per kanaal: 2 schakelcycli/dag
Centrale-sokkel
per PL-lijn: 2 schakelcycli/dag
Functies
Afwijking:
Stroomreserve:
Aansluitbare randomiserende generator:
Astro-functie
Astro-tijdsverschuiving:
Standaardtijd jaloeziebesturing:

< 1 s / dag
> 6 uur (geen batterij nodig)
0-30 minuten

±2 uur
2 minuten

Displayelementen:

• 5 ledlampjes

Bedieningselementen:

• Lcd-display
• Menu-impulsdrukker
• Handmatige impulsdrukker
• OK-impulsdrukker
• pijltoets OMHOOG

Aansluiting:

• pijltoets OMLAAG
module-interface met 8 stekkers

Schneider Electric Industries SAS
Neem bij technische vragen contact op met de klantenservice in uw land.
schneider-electric.com/contact
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Het apparaat niet met het huishoudelijk afval
afvoeren maar naar een officieel verzamelpunt brengen. Professionele recycling beschermt mens en milieu tegen potentiële
negatieve effecten.

