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Bedieningshandleiding  
Neventoel 2-draads 
Tastafdekking 

    

1. Gevaarinstructies 

Attentie! Inbouw en montage van elektrische apparaten mogen 
alleen door een erkend elektricien worden uitgevoerd. Bij veronacht-
zaming van de installatie-instructies kunnen brandgevaar of andere 
gevaren optreden. Ter vermijding van elektrische schok het toestel 
voorafgaandaan de werkzaamheden altijd eerst spanningvrij 
schakelen (veiligheidsautomaat uitschakelen). 

2. Functie 

Neventoestel “2-draads“ voor bediening van dimmers of schakelaars. Het 
neventoestel “2-draads“ biedt de mogelijkheid, installaties opuiterst 
eenvoudige wijze met de functies wisselschakeling en kruisschakeling uit 
te rusten. De functionaliteit van het neventoestel “2-draads“ is afhankelijk 
van het gebruikte hoofdtoestel (dimmer, schakelaar). Dit staat in de 
bijbehorende bedieningshandleiding beschreven. 

3. Installatie-instructies 

Het neventoestel (1) wordt in een schakeldoos conform DIN 49073 
gemonteerd (afb. A). 

 Afb. A 

Stand: Mai-09   825 346 13 



 
Lichtmanagement Neventoestel 2-draads, Tastafdekking 
 Art.nr.: 1220 NE, ..1561.07.. 

 
De aansluitklemmen van het neventoestel dienen beneden teliggen. Het 
neventoestel kan uitsluitend in combinatie met de tastafdekking worden 
gebruikt. De tastafdekking (2) wordt samen met het afdekraam (3) op het 
neventoestel ingeplugd. De elektrische contactering geschiedt via de 
steker (4). 

 Afb. B 

Aansluiting, zie afbeelding B. 
(5) hoofdtoestel    (6) Last 
(1) neventoestel “2-draads“   (7) overige neventoestellen 

4. Technische gegevens 

Nominale spanning:  AC 230V, 50/60 Hz 
Aansluiting:  op hoofdtoestel 
Aantal neventoestellen:  onbeperkt 

5. Garantie 

Wij bieden garantie in het kader van de wettelijke bepalingen. 
U gelieve het apparaat franco met een beschrijving van de 
fout/storing aan onze centrale serviceafdeling te zenden. 
ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG 
Service-Center 
Kupferstr. 17-19 
D-44532 Lünen 
Service-Line: +(49) 23 55 . 80 65 51 
Telefax: +(49) 23 55 . 80 61 65 
E-Mail: mail.vka@jung.de 

Technische dienst (allgemeen) 
Service-Line: +(49) 23 55 . 80 65 55 
Telefax: +(49) 23 55 . 80 62 55 
E-Mail: mail.vkm@jung.de 

Technische dienst (KNX) 
Service-Line: +(49) 23 55 . 80 65 56 
Telefax: +(49) 23 55 . 80 62 55 
E-Mail: mail.vkm@jung.de 
 

Het -teken.is een vrijhandelsteken dat uitsluitend voor de  
autoriteiten bedoeld is en geen toezegging van 
produkteigenschappen inhoudt. 
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