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Bedieningshandleidung  
Tiptoets ‘Universal ’ 

 

1. Veiligheidsinstructies 
Attentie! Installatie en montage van elektrische apparaten mogen 
uitsluitend door een landelijk erkend installatiebedrijf worden uitgevoerd. 
Het apparaat is niet geschikt voor spanningsvrij schakelen. Al naar gelang 
het gebruikte schakel- of dim-inzetmoduul is de last bij uitgeschakeld 
toestel niet galvanisch van het net gescheiden. Ter voorkoming van 
elektrische schok voorafgaand aan werkzaamheden aan de tiptoets 
‘Universal’ of het Licht- Management inzetmoduul en voorafgaand aan het 
verwisselen van de lamp altijd eerst het toestel spanningsvrij schakelen 
(veiligheidsautomaat uitschakelen). Bij veronachtzaming van de installatie-
instructies kunnen brand of andere gevaren optreden. 

2. Werkingsprincipe 
De tiptoets ‘Universal’ dient voor handmatig of automatisch schakelen van 
licht. Er zijn vier verschillende bedrijfsstanden met behulp van de potmeter 
(1) instelbaar. 
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1. Tijdschakelaar 
 De verlichting wordt voor een ingestelde tijd ingeschakeld. 
2. Schemerschakelaar 
 De verlichting wordt tijdens duisternis ingeschakeld. 
3. Memory-schakelaar 
 De verlichting wordt op geprogrammeerde tijden ingeschakeld 
 (aanwezigheidssimulatie). 
4. Toevalschakelaar 
 De verlichting wordt bij duisternis willekeurig in- en uitgeschakeld 
 (aanwezigheidssimulatie). 
In combinatie met een impulsgever-inzetmoduul „3-draads“ art.-nr. 1223NE 
en een aanwezigheidsmelder of automaticschakelaar kan de verlichting 
ook bewegingsafhankelijk geschakeld worden (niet in bedrijfsstand 
schemerschakelaar). 
Een exacte beschrijving van de verschillende functies leest u de volgende 
hoofdstukken. 

3. Montage 
De tiptoets ‘Universal’ wordt samen met een schakel- of dimelement 
gebruikt. Dankzij hun modulaire opbouw zijn opzetmoduul en inzetmoduul 
voor diverse toepassingsmogelijkheden met elkaar combineerbaar. De 
aansluiting van de inzetmodulen staat beschreven in de 
bedieningshandleiding van het desbetreffende element. 
Aanwijzing: 
De tiptoets ‘Universal’ kan uitsluitend op één hoofdtoestel worden ingezet. 
Parallelschakelen van tiptoets ‘Universal’-hoofdtoestellen is niet 
toegestaan. 
Het gebruikte inzetmoduul moet de releasestatus „R2“ hebben. 
Indien handmatige bediening vanaf meerdere toestellen vereist is, dan 
impulsgever-inzetmodules „2-draads“ (art.-nr. 1220NE) of mechanische 
drukcontacten (maakcontacten) op het hoofdtoestel aansluiten. 
Impulsgeverbediening is alleen mogelijk, wanneer op het hoofdtoestel een 
opzetmoduul is ingeplugd. 
Verlichte mechanische drukcontacten moeten een separate N-klem 
hebben. 

3.1 Keuze van de montagepositie 
De tiptoets ‘Universal’ meet de omgevingshelderheid met behulp van een 
lichtsensor. Deze bevindt zich samen met de status LED achter de lens (1) 
in het midden van de toets (afbeelding 1) 

Afb. 1 
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De tiptoets ‘Universal’ meet de omgevingshelderheid met behulp van een 
lichtsensor. Deze bevindt zich samen met de status LED achter de lens (1) 
in het midden van de toets (afbeelding 1). 
Speciaal in de bedrijfsstand schemerschakelaar moet op het volgende 
worden gelet: 
Opdat de omgevingshelderheid correct gemeten kan worden, en de 
lichtsituatie voor de lichtsensor met en zonder vals licht niet wezenlijk 
verschilt, mag het geschakelde licht niet op de lichtsensor schijnen. 
Anders zijn functiestoringen mogelijk (licht aan en uit). 

Afb. 2 

Voor combinatie met aanwezigheidsmelder of automaticschakelaar als 
impulsgever dient u de montage-instructies in de desbetreffende 
bedieningshandleiding te raadplegen, b.v. 
op storingsbronnen in het detectiegebied letten (afbeelding 2) 
geschikte montagepositie voor optimale detectie kiezen 

3.2 Aanwijzing voor montage 
Het Licht-Management inzetmoduul (1) wordt in een 
inbouwdoos conform DIN 49073 gemonteerd (afbeelding 3). 

Afb. 3 

De aansluitklemmen van het toestel moeten daarbij beneden liggen, 
anders treedt een functiestoring op. Alvorens de tiptoets ‘Universal’ op te 
steken eerst de gewenste bedrijfsstand en nalooptijd resp. 
helderheidsdrempel instellen. De inschuifeenheid (3) wordt samen met de 
tiptoets ‘Universal’ (2) op het inzetmoduul gestoken. De elektrische 
contactering geschiedt via de stekker (4). De installatie van het 
inzetmoduul staat beschreven in de handleiding van het desbetreffende 
element. 
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3.3 Instellen van de bedrijfsstand 
De tiptoets ‘Universal’ heeft vier bedrijfsstanden. Deze worden met de rode 
draaischakelaar (1) op der achterzijde van de tiptoets ‘Universal’ ingesteld. 

Afb. 4 

Af fabriek is de bedrijfsstand toevalschakelaar vooringesteld zie afbeelding 
(4). Bij wisseling van de bedrijfsstand worden alle geprogrammeerde 
waarden (schakeltijden, memory-waarde, basishelderheid) gewist. 
1 = tijdschakelaar 
2 = schemerschakelaar 
3 = memory-schakelaar 
4 = toevalschakelaar 

4. Bedrijfsstanden 
4.1 „Tijdschakelaar“ 
In deze bedrijfsstand (potentiometer (1) op positie 1) wordt de verlichting 
handmatig ingeschakeld en automatisch uit- of op basishelderheid 
geschakeld. Handmatig uitschakelen van de verlichting is niet mogelijk. 

Afb. 5 

Via bediening van de tiptoets ‘Universal’ of een impulsgeverinzetmoduul 
„2-draads“ art.-nr. 1220 NE of een mechanisch drukcontact (maakcontact) 
wordt de verlichting helderheidsonafhankelijk gedurende de nalooptijd 
ingeschakeld. 
Zie tevens het hoofdstuk Bediening. 
Gebruik van een schakelelement: 
Na afloop van de nalooptijd schakelt de tiptoets ‘Universal’ de verlichting 
uit. Om veiligheidsredenen geschiedt de uitschakeling met een vertraging 
van 30 seconden. Gedurende deze tijd wordt de verlichting twee keer kort 
voor 2 seconden uitgeschakeld. Daardoor is gewaarborgd, dat niemand 
plotseling in het donker staat. Bij iedere activering van het hoofdtoestel of 
de impulsgever wordt de nalooptijd nagetriggerd. 
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Gebruik van een dim-inzetmoduul: 
Na afloop van de nalooptijd wordt de verlichting binnen 30 seconden van 
de actuele helderheid op basishelderheid gedimd. Bij elke bediening van 
het hoofdtoestel of de impulsgever wordt de nalooptijd nagetriggerd. 
Geschiedt dit tijdens de omlaagdimfase, schakelt de tiptoets ‘Universal’ 
terug naar de helderheidswaarde vóór de omlaagdimfase. 
Betekenis LED-indicatie 
Het knipperen van de LED signaleert, dat de nalooptijd is afgelopen. De 
verlichting wordt op zijn laatst na 30 seconden uit- of op basishelderheid 
geschakeld . 
Nalooptijd 
De nalooptijd bepaalt hoe lang de verlichting na het laatste natriggeren nog 
ingeschakeld blijft. De nalooptijd kan in een gebied van ca. 10 seconden 
tot ca. 30 minuten ingesteld worden. De instelling geschiedt nietlineair, 
langere tijden kunnen alleen in een relatief grof raster ingesteld worden. 
De nalooptijd wordt met de groene potmeter (2) ingesteld. Deze bevindt 
zich op de achterzijde van de tiptoets ‘Universal’ (afbeelding 6) Om de 
nalooptijd te wijzigen, draait u de groene potmeter (2) in de gewenste 
richting (afbeelding 6). 

Afb. 6 

Memory-waarde 
Helderheid, die bij gebruik van een dim-inzetmoduul bij inschakeling 
ingesteld wordt. De waarde wordt niet vluchtig geprogrammeerd. Wordt 
een nieuwe waarde geprogrammeerd, wordt de vorige waarde 
overschreven. Voor opslaan zie hoofdstuk ‚Handmatige bediening’.  
In deze bedrijfsstand kan de memory-waarde in een gebied van 50 % 
(halve helderheid) tot 100 % (volle helderheid) ingesteld worden. Wordt 
een waarde kleiner dan 50 % ingesteld, wordt 50 % als memory-waarde 
geprogrammeerd. 
Basishelderheid 
Helderheid, de bij gebruik van een dim-inzetmoduul na afloop van de 
nalooptijd ingesteld wordt. Bij levering staat de basishelderheid op „uit“. De 
waarde wordt niet vluchtig geprogrammeerd. Wordt een tweede waarde 
geprogrammeerd, wordt de vorige waarde overschreven. Dient de nieuwe 
waarde kleiner te zijn dan de oude, moet eerst de oude waarde gewist 
worden. Dit geschiedt door eerst de oude basishelderheid in te stellen en 
opnieuw op te slaan. Na wisseling van de bedrijfsstand is de 
basishelderheid eveneens gewist. De basishelderheid kan in een gebied 
tot 50 % (halve helderheid) ingesteld worden. Wordt een grotere waarde 
dan 50 % ingesteld, wordt 50 % als basishelderheid geprogrammeerd. 
Voor opslaan zie hoofdstuk ‚Handmatige bediening’. Is als basishelderheid 
de laagste dimstand geprogrammeerd, wordt de verlichting na de 
omlaagdimfase uitgeschakeld. 
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4.2 Schemerschakelaar 
In deze bedrijfsstand (potmeter (1) op positie 2) wordt de verlichting 
automatisch of handmatig ingeschakeld en automatisch uitgeschakeld. 
Handmatig uitschakelen van de verlichting is niet mogelijk. 

Afb. 7 

Voor handmatig inschakelen zie hoofdstuk ‚Bediening’. 
Automatisch in- of uitschakelen: 
Wordt de ingestelde helderheidsdrempel onderschreden, schakelt de 
tiptoets ‘Universal’ de verlichting in. Wordt de ingestelde 
helderheidsdrempel met ca. de dubbele waarde overschreden, wordt de 
verlichting weer uitgeschakeld. Opdat niet iedere korte 
helderheidswijziging tot schakelen leidt, zijn de volgende 
vergrendelingstijden aanwezig: 
vergrendelingstijden 
Inschakelvertraging: 
bij onderschrijding van de helderheidsdrempel:ca.30 seconden 
direct na het uitschakelen of reset: ca. 3 seconden (indien de 
helderheidsdrempel onderschreden is) 
Uitschakelvertraging: ca. 3 minuten 
Is de helderheidsdrempel overschreden en de uitschakelvertraging 
afgelopen, wordt dit door knipperen van de LED gesignaleerd. 
Gebruik van een schakelelement: 
Na afloop van de uitschakelvertraging schakelt de tiptoets ‘Universal’ de 
verlichting uit. Wordt vóór afloop van de uitschakelvertraging het 
hoofdtoestel bediend of via een impulsgever nagetriggerd, blijft de 
verlichting aan en de uitschakelvertraging wordt opnieuw gestart. 
Gebruik van een dim-inzetmoduul: 
Na overschrijding van de helderheidsdrempel en afloop van de 
uitschakelvertraging wordt de verlichting binnen 30 seconden van actuele 
helderheid naar minimumhelderheid omlaaggedimd en vervolgens 
uitgeschakeld. Wordt tijdens de omlaagdimfase het hoofdtoestel bediend 
of via een impulsgever nagetriggerd, schakelt de tiptoets ‘Universal’ 
terug naar de geprogrammeerd memory-waarde. De uitschakelvertraging 
wordt opnieuw gestart. 
Aanwijzing: 
Ligt tijdnens de eerste 3 s na uitschakeling de actuele helderheid beneden 
de helderheidsdrempel, wordt de verlichting weer ingeschakeld en de 
helderheidsdrempel voor uitschakelen wordt verhoogd. 
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Betekenis LED-indicatie 
 Schakelelement Dimelement 
LED knippert Uitschakelvertraging is 

afgelopen, Licht wordt 
nach 30 s uitgeschakeld. 

Omlaagdimfase Licht 
wordt binnen 30 s naar 
minimumhelderheid 
gedimd en daarna 
uitgeschakeld 

Uitschakelvertraging 
De uitschakelvertraging is vast ingesteld op 3 minuten. 
Helderheidsdrempel 
Wanneer de helderheidsdrempel onderschreden is, wordt de verlichting 
ingeschakeld. Wordt ca. de dubbele waarde van de ingestelde 
helderheidsdrempel overschreden, wordt de verlichting na afloop van de 
uitschakelvertraging uitgeschakeld. De helderheidsdrempel kan in een 
gebied van ca. 3 tot 80 lux ingesteld worden. Om de helderheidsdrempel te 
wijzigen, draait u de groene potmeter (2) in de gewenste richting 
(afbeelding 8). 

Afb. 8 

Memory-waarde 
Helderheid, die - bij gebruik van een dim-inzetmoduul – bij inschakeling 
ingesteld wordt. De waarde wordt niet vluchtig geprogrammeerd. Wordt 
een nieuwe waarde geprogrammeerd, wordt de vorige waarde 
overschreven. Voor opslaan zie hoofdstuk ‚Bediening’. 

4.3 Memory-schakelaar 
In deze bedrijfsstand (potmeter (1) op positie 3) wordt de verlichting 
automatisch of handmatig in- of uitgeschakeld. 

9 Afb. 9 

Er zijn twee basisinstellingen. 
•  „Opslaan“: handmatige bediening, schakeltijden worden 

geprogrammeerd 
•  „Weergave“: automatisch schakelen naar de geprogrammeerd 

schakeltijden 
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Switchen tussen „Opslaan“ en „Weergave“ geschiedt door volvlakse 
bediening van de tiptoets ‘Universal’ gedurende 3 s in uitgeschakelde 
toestand. 
„Opslaan“ 
De verlichting wordt handmatig in- en uitgeschakeld. Gedurende een 
periode van 7 dagen, worden max. 120 schakelingen geprogrammeerd. 
Worden meer schakelingen uitgevoerd, worden de oudste schakelingen 
overschreven. Een schakeltoestand (aan of uit) moet minstens een duur 
van 20 seconden hebben, anders bestaat de kans dat deze niet wordt 
geprogrammeerd. Schakelingen die 8 minuten of langer vóór een netuitval 
liggen, kunnen verloren gaan. 
„Weergave“ 
De verlichting wordt op de geprogrammeerde tijden automatisch een- of 
uitgeschakeld. Handmatige bediening blijft mogelijk. Deze tijden worden 
niet geprogrammeerd. „Weergave“ wordt daardoor niet onderbroken. Zijn 
er geen of een onvoldoende aantal tijden geprogrammeerd, worden 
toevalsschakelingen uitgevoerd. Dit geschiedt net zo lang, tot de tijd tot 
aan het volgende geprogrammeerde inschakeltijdstip kleiner dan 48 uur 
resp. de tijd tot aan het volgende geprogrammeerde uitschakeltijdstip 
kleiner dan 8 uur is. 
Betekenis LED-indicatie 
 Schakelelement Dimelement 
LED aan “Weergave” 
LED uit “Opslaan” 
LED 
knippert 

Uitschakelvertraging 
is afgelopen, Licht 
wordt nach 30 s 
uitgeschakeld. 

Omlaagdimfase Licht 
wordt binnen 30 s naar 
minimumhelderheid 
gedimd en daarna 
uitgeschakeld 

Aanwijzing Om de helderheid te meten wordt - in de 
weergavemodus bij uitgeschakelde 
verlichting- de LED elke minuut gedurende 
een halve seconde uitgeschakeld 

Helderheidsdrempel 
Wanneer de helderheidsdrempel onderschreden is, worden - wanneer er 
geen of een onvoldoende aantal schakelingen geprogrammeerd werden- 
Toevalsschakelingen uitgevoerd. De helderheidsdrempel kan in een 
gebied van ca. 3 tot 80 lux ingesteld worden. Om de helderheidsdrempel te 
wijzigen, draait u de groene potmeter (2) in de gewenste richting 
(afbeelding 10). 

Afb. 10 
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Memory-waarde 
Helderheid, die - bij gebruik van een dim-inzetmoduul – bij handmatig 
inschakelen ingesteld wordt (geldt niet, wanneer bij „Weergave“ 
geprogrammeerde schakelingen uitgevoerd worden). De waarde wordt niet 
vluchtig geprogrammeerd. Wordt een nieuwe waarde geprogrammeerd, 
wordt de vorige waarde overschreven. Voor opslaan zie hoofdstuk 
‚Handmatige bediening’. 

4.4 Bedrijfsstand toevalschakelaar 
In deze bedrijfsstand (potmeter (1) op positie 4) wordt de verlichting 
automatisch of handmatig een- of uitgeschakeld. 

. Afb. 11 

Er zijn twee basisinstellingen. 
Toevalsschakelingen ‘uit’ (alleen handmatige Bediening) 
Toevalsschakelingen ‘aan’ 
Toevalsschakelingen ‘uit’: 
Alleen handmatige bediening, zie hoofdstuk ‚Bediening’. 
Toevalsschakelingen ‘aan’: 
Zolang de ingestelde helderheidsdrempel onderschreden is, voert de 
tiptoets ‘Universal’ willekeurige schakelingen uit. Handmatige bediening 
blijft mogelijk. De automatic-functie wordt daardoor niet beëindigd. De 
volgende toevals-schakeling stelt de tegengestelde schakeltoestand in. 
Opdat een korte afschakeling niet de toevalsschakelingen start, moet de 
helderheidsdrempel gedurende minstens 60 s zijn onderschreden. Wordt 
bij ingeschakelde verlichting de helderheidsdrempel overschreden, wordt 
de volgende toevalsschakeling (uit) nog uitgevoerd. Opdat de 
aanwezigheidsimulatie realistisch is, wordt de verhouding „licht aan“ / „licht 
uit“ gewijzigd. Aanvankelijk (eerste nachthelft) schakelt de verlichting voor 
een duur van 20 tot 40 minuten in. De pauze tussen twee verlichtingsfasen 
bedraagt 5 tot 10 minuten. Na 4 uur (tweede nachthelft) wordt de 
verhouding „licht aan“ / „licht uit“ omgekeerd. De toevalsschakelingen 
worden op zijn laatst 9 uur na aanvang of na overschrijding van de 
helderheidsdrempel gestopt. De toevalschakelingen starten pas weer, 
wanneer dehelderheidsdrempel onderschreden wordt. 
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Betekenis LED-indicatie 
 Schakelelement Dimelement 
LED aan Toeval-modus aan 
LED uit Toeval-modus uit 
LED 
knippert 

Uitschakelvertraging 
is afgelopen, Licht 
wordt nach 30 s 
uitgeschakeld. 

Omlaagdimfase Licht 
wordt binnen 30 s naar 
minimumhelderheid 
gedimd en daarna 
uitgeschakeld 

Aanwijzing Om de helderheid te meten wordt - in de 
weergavemodus bij uitgeschakelde verlichting- 
de LED elke minuut gedurende een halve 
seconde uitgeschakeld 

Helderheidsdrempel 
Zolang de helderheidsdrempel onderschreden is, worden willekeurige 
schakelingen uitgevoerd. Is bij overschrijding van de helderheidsdrempel 
de verlichting ingeschakeld, wordt de volgende toevalsschakeling (uit) nog 
uitgevoerd. De helderheidsdrempel kan in een gebied van ca. 3 tot 80 lux 
ingesteld worden. Om de helderheidsdrempel te wijzigen, draait u de 
groene potmeter (2) in de gewenste richting (afbeelding 12). 

Afb. 12 

Memory-waarde 
Helderheid, die - bij gebruik van een dim-inzetmoduul - bij inschakeling 
ingesteld wordt (geldt niet voor toevalsschakelingen). De waarde wordt niet 
vluchtig geprogrammeerd. Wordt een nieuwe waarde geprogrammeerd, 
wordt de vorige waarde overschreven. Voor opslaan zie hoofdstuk 
'Handmatige bediening'. 

5. Bediening 
5.1 Handmatige bediening 
Aanwijzing: 
Bij gebruik van een schakelelement is lang indrukken identiek aan kort 
indrukken. 
Bediening vanuit uitgeschakelde toestand 
Kort indrukken (korter 400 ms) 
Bedienvlakken BOVEN, BENEDEN of volvlaks  
De verlichting wordt ingeschakeld. Bij dimelement op memorywaarde. 
Afhankelijk van de geselecteerde bedrijfsstand worden de nalooptijd of de 
uitschakelvertraging nagetriggerd. 
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Lang indrukken (langer 400 ms) alleen dimelementen 
Bedienvlak BOVEN 
De verlichting wordt op minimumhelderheid ingeschakeld, 1s hierop 
gehandhaafd, en vervolgens naar maximumhelderheid omhooggedimd. 
Afhankelijk van de geselecteerde bedrijfsstand worden de nalooptijd of de 
uitschakelvertraging nagetriggerd. 
Bedienvlak BENEDEN 
De verlichting wordt op minimumhelderheid ingeschakeld. afhankelijk van 
de geselecteerde bedrijfsstand worden de nalooptijd of de 
uitschakelvertraging nagetriggerd. 
Volvlaks-bediening (langer 400 ms) 
Tijd- en schemerschakelaar: 
De verlichting wordt op minimumhelderheid ingeschakeld, 1s hierop 
gehandhaafd, en vervolgens naar maximumhelderheid omhooggedimd. 
Afhankelijk van de geselecteerde bedrijfsstand wordt de nalooptijd of de 
uitschakelvertraging nagetriggerd. 
Memory-schakelaar: 
De verlichting wordt bij een bedieningsduur korter dan 3 s bij loslaten op 
minimumhelderheid ingeschakeld. Na 3 s wordt tussen „Opslaan“ en 
„Weergave“ omgeschakeld, de verlichting blijft in dit geval uit. 
Toevalschakelaar: 
De verlichting wordt bij een bedieningsduur korter dan 3 s bij loslaten op 
minimumhelderheid ingeschakeld. Na 3 s wordt de toevalsweergave 
geactiveerd resp. gedeactiveerd, de verlichting blijft in dit geval uit. 
Bediening vanuit ingeschakelde toestand 
Kort indrukken (korter 400 ms) 
Bedienvlakken BOVEN, BENEDEN of volvlaks 
Tijd- en schemerschakelaar: 
De nalooptijd of uitschakelvertraging wordt nagetriggerd. Uitschakelen van 
de verlichting is niet mogelijk. 
Memory- en toevalschakelaar: 
De verlichting wordt uitgeschakeld. 
Lang indrukken (langer 400 ms) alleen dimelementen 
Bedienvlak BOVEN 
Verhoging (omhoogdimmen) van de lichtsterkte tot maximum, nalooptijd of 
uitschakelvertraging wordt nagetriggerd. 
Bedienvlak BENEDEN 
Reduceren (omlaagdimmen) van de lichtsterkte tot minimumhelderheid (bij 
tijdschakelaar tot basishelderheid), Nalooptijd of uitschakelvertraging wordt 
nagetriggerd. 
Volvlaks-bediening gedurende 3 seconden 
Opslaan van de memory-waarde. Ter bevestiging van het opslaan wordt 
de verlichting uitgeschakeld en op de geprogrammeerde waarde 
ingeschakeld. 
Volvlaks-bediening gedurende 6 seconden 
Opslaan van de basishelderheid (alleen tijdschakelaar). Ter bevestiging 
van het opslaan wordt de verlichting uitgeschakeld en op de memory-
waarde ingeschakeld. 
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5.2 Impulsgever-bediening 
Met behulp van het impulsgever-inzetmoduul „2-draads“ art.- nr.1220NE 
met tiptoets of mechanisch drukcontact (maakcontact) is de bediening 
vanaf meerdere plaatsen mogelijk. Aansluitingsvoorbeeld impulsgever-
inzetmoduul „2-draads“ en / of mechanisch drukcontact (afbeelding 13). 

Afb. 13 

(1) impulsgever-inzetmoduul „2-draads“ (2) hoofdtoestel (T) drukcontact 
Impulsgever-inzetmoduul „2-draads“ 
Zelfde functionaliteit als handmatige bediening op het hoofdtoestel. 
Uitzonderingen: 
In bedrijfsstand memory-schakelaar is switchen tussen „Opslaan“ en 
„Weergave“ alleen op het hoofdtoestel mogelijk. Hetzelfde geldt in de 
bedrijfsstand ‘toevalschakelaar’ voor het activeren resp. deactiveren van 
de toevalsweergave. 
Mechanisch drukcontact (maaktcontact) 
Inschakelen en nachtriggeren van de nalooptijd. Opslaan van 
basishelderheid en memory-waarden alsmede dimmen is niet mogelijk. 
Bediening vanuit uitgeschakelde toestand 
De verlichting wordt ingeschakeld. Bij dimelement op memorywaarde. 
Afhankelijk van de geselecteerde bedrijfsstand worden de nalooptijd of de 
uitschakelvertraging nagetriggerd. 
Bediening vanuit ingeschakelde toestand 
Tijd- en schemerschakelaar: De nalooptijd resp. de uitschakelvertraging 
wordt nagetriggerd. Uitschakelen van de verlichting is niet mogelijk. 
Memory- en toevalschakelaar: 
De verlichting wordt uitgeschakeld. 
Aanwijzing: Opslaan van een memory-waarde en dimmen is met het 
mech. drukcontact (maakcontact) niet mogelijk. 
Bewegingsafhankelijk schakelen: 
Dient de verlichting bewegingsafhankelijk geschakeld te worden, wordt een 
automatic-schakelaar of een aanwezigheidsmelder met een impulsgever-
inzetmoduul „3-draads“ art-nr. 1223NE gecombineerd en op het 
hoofdtoestel aangesloten. Op het impulsgever-inzetmoduul „3-draads“ 
herkende bewegingen worden helderheidsonafhankelijk naar het 
hoofdtoestel gezonden en daar geëvalueerd. Is de op de tiptoets 
‘Universal’ ingestelde helderheidsdrempel onderschreden, leidt een 
herkende beweging tot inschakeling van de verlichting. 
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Aanwijzingen: 
• Na het automatisch uitschakelen van de verlichting loopt een 

vergrendelingstijd van ca. 3 seconden af, voordat er via de 
impulsgever-inzetmoduul „3-draads“ art-nr. 1223NE weer 
ingeschakeld kan worden. 

• Voortdurende beweging in het detectiegebied bewerkstelligt 
permanente verlichting. 

• Wordt de verlichting handmatig uitgeschakeld, is het impulsgever- 
inzetmoduul „3-draads“ gedurende 2 minuten vergrendeld. Bij elke 
herkende beweging wordt de tijd nagetriggerd. Pas na afloop van de 
vergrendelingstijd worden herkende bewegingen weer door het 
hoofdtoestel geëvalueerd. 

Tijdschakelaar: 
Helderheidsdrempel: vast op ca. 10 lux ingesteld. 
Nalooptijd: Waarde wordt met de groene potmeter (2) ingesteld (afbeelding 
14). 

Afb. 14 

Nalooptijd wordt helderheidsonafhankelijk nagetriggerd. Verlichting wordt 
op memory-waarde ingeschakeld. 
Schemerschakelaar: 
Bewegingsafhankelijk schakelen niet beschikbaar, omdat de verlichting bij 
onderschreden helderheidsdrempel altijd aan is. 
Memory- en toevalschakelaar: 
Helderheidsdrempel: Waarde wordt met de groene potmeter (2) ingesteld 
(afbeelding 15). 

Afb. 15 

Nalooptijd: vast op ca. 2 minuten ingesteld. Nalooptijd wordt 
helderheidsonafhankelijk nagetriggerd. Verlichting wordt op memory-
waarde ingeschakeld. 
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Aansluitingsvoorbeeld (afbeelding 15): 
Aansluiting impulsgever-inzetmoduul „3-draads“ art.-nr.1223NE (1) op 
hoofdtoestel (2) op overige impulsgevers (3) 

6. Tiptoets ‘Universal’ van inzetmoduul trekken 
Het inzetmoduul aftrekken van de tiptoets ‘Universal’ mag uitsluitend 
door een gekwalificeerde elektromonteur geschieden, omdat bij 
ondeskundige uitvoering gevaar van elektrische schok bestaat. 
Wordt de tiptoets ‘Universal’ van het inzetmoduul getrokken, blijft de 
bestaande (aan- uit-) schakeltoestand bewaard. Wordt de tiptoets weer 
opgestoken, gedraagt deze zich zoals na een netuitval van langer dan 2 s. 

7. Procedure bij netuitval 
korter 200 ms Geen wijziging van de schakeltoestand Bedrijfsstand 
   en geprogr. waarden blijven bewaard. 
langer 200 ms  Bij netspanningsterugkeer wordt de verlichting  
   uitgeschakeld. De LED signaleert de ingestelde  
   bedrijfsstand: 
   1x knipperen: tijdschakelaar 
   2x knipperen: schemerschakelaar 
   3x knipperen: memory-schakelaar 
   4x knipperen: toevalschakelaar 
   Daarna is de geselecteerde bedrijfsstand actief. Het 
   verdere gedrag is afhankelijk van de bedrijfsstand. 
Tijdschakelaar: 
De verlichting blijft uitgeschakeld tot aan handmatig opnieuw inschakelen 
of inschakelen door automatic-schakelaar of aanwezigheidsmelder. 
Schemerschakelaar: 
Bij onderschreden helderheidsdrempel wordt de verlichting ingeschakeld. 
Memory-schakelaar: 
„Opslaan“ 
De verlichting blijft uitgeschakeld tot aan handmatig opnieuw inschakelen 
of inschakelen door impulsgever-inzetmoduul „3- draads“. 
„Weergave“ 
Opgeslagen schakelingen worden met tijdverschuiving uitgevoerd, verder 
zoals bij „Opslaan“. 
Toevalschakelaar: 
Toevalsschakelingen uit 
De verlichting blijft uitgeschakeld tot aan handmatig opnieuw inschakelen 
of inschakelen door impulsgever-inzetmoduul „3-draads“. 
Toevalsschakelingen aan 
De verlichting blijft eerst uit. Opnieuw inschakelen geschiedt handmatig, 
door volgende toevalsschakeling of door impulsgever- inzetmoduul „2-
draads“. 

8. Gebruik met relais-element 2-kanaals 
Gebruik van de tiptoets ‘Universal’ op een relais-element 2- kanaals wordt 
afgeraden.  
Kanaal 2 (HLK kanaal) wordt niet geschakeld. 
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9. Technische gegevens 
Nominale spanning:  zie handleiding inzetmoduul 
Bedrijfstemperatuur:  -5 °C – 35 °C 
Bedrijfsstanden:  4 
Nalooptijd:  ca. 10 s – 30 min 
Helderheid:  traploos instelbaar van ca. 3 lux – 80 lux 
Schakelvermogen:  zie handleiding inzetmoduul 
Aantal impulsgevers op inbouw-inzetmoduul: 
 impulsgever-inzetmoduul „2-draads“ 1220NE  onbeperkt 
 mechanisch drukcontact  onbeperkt 
 impulsgever-inzetmoduul „2-draads“ art-nr. 1223NE 
 op ‚’Universal’’ dim-inzetmoduul:  5 
 op overige inbouw-inzetmodulen:  10 
Lengte impulsgeverkabel totaal:  max. 100 m 
Technische wijzigingen voorbehouden 

10.  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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