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 Art.nr.: 207x TSM 

 

Bedieningshandleiding  
Toetssensor-moduul‚ Standard 
1-kanaals, 2-kanaals, 3-kanaals, 4-kanaals 

 

1. Veiligheidsinstructies 

Attentie! Inbouw en montage van elektrische apparaten mogen 
uitsluitend door een landelijk erkend installatiebedrijf worden 
uitgevoerd! 
Bij veronachtzaming van de installatie-instructies kunnen schade 
aan het toestel, brand of andere gevaren optreden.. 

2. Systeeminformatie 

Dit apparaat is een product van het KNX/EIB-systeem en voldoet aan de 
KNX-richtlijnen. 
Voor een goed begrip is gedetailleerde vakkennis door KNX/EIB - 
scholing een eerste vereiste. De werking van het apparaat is van de 
gebruikte software afhankelijk. 
Gedetailleerde informatie over de software die kan worden geladen en de 
functies die hiermee mogelijk zijn, alsmede informatie over de software 
zelf, vindt u in de productdatabase van de fabrikant. 
Planning, installatie en inbedrijfstelling van het apparaat geschieden met 
behulp van door de KNXgecertificeerde software. De productdatabase en 
de technische beschrijvingen vindt u steeds actueel op internet onder 
www.jung.de 
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3. Functie  

Elke wiptoets is in een boven- en benedenvlak „gedeeld“ (AFB. A) en 
voor een bepaalde functie geprogrammeerd, b.v. schakelen, dimmen, 
jaloezie, waardegever, oproepen en vastleggen van lichtscènes. 
Aan elke wiptoets is een rode status-LED toegewezen. Een blauwe 
bedrijfs-LED dient als orientatielampje. 
Toetsprogrammering: 
Wiptoets boven: Aan / Lichter / Omhoog 
Wiptoets beneden: Uit / Donkerder / Omlaag 
Met draadloze wandzender art.-nr. 40 FW ook toepasbaar in het JUNG-
Funk-Management systeem. Verdere informatie leest u in de technische 
documentatie van de draadloze wandzender. 
Als bedienvlakken worden de toetssensor-moduulkapjes gebruikt (apart 
bij te bestellen): 
 1 kanaals 2071 TSM 1 x FD..901 TSA.. 
 2 kanaals 2072 TSM 2 x FD..902 TSA.. 
 3 kanaals 2073 TSM 1 x FD..902 TSA.. und 2 x FD..904 TSA.. 
 4 kanaals 2074 TSM 4 x FD..904 TSA.. 

Afb. A 
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4. Montage 

Afb. B 

• Sluit de KNX/EIB-buskoppeling (1) aan op de KNX/EIB en installeer 
deze in een inbouwdoos. Programmeer de KNX/EIB, indien 
mogelijk, vooraf met het fysieke adres. (in JUNG Funk-
Management systeem: draadloze wandzender) 

• Steek het toetssensor-moduul (3) met het designframe (2) op de 
KNX/EIB-buskoppeling, zodat beide apparaten via de 
gebruikersinterface (1a) met elkaar verbonden zijn. 

• Bevestig het toetssensor-moduul met de bijgeleverde 
kunststofschroeven (4) op de KNX/EIB-buskoppeling. Deze dienen 
ter beveiiging tegen demontage of diefstal. Draai de 
kunststofschroeven slechts lichtjes (!) aan. (Niet mogelijk bij 
draadloze wandzender.) 

Belangrijk: Gebruik hiervoor uitsluitend de bijgeleverde 
kunststofschroeven! Schroeven van metaal zijn niet toegestaan. 
Elektrostatische ontladingen kunnen anders het toestel vernielen! · 
• Monteer de kapjes (5): Plaats de kapjes één voor één op het 

toetssensor-moduul. Plaatsing van de kapjes, zie afb. A. Let erop 
dat het kapje correct is aangebracht (aanduiding TOP=BOVEN aan 
de binnenzijde), en klik het kapje vervolgens vast, door het even 
aan te drukken. 

4.1. Beletterbare kapjes  

Afb. C 
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De kapjes art.-nr. FD..90x TSA NA.. zijn beletterbaar. 
U kunt b.v. in de handel verkrijgbare labelfolie met behulp van de JUNG-
beletteringssoftware beletteren en de labels in de toetsen schuiven U 
vindt de JUNGbeletteringssoftware op het internet onder www.jung-
beschriftungsservice.de. Monteer de beletterbare kapjes overeenkomstig 
afbeelding C.  

5. Technische gegevens 

Voeding 21 – 32 V DC via inbouw-
buskoppeling 

Aansluiting Gebruikersinterface 2 x 5-polig 
Vermogensopname max. 150 mW op standaard-

inbouwbuskoppeling 
Beveiligingsklasse III 
Omgevingstemperatuur -5 °C bis +45 °C 
Opslag-/Transporttemperatuur -25 °C bis +70 °C 
Technische wijzigingen voorbehouden. 

6. 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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