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Bedieningshandleiding 
Jaloezieactor 2-voudig 

 

1. Systeminformatie 
Dit apparaat is een product van het instabus-EIB-systeem en voldoet aan 
de EIBA-richtlijnen. Gedetailleerde vakkennis via instabus-trainingen is 
voor een goed begrip een eerste vereiste. 
De werking van het apparaat is van de gebruikte software afhankelijk. 
Gedetailleerde informatie, welke software kan worden geladen en welke 
functies 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 EIBA gecertificeerde software. 
De productdatabase en de technische beschrijvingen vindt u actueel op 
internet onder www.jung.de. 

2. Functie 
De jaloezieactor 2-voudig schakelt max. 2 van elkaar onafhankelijke 
jaloezie- of rolluikaandrijvingen via de instabus EIB. Het toestel vereist 
geen extra voeding. 
Besturingscommando’s worden met behulp van toetssensors of binaire 
ingangen van het instabus EIB-systeem geactiveerd. 

3. Veiligheidsinstructies 
Installatie en montage van elektrische apparaten mogen uitsluitend 
door een landelijk erkend installatiebedrijf worden uitgevoerd. 
Daarbij de geldende ongevallen-preventievoorschriften naleven. 
Ter vermijding van elektrische schok het toestel voorafgaand aan de 
werkzaamheden altijd eerst spanningvrij schakelen 
(veiligheidsautomaat uitschakelen). 
Bij veronachtzaming van de installatie-instructies kunnen brand of 
andere gevaren optreden. 
Uitsluitend geschikt voor aansluiting van motoren! 
Gevaren die door motorisch aangedreven componenten kunnen 
optreden, dienen door geschikte veiligheidsmaatregelen te worden 
uitgebannen. 
Bij levering is de schakeltoestand van de uitgangen niet 
gedefinieerd. 

 



 
KNX Jaloezieactor 2-voudig 
 Art.nr.: 2202 REG 

 

4. Aanwijzingen 
• Indien jaloeziemotoren parallel geschakeld moeten worden, dan 

beslist de gegevens van de motorfabrikanten in acht nemen. De 
motoren kunnen anders vernield raken. 

• Alleen jaloezieën resp. rolluiken met begrenzingsschakelaars voor 
de eindposities (mechanisch of elektronisch) gebruiken. 
De eindschakelaars van de aangesloten motoren dienen op 
correcte afstelling te worden gecontroleerd. Aanwijzingen van de 
motorfabrikanten in acht nemen. 

5. Eigenschappen 
• 2 onafhankelijke kanalen voor telkens één jaloeziemotor 
• Bedrijfsstand instelbaar (jaloezie of rolluik) 
• Omschakeltijd bij wisseling van verplaatsingsrichting instelbaar 

(gegevens van de motorfabrikant in acht nemen!) 
• Looptijdverlenging voor “Jaloezieverplaatsing omhoog” instelbaar 
• Prioriteittoewijzing voor ontvangen radiogrammen 
• Automatische zonwering voor helderheidsafhankelijke verplaatsing  

van de jaloezie naar een programmeerbare positie 
• Logische koppeling van 2 zonweringsobjecten 
• Besturing via 4 centrale functies 
• Aansturen van een geprogrammeerde jaloezie- of lamelpositie voor 

ieder kanaal 
• Veiligheidsstand voor ieder kanaal afzonderlijk instelbaar 
• Gedrag bij busspanningsuitval en –terugkeer instelbaar 

6. Aansluiting 

 

De busaansluiting geschiedt met de busaansluitklem . 
Aansluiting van motoren geschiedt overeenkomstig het aansluitschema. 
Er kunnen verschillende buitengeleiders op de toestellen worden 
aangesloten. 
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7. Afdekkapje 
Het afdekkapje met de aan de onderzijde naar buiten geleide buskabels 
over de busklem schuiven (afb. A) tot het voelbaar vastklikt. 
Verwijder het afdekkapje door het op de zijvlakken in te drukken en 
vervolgens los te trekken (afb. B). 
Het afdekkapje is als toebehoren (Art. no. 2050 K) leverbaar. 

 

8. Technical Data 
Voeding instabus EIB : 21 - 32 V DC 
Vermogensopname instabus EIB : max. 150 mW 
Aansluiting 
instabus EIB : instabus aansluitklem 
Motoren : schroefklemmen 
 0,5 – 4 mm²  
 enkeldraads- en 
 fijndradig zonder 
 adereindhuls of  
 0,5 – 2,5 mm² fijndradig 
 met adereindhuls 
Schakelspanning :  230 V AC 
Schakelvermogen :  6 A/AC-1 
 4 A, cos ∏ = 0,8 
Omggevingstemperatuur :  -5 °C tot +45 °C 
Opslagtemperatuur :  -25 °C bis +70 °C 
Inbouwbreedte :  72 mm (4 modulen) 

Technische wijzigingen voorbehouden. 
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9. 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 (0) 23 55 . 80 65 51 
Telefax: +49 (0) 23 55 . 80 61 89 
E-Mail: mail.vki@jung.de 
 

Technische dienst (allgemeen) 
Service-Line: +49 (0) 23 55 . 80 65 55 
Telefax: +49 (0) 23 55 . 80 62 55 
E-Mail: mail.vkm@jung.de 
 

Technische dienst (instabus EIB) 
Service-Line: +49 (0) 23 55 . 80 65 56 
Telefax: +49 (0) 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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