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Afdekking met radiografische ontvanger
Art. nr. : ..5232F..
Afdekking met radiografische ontvanger en sensoraansluiting
Art. nr. : ..5232FS..

Bedieningshandleiding

1 Veiligheidsinstructies
De inbouw en montage van elektrische apparaten mag alleen door een elektromonteur
worden uitgevoerd.
Ernstig letsel, brand of materiële schade mogelijk. Handleiding volledig doorlezen en
aanhouden.
Gevaar door elektrische schokken. Voordat werkzaamheden aan het apparaat of de last
worden uitgevoerd, moeten deze worden vrijgeschakeld. Daarbij moet rekening worden
gehouden met alle installatie-automaaten die gevaarlijke spanningen aan het apparaat of
de last leveren.
Gevaar door elektrische schokken. Apparaat is niet geschikt voor vrijschakelen.
De radio-overdracht verloopt via een niet exclusieve overdrachtsroute en is daarom niet
geschikt voor toepassingen op het gebied van de veiligheidstechniek, zoals bijv. nood-
stop of noodoproep.
Deze handleiding is onderdeel van het product en moet door de eindklant worden
bewaard.

2 Constructie apparaat

Afbeelding 1: Constructie apparaat

(1) Jaloezie-element
(2) Frames
(3) Radio-element

3 Functie
Systeeminformatie
Het zendvermogen, de ontvangstkarakteristiek en de antenne mogen om wettelijke redenen
niet worden veranderd.
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De reikwijdte van een radiografisch systeem dat bestaat uit zender en ontvanger hangt af van
verschillende factoren.
Door de keuze van de best mogelijke montageplaats rekening houdend met de bouwkundige
omstandigheden kan de reikwijdte van het systeem worden geoptimaliseerd.

Afbeelding 2: Gereduceerde reikwijdte door bouwkundige hindernissen.

Voorbeelden voor doordringing van verschillende materialen:

Materiaal Doordringing
Hout, Gips, Gipsplaat ca. 90 %

Baksteen, Spaanplaat ca. 70 %

Gewapend beton ca. 30 %

Metaal, Metaalrooster ca. 10 %

Regen, Sneeuw ca. 1-40 %

Bedoeld gebruik
- Handmatig en radiografisch bedienen van elektrisch aangestuurde jaloezieën, rolluiken en

markiezen.
- Gebruik met eigen radiografische zenders
- Gebruik op eenheid van het jaloezie-management-systeem
Producteigenschappen
- Eindstanden van de jaloezie kunnen via lichtscenario's worden opgeroepen 
Extra functies bij element met sensoraansluiting
- Aansluiting van een zonnesensor (toebehoren)
- Helderheidsdrempel instelbaar
Zonweringsfunctie bij element met sensoraansluiting
Door de aansluiting van een zonnesensor (toebehoren) wordt automatische beschaduwing bij
hoge helderheid buiten mogelijk. De helderheidsdrempelwaarde, die de zonwering regelt, kan
op het element worden ingesteld. Wanneer de gemeten helderheid de ingestelde helderheids-
drempelwaarde langer dan 2 minuten overschrijdt, dan beweegt de jaloezie in de door de zon-
nesensor gedefinieerde positie.
i Om de zonwering te activeren moet eerst de jaloezie in de bovenste eindstand zijn

gebracht en na 2 minuten automatisch hebben uitgeschakeld. Iedere handmatige of radio-
grafische bediening schakelt de zonwering uit.

Wanneer de helderheidsdrempel langer dan 15 minuten wordt onderschreden, dan beweegt de
jaloezie weer naar de bovenste eindstand.
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4 Bediening
Jaloezie bewegen
o Element boven of onder langer dan één seconde indrukken.

De jaloezie beweegt in de gewenste richting tot de eindstand of stopt bij opnieuw indrukken
van de toets.

Lamellen verstellen
o Element boven of onder korter dan één seconde indrukken.

De lamellenstand verandert in de gewenste richting zolang de toets wordt ingedrukt.

Bediening met radiografische zender
Om het jaloezie radiografisch te kunnen bedienen, moet een radiografische zender zijn inge-
leerd.
i Handleiding van de radiografische zender aanhouden.
Afhankelijk van de bedieningsduur van een radiografische zender worden de lamellen versteld
of de jaloezie bewogen.

5 Informatie voor elektromonteurs
5.1 Montage en elektrische aansluiting

GEVAAR!
Elektrische schok bij aanraken van onderdelen die onder spanning staan.
Elektrische schokken kunnen dodelijk letsel tot gevolg hebben.
Voordat werkzaamheden aan het apparaat of de last worden uitgevoerd, moe-
ten alle bijbehorende installatie-automaaten worden vrijgeschakeld. Spanning-
voerende delen in de omgeving afdekken!

Apparaat monteren
Jaloezie-element is correct gemonteerd en aangesloten (zie handleiding van het betreffende
element).
o Bij elementen met sensoraansluiting sensorkabel installeren, helderheidsdrempel instellen

en zonnesensor op het vensterraam bevestigen (zie volgende hoofdstuk).
o Radiografisch element met frame op jaloezie-element plaatsen (afbeelding 1).
o Netspanning inschakelen.

Sensorkabel installeren
Voor elementen met sensoraansluiting
i De sensorkabel geleid veiligheidslaagspanning SELV. Installatievoorschriften conform VDE

0100 aanhouden.
De installatie van de sensorkabel kan op drie verschillende manieren worden uitgevoerd.
Inbouwinstallatie (afbeelding 3), opbouwinstallatie (afbeelding 4) en bij daarvoor geschikte ele-
menten, sensorkabel op element steken.
i De sensorkabel mag niet willekeurig lang worden gekozen, omdat dan storingen van ande-

re verbruikers en kabels kunnen worden ingekoppeld. Foutief functioneren kan het gevolg
zijn. Daarom alleen afgeschermde kabel gebruiken en de afscherming op het massapoten-
tiaal aansluiten. De totale lengte tot maximaal 20 m beperken en de nabijheid van andere
elektrische inrichtingen vermijden.
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Inbouwinstallatie sensorkabel

Afbeelding 3: Inbouwinstallatie sensorkabel

i Voor de inbouwinstallatie van de sensorkabel alleen afgeschermde kabel gebruiken. Aan-
beveling J-Y(ST)Y 2x2x0,6 mm.

o De kabel door het gat (4) van het element steken en door het kabelkanaal (5) naar het
klemmenblok (6) leiden (afbeelding 3). 

i Het klemmenblok wordt meegeleverd met elementen met sensoraansluiting.
o Kabel aansluiten (zie sensor op klemmenblok aansluiten).

Opbouwinstallatie sensorkabel

Afbeelding 4: Opbouwinstallatie sensorkabel

o Voor de opbouwinstallatie van de zonnesensor (8) de stekker afknippen.
o De sensorkabel achter de draagplaat (7) door het kabelkanaal naar de aansluitklem (6) lei-

den (afbeelding 4).
o Kabel aansluiten (zie sensor op klemmenblok aansluiten).

4/732524333
J0082524333 13.09.2016

Jaloeziemanagement 
Afdekking met radiografische ontvanger, Afdekking met radiografische
ontvanger en sensoraansluiting



Sensor op klemmenblok aansluiten

Afbeelding 5: Aansluiting op klemmenblok

o Zonnesensor volgens het aansluitschema (afbeelding 5) correct gepoold aansluiten. Bij de
sensorkabel is de "Massa" gemarkeerd en bij de verlengingskabel (toebehoren) de "zon"

i Omwisselen van de aansluitingen veroorzaakt verkeerd functioneren.

Sensorkabel op opzetstuk plaatsen.
Een aansluiting van de zonnesensor is alleen mogelijk wanneer de bijbehorende bus aanwezig
is. Dit is niet bij alle opzetstukken met sensoraansluiting het geval.
o Stekker van de zonnesensor in de bus van het element plaatsen. 

Zonnesensor op vensterraam bevestigen.
Door de positionering van de zonnesensor op het vensterraam wordt de stoppositie van de
jaloezie bij actieve zonwering bepaald. De jaloezie komt iets boven de zonnesensor te staan.
o Zonnesensor op het vensterraam bevestigen (handleiding van de zonnesensor aanhou-

den).
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Helderheidsdrempelwaarde instellen

Afbeelding 6: Achterzijde element: insteller voor helderheidsdrempelwaarde

Met de insteller (9) op de achterzijde van het element (afbeelding 6) kan de helderheidsdrem-
pelwaarde binnen een bereik van ca. 5000 Lux "kleine zon" tot ca. 80.000 Lux "grote zon" wor-
den ingesteld. Af fabriek is de insteller op ca. 10.000 Lux ingesteld.
o Helderheidsdrempelwaarde op de gewenste waarde instellen. Evt. na de inbedrijfstelling

de helderheidsdrempelwaarde aanpassen.

5.2 Inbedrijfname
GEVAAR!
Elektrische schok bij aanraken van onderdelen die onder spanning staan.
Elektrische schokken kunnen dodelijk letsel tot gevolg hebben.
Voordat werkzaamheden aan het apparaat worden uitgevoerd, moeten span-
ningvoerende delen in de omgeving worden afgedekt!

Radiografische zender inleren
i Wanneer alle geheugenplaatsen zijn bezet, dan moet eerst een al ingeleerde radiografi-

sche zender worden gewist. Daarvoor alle ingeleerde kanalen en lichtscenario's van de
radiografische zender afzonderlijk wissen.

De afstand tussen ontvanger en radiografische zender is 0,5 tot 5 m.
De last is uitgeschakeld.
o Element over volledig oppervlak gedurende ca. 4 seconden indrukken.

Het apparaat bevindt zich gedurende ca. 1 minuut in de programmeermodus en signaleert
dit met een pulstoon.

o Leertelegram aan radiografische zender activeren (zie handleiding radiografische zender).
Het element bevestigt de succesvolle leerprocedure met een constante toon.

o Element kort bedienen.
Apparaat staat in de bedrijfsstand.

i De programmeermodus wordt na ca. 1 minuut automatisch verlaten.
i Lichtscenariotoetsen afzonderlijk inleren.

 Radiografische zenders afzonderlijk wissen
o De te wissen radiografische zender opnieuw inleren (zie radiografische zender inleren).

Element bevestigt dit met een snel pulserende toon. De radiografische zender is gewist.
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i Wanneer meerdere kanalen of lichtscenario's van een radiografische zender zijn ingeleerd,
dan moeten deze afzonderlijk worden gewist.

Eindstand van de jaloezie in lichtscenario opnemen
De bovenste of onderste eindstand van een jaloezie kan via lichtscenariotoetsen van een radio-
grafische zender worden opgeroepen. 
Lichtscenariotoets van de radiografische zender is in de actor ingeleerd.
o Jaloezie in de gewenste eindstand brengen. Het relais van het jaloezie-element moet na

twee minuten automatisch uitschakelen.
o Gewenste lichtscenariotoets van de radiografische zender gedurende min. 3 s indrukken.

De eindstand van de jaloezie is als lichtscenario opgeslagen.

6 Bijlage
6.1 Technische gegevens
Omgevingstemperatuur 0 ... +55 °C
Omschakeltijd bij richtingsverandering ca. 1 s
Inschakelduur ca. 2 min
Helderheidsinstelling
Art. nr. ..5232F.. —
Art. nr. ..5232FS.. ca. 5000 ... 80000 lx
Radiofrequentie 433,05 MHz ... 434,79 MHz
Ontvangercategorie 2
Inleerbare radiozender max. 30

6.2 Hulp bij problemen
Zonwering werd niet correct uitgevoerd, maar de jaloezie beweegt naar de onderste eind-
stand.
Oorzaak: zonnesensor is verkeerd gepoold aangesloten.

Zonnesensor correct gepoold aansluiten.

6.3 Toebehoren
Zon-schemersensor Art. nr. 32SD
Verlengsnoer Art. nr. 32K

6.4 Conformiteit
Hiermee verklaart Albrecht Jung GmbH & Co. KG dat het draadloze installatietype
 Art. nr. ..5232F.. / ..5232FS..
voldoet aan richtlijn 2014/53/EU. Het volledige artikelnummer vindt u op het apparaat. De volle-
dige tekst van de EU-Verklaring van overeenstemming is op het volgende internetadres
beschikbaar: www.jung.de/ce

6.5 Garantie
De wettelijk vereiste garantie wordt uitgevoerd via de vakhandel.

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG
Volmestraße 1
58579 Schalksmühle
GERMANY

Telefon: +49 2355 806-0
Telefax: +49 2355 806-204
kundencenter@jung.de
www.jung.de
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