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Bedieningshandleiding

1 Veiligheidsinstructies
Elektrische apparaten mogen alleen door een elektromonteur worden gemon
teerd en aangesloten.

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 installatieautomaaten die gevaarlijke spanningen aan het apparaat of
de last leveren.
Gevaar door elektrische schokken. Het apparaat is niet geschikt voor vrijschakelen. Ook
bij uitgeschakeld apparaat is, afhankelijk van de gebruikte eenheid, de last niet galva
nisch van het net gescheiden.
Deze handleiding is onderdeel van het product en moet door de eindklant worden
bewaard.

2 Constructie apparaat

Afbeelding 1: Constructie apparaat

(1) Inbouweenheid
(2) Frames
(3) Radio-knop
(4) Status-LED

3 Functie
Bedoeld gebruik
- Handmatig en radiografisch gestuurd bedienen van geschikte inbouweenheden voor het

schakelen en dimmen (zie toebehoren)
- Montage op inbouweenheid
- Gebruik met eigen radiografische zenders
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i Geen gebruik op impulseenheid, nevenaansluitingeenheden 2-draads en 3-draads moge-
lijk.

Producteigenschappen
- Analyse van nevenaansluiting
- Scenariobedrijf mogelijk
- Statusindicatie met LED
- Statusterugmelding aan radiografische zender
- Inschakellichtsterkte kan permanent worden opgeslagen bij combinatie met inbouweenhe-

den voor het dimmen
 Met eNet-server instelbaar:
- Maximale lichtsterkte
- Minimale lichtsterkte
- Dimsnelheid
- In-/uitschakelvertraging
- Op-/afdimhelling
- Uitschakelvoorwaarschuwing
- Bedieningsblokkering
- Constant-aan, Constant-uit
- Hotelfunctie
- Nalooptijd
- Lichtregeling
i Wanneer instellingen met de eNet-server worden veranderd, dan kunnen bediening en sig-

nalering van hetgeen hier beschreven is afwijken.
i De parameterlijst staat op internet in de documentatie van dit apparaat.

Extra functies met eNet-server:
- Update van de apparaatsoftware
- Foutengeheugen uitlezen
Gedrag na terugkeer van de netspanning
Met de eNet-server kan het gedrag na terugkeer van de netspanning worden geparametreerd.
Fabrieksinstelling: Uit.

4 Bediening
De bediening vindt direct op het apparaat of op een aangesloten nevenaansluiting plaats.
i Als voor de bediening radiografische zenders worden gebruikt, moeten de handleidingen

van de radiografische zenders worden opgevolgd.

Licht schakelen
o Knop korter dan 0,4 seconde indrukken.

Het licht wordt in- of uitgeschakeld. In combinatie met eenheden voor het dimmen wordt bij
inschakelen de opgeslagen inschakellichtsterkte gekozen.
Status-LED (4) brandt: uitgang is ingeschakeld.
Status-LED (4) uit: uitgang is uitgeschakeld. 

i Bij HLK-eenheid wordt alleen de uitgang Kanal 1 geschakeld, de uitgang HLK schakelt
afhankelijk van uitgang Kanal 1 (zie bedieningshandleiding van de eenheid).

Lichtsterkte instellen
Knop is met een eenheid voor het dimmen gecombineerd.
Licht is ingeschakeld.
o Knop boven langer dan 0,4 seconden indrukken.

Licht wordt helderder tot maximale lichtsterkte.
o Knop onder langer dan 0,4 seconden indrukken.

Licht wordt donkerder tot minimale lichtsterkte. 
i Impulsdrukker: Installatiedrukknop:: het licht wordt helderder tot maximale lichtsterkte, blijft

kort gelijk en wordt donkerder tot de minimale lichtsterkte, blijft kort gelijk en wordt dan
weer helderder. Deze procedure wordt herhaald, zolang de knop blijft ingedrukt.
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Licht met minimale lichtsterkte inschakelen
Knop is met een eenheid voor het dimmen gecombineerd.
o Knop onder langer dan 0,4 seconden indrukken.

Licht wordt op minimale lichtsterkte ingeschakeld.
i Wordt de knop of de nevenaansluiting 2-draads boven of de impulsdrukker langer dan

0,4 seconden ingedrukt, dan wordt het licht op de minimale lichtsterkte ingeschakeld en
daarna helderder.

Inschakellichtsterkte opslaan
Knop is met een eenheid voor het dimmen gecombineerd.
o Licht op de gewenste lichtsterkte instellen.
o Knop over hele oppervlak langer dan 4 seconden indrukken.

Inschakellichtsterkte is opgeslagen. Ter bevestiging schakelt de verlichting kort uit en op
de opgeslagen inschakellichtsterkte weer in.

i Met een impulsdrukker kan de inschakellichtsterkte niet worden opgeslagen.

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 installatieautomaaten worden vrijgeschakeld. Spanning
voerende delen in de omgeving afdekken!

Apparaat aansluiten en monteren
Houd voor een goede overdrachtskwaliteit voldoende afstand aan tot mogelijke storingsbron-
nen, bijv. metalen oppervlakken, magnetrons, Hifi- en tv-installaties, voorschakelapparaten of
transformatoren.
Inbouweenheid is correct gemonteerd en aangesloten (zie handleiding inbouweenheid).
o Radio-knop (3) en frame (2) op inbouweenheid (1) steken.
o Netspanning inschakelen.
o Inbedrijfname uitvoeren (zie hoofdstuk inbedrijfname).

5.2 Inbedrijfname
GEVAAR!
Elektrische schok bij aanraken van onderdelen die onder spanning staan.
Elektrische schokken kunnen dodelijk letsel tot gevolg hebben.
Tijdens de inbedrijfname de onderdelen onder spanning op de radiografische
zenders en actoren en in de omgeving daarvan afdekken.

i De toets kan als alternatief voor de hier beschreven inbedrijfname ook met de eNet-server
in bedrijf worden genomen.

Met radiografische zender verbinden
De last is uitgeschakeld.
o Knop over hele oppervlak langer 4 seconden indrukken.
i Schakeleenheden schakelen de last in totdat de status-LED knippert.

Na 4 seconden knippert de status-LED (4). De knop bevindt zich ca. 1 minuut in de pro-
grammeermodus.

3/1032582713
J0082582713 15.07.2016

eNet

eNet tastafdekking met radiografische ontvanger



o Radiografische zender ook in de programmeermodus zetten (zie handleiding van de radio-
grafische zender).

o Telegram op de radiografische zender activeren (zie handleiding van de radiografische
zender).
Status-LED brandt 5 seconden.
De knop is met de radiografische zender verbonden. De knop en de radiografische zender
verlaten automatisch de programmeermodus.

i Knippert de status-LED van de toets ca. 5 seconden telkens 3 keer met een interval van 1
seconde, dan is de programmering mislukt. In de knop of de radiografische zender zijn alle
geheugenplaatsen bezet.

i Alles-aan- en alles-uit-knoppen van een radiografische zender worden automatisch met de
actor verbonden, zodra, de eerste verbinding met een radiografische zender plaatsvindt.
Scenariotoetsen moeten afzonderlijk worden verbonden.

 Verbinding met een radiografische zender verbreken
o Dezelfde stappen als bij het verbinden uitvoeren (zie met radiografische zender verbinden). 

De status-LED (4) knippert snel gedurende 5 seconden. De verbinding van de knop met de
radiografische zender is verbroken. De knop en de radiografische zender verlaten automa-
tisch de programmeermodus.

i Wanneer meerdere verbindingen of scenariotoetsen met een radiografische zender aan-
wezig zijn, dan moeten deze allemaal afzonderlijk worden verbroken.

i Alles-aan- en alles-uit-knoppen van een radiografische zender worden automatisch verbro-
ken, zodra de laatste verbinding met de radiografische zender wordt verbroken. Handmatig
verbreken is niet mogelijk.

Knop weer op fabrieksinstelling instellen
Alle verbindingen met de zenders worden verbroken en parameters naar de fabrieksinstelling
gereset.
i In de radiografische zenders blijven de verbindingen behouden en moeten afzonderlijk

worden verbroken.
De last is uitgeschakeld.
o Knop over het hele oppervlak ten minste 20 seconden indrukken.
i Schakeleenheden schakelen de last in totdat de status-LED knippert.

Na 4 seconden knippert de status-LED. Na 20 seconden knippert de status-LED sneller.
o Knop loslaten en binnen 10 seconden opnieuw kort over het hele oppervlak indrukken.

De status-LED knippert gedurende ca. 5 seconden langzamer.
De knop is weer op de fabrieksinstelling ingesteld.

6 Bijlage
6.1 Technische gegevens
Omgevingstemperatuur -5 ... +45 °C
Radiofrequentie 868,0 ... 868,6 MHz
Zenderbereik in vrije veld typ. 100 m
Zendvermogen max. 20 mW
Ontvangercategorie 2

6.2 Parameterlijst
De apparaatparameters kunnen met de eNet-server worden veranderd:

Settings window
Device settings

Parameters Setting options, Basic set
ting

Explanations
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Manual commissioning On, Off
Basic setting: On

Blocks manual commissioning
for the device channel.
Note: In the "Off" setting, the
device cannot be reset to the
factory setting.

Allow extension unit operation On, Off
Basic setting: On

Prevents operation via wired
extensions.

Settings, channel

Parameters Setting options, Basic set
ting

Explanations

Manual commissioning On, Off
Basic setting: On

Blocks manual commissioning
for the device channel.
Note: In the "Off" setting, the
device cannot be reset to the
factory setting.

Operating mode Normal operation
Continuous on
Continuous off
Basic setting: Normal Operati-
on

Normal operation
The output can be operated
with radio transmitters, with
the button and with a connec-
ted extension.

Continuous on
The output switches to conti-
nuously "On". All operations of
radio transmitters, of the but-
ton and of connected extensi-
ons are ignored.

Continuous off
The output switches to conti-
nuously "Off". All operations of
radio transmitters, of the but-
ton and of connected extensi-
ons are ignored.

Local Operation On, Off
Basic setting: On

Blocks the output for operation
using the button.

Manual switch-off of the run-
on time

On, Off
Basic setting: Off

Allows manual switch-off of a
running run-on time. If the
parameter is switched off, then
a switch-off command will also
switch the actuator on. This
parameter is directly connec-
ted to the "Run-on time" para-
meter.

Switch-on brightness 1...100 %
Basic setting: 100 %

During brief operation, the out-
put switches on at the set
switch-on brightness.
Note: If the value is above the
set maximum brightness or
below the minimum
brightness, then the system
will switch to the appropriate
limit value.
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Switch-on delay 0 s … 24 h
Basic setting: 0 s

The load switches on after a
delay. Repeated switch-on
commands restart the delay
time. If the load has not yet
been switched on due to the
delay when a switch-off com-
mand comes, then the load
will remain off.

Switch-off delay 0 s … 24 h
Basic setting: 0 s

The load switches off after a
delay. Repeated switch-off
commands restart the delay
time. If the load has not yet
been switched off due to the
delay when a switch-on com-
mand comes, then the load
will remain on.

Dim up ramp 0 s … 24 h
Basic setting: 0 s

Time between switch-on and
reaching switch-on brightness.
The light is switched on at
minimum brightness and then
dimmed to the switch-on
brightness.
Note: If scenes are recalled or
switching uses logic modules,
the switch-on brightness is
approached using so-called
soft dimming (not configura-
ble).

Dim down ramp 0 s … 24 h
Basic setting: 0 s

Time until reaching minimum
brightness in case of switching
off (short operation). The light
is dimmed to minimum
brightness and then switched
off.
Note: If scenes are recalled or
switching uses logic modules,
the system switches off direct-
ly.

Dimming adjustment time 1…60 s
Basic setting: 4 s

Time from minimum
brightness until reaching maxi-
mum brightness (dimming
speed).

Run-on time 0 s … 24 h
Basic setting: 0 s

As soon as a run-on time has
been entered, the actuator will
no longer remain on perma-
nently, but only for the length
of the run-on time. The run-on
time is restarted if actuation is
repeated. This parameter is
directly connected to the
"Manual switch-off of run-on
time" parameter.

Behaviour after the end of the
disabling function

On
 Off
no change
Last value
Basic setting: No change

Behaviour of the output when
a block is removed.
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Manual saving of the scene
values

On, Off
Basic setting: On

Disables the saving of the cur-
rent brightness value as scene
value in an actuator for a com-
mand via a transmitter.

Behaviour on voltage return On
 Off
Last value
Configured brightness
Basic setting: Off

Defines the behaviour of the
output after voltage return.

Brightness on voltage return 0...100 %
Basic setting: 100 %

Brightness value, set by the
output after voltage return
(mains voltage). The parame-
ter "Behaviour after voltage
return" must be set to "Confi-
gured brightness".
Note: If the value is above the
set maximum brightness or
below the minimum
brightness, then the system
will switch to the appropriate
limit value.

Switch-off warning On, Off
Basic setting: Off

If the switch-off warning is
active, then, during switch-off,
the systems dims to minimum
brightness within 30 seconds
and only then switches off. If
the parameter "Dim down
ramp" is configured as longer
than 30 s, then the length of
the dim down ramp is applied.
If, during the dim down opera-
tion, another command is
given, e.g. switch on or scene
recall, then the switch-off
warning stops and the com-
mand is executed. A switch-off
command restarts the time for
the switch-off warning.

Priority, lock-out protection 0...4
Basic setting: 1

Specifies the priority for
recalling and removing a sce-
ne of type Lock-out protection
for the channel.
Note: 1 is the highest priority
and 4 the lowest. 0 means no
priority.

Priority, restraint 0...4
Basic setting: 2

Specifies the priority for
recalling and removing a sce-
ne of type Restraint for the
channel.

Priority, wind alarm 0...4
Basic setting: 3

Specifies the priority for
recalling and removing a sce-
ne of type Wind alarm for the
channel.

Priority, sun protection 0...4
Basic setting: 0

Specifies the priority for
recalling and removing a sce-
ne of type Sun protection for
the channel.
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Priority, twilight 0...4
Basic setting: 0

Specifies the priority for
recalling and removing a sce-
ne of type Twilight for the
channel.

Switch off brightness overs-
hoot

On, Off
Basic setting: On

Allows automatic switch-off
according to the brightness. If
the parameter is On, then the
light controller switches off
automatically when the
brightness setpoint is greatly
exceeded.
Note: This parameter is not
yet active, as a light controller
has not yet been implemen-
ted.

Switch on brightness unders-
hoot

On, Off
Basic setting: Off

Allows automatic switch-on
according to the brightness. If
the parameter is On, then the
light controller switches on
automatically when the
brightness setpoint is greatly
undershot. We recommend
only using the parameter in
connection with the parameter
"Switch-off on brightness
overshoot".
Note: This parameter is not
yet active, as a light controller
has not yet been implemen-
ted.

Minimum brightness 1...67 %
Basic setting: 5 %

Specifies the minimum setta-
ble brightness.
Note: If parameters or scene
values are set to a level lower
than the minimum brightness,
then the system will dim to
minimum brightness.

Maximum brightness 75...100 %
Basic setting: 100 %

Specifies the maximum setta-
ble brightness.
Note: If parameters or scene
values are set to a level higher
than the maximum brightness,
then the system will dim to
maximum brightness.

Hotel function On, Off
Basic setting: Off

If the hotel function is activa-
ted, the system will dim to
20 % brightness when a
switch-off command is made.
Switch-off is only possible with
a forced position command.
Note: If the minimum
brightness is set to greater
than 20 %, then the system
dims to the set minimum
brightness when the hotel
function is activated.
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Operating hours 0...65535
Basic setting: Current value

The time is counted during
which the load is physically
switched on.
This parameter can be reset to
"0", for example after exchan-
ging the load.
The Reset button is used to
reset the meter to "0". The
device must be programmed
to apply the change.

Information window
In the Information window, the load can be controlled and the information about the device can
be displays.

Display value Explanations
Current dimming value The load can be dimmed using the slider or a

brightness value entry.

Load state The load can be switched on or off.

Restraint Display of forced position status.

Operating hours Display of the operating hours since the last
restart in the Settings window Einstellungen. 

6.3 Hulp bij problemen
Impulsdrukker als nevenaansluiting, dimmen stopt bij minimale helderheid.
Oorzaak 1: Parameter minimale lichtsterkte werd met eNet-server gewijzigd.
Oorzaak 2: Parameter hotelfunctie is geactiveerd.

Parameter minimale lichtsterkte op laagste waarde instellen.
Parameter hotelfunctie deactiveren.
Nevenaansluitingeenheid 2-draads gebruiken.

Impulsdrukker als nevenaansluiting alleen schakelen en helderder dimmen mogelijk.
Oorzaak: Parameter maximale lichtsterkte werd met eNet-server gewijzigd.

Parameter maximale lichtsterkte op hoogste waarde instellen.
Nevenaansluitingeenheid 2-draads gebruiken.

6.4 Toebehoren
Gebruik met alle lichtmanagement inbouweenheden voor het schakelen of dimmen.

Hiermee verklaart Albrecht Jung GmbH & Co. KG dat het draadloze installatietype
 Art. nr. FM..1561.07..
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

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