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Bedieningsandleiding 
Ruimtecontroller Universal  

 

1. Systeeminformatie 
Dit apparaat is een product van het EIB systeem en voldoet aan de EIBA-
richtlijnen. Voor een goed begrip is gedetailleerde vakkennis door 
instabus-scholing een eerste vereiste. De werking van het apparaat is 
van de gebruikte software afhankelijk. Planning, installatie en 
inbedrijfstelling van het apparaat geschieden met behulp van door de 
EIBA gecertificeerde software. ( ETS 3) De productdatabank en de 
technische beschrijvingen vindt u steeds actueel op het 
internet:www.jung.de. 

2. Functie 
De instabus EIB ruimtecontroller RCD 20xx verenigt de functionaliteit van 
een universele toetssensor en een continuregelaar. Tevens visualiseert 
het toestel de actuele toestand en de parameters van de continuregelaar 
op een LC-display.  

Functiebereik tastsensoren 
Elke druktoets is separaat te programmeren: Schakelen • omschakelen • 
dimmen (2-vlaks principe) • dimmen (1- vlaksprincipe) • jaloezieën (2-
vlaks principe) • jaloezieën (1-vlaksprincipe) • dimwaardegever • 
lichtwaardegever (0- 1500 lux) • lichtscenes afroepen • lichtscènes 
opslaan • aanwezigheidsknop • thermostaat, fijnverstelling (ingestelde 
temp.waarde) • Met eigen communicatie-LED mogelijk • blokkeerfunctie • 
Status-LED voor alle druktoetsen aanwezig. 

Functiebereik temperatuurregelaar 
De temperatuurregelaar wordt voor individuele ruimten toegepast. 
Gekozen kan worden tussen een permanent stuursignaal voor directe 
aansturing van bijv een instabus stelventiel of een schakelend signaal 
voor het aansturen van een instabus actor of verwarmingsactor in 
verbinding met elektrotermische regelventiel ( TVA 110 WW). Afhankelijk 
van de instelling PI-, P-, 2 puntsregeling of PWM signaal 
(pulsbreedtemodulatie).  
• Verwarmen en / of koelen met handmatige of automatische 
omschakeling met gemeenschappelijke of gescheiden stuuruitgangen 
mogelijk • tweetraps verwarming of koeling • 5 bedrijfstoestanden met elk 
een eigen instelwaarde • comfortschakeling en bedrijfstoestand 
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verandering door aanwezigheidsdrukknop • Variabele vorst en 
oververhittingsbescherming • Tochtherkenning • Externe aanstuurbare 
objecten voor comfortbedrijf, vorst- en oververhittingsbescherming en 
condensbewaking • Werking -omschakelen over de instabus • 
regelaarstatus alsmede instel- en werkelijke (Ist) waarde over de instabus 
toegankelijk • fijnregeling van de ingestelde waarde over max. 6K over 
tasters en software mogelijk. • Blokkeren van bedieningselementen tegen 
onbevoegd gebruik is mogelijk. 

3. Installatie en veiligheidsinstructies 

! ATTENTIE! 
Installatie 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. 

3.1. Aansluiten en monteren van de RC 20XX 
De ruimtecontroller beschikt over een geïntegreerde buskoppeling. De 
aansluiting daarvan geschiedt via de aansluitklem (2).  

 

• Draagring voor 2 verticaal gemonteerde inbouwdozen. Steekmaat 
71 mm. Bij montage op een inbouwdoos het andere deel met 
schroeven en pluggen vastzetten (10). 

• Afdekraam (3) aanbrengen. 
• Aansluitklem op het contact aan de achterzijde van de controller 

aanbrengen. 
• De ruimte controller (4) samen met het afdekraam (3) op de 

draagring (1) aanbrengen. Let op dat de busleiding niet bekneld 
wordt. 

• Bevestigingschroef (8) aandraaien. Draai deze niet te vast aan om 
schade aan het apparaat te voorkomen. 

• Verwijder de beschermfolie (5) van de display. 
• Met de programmeerknop (9) wordt de programmeermodus 

geactiveerd. 
• Breng de afdekking (7) met de tekstfolie (6) op de controller aan. 

Opmerking: monteer het apparaat niet in de buurt van een warmtebron. 
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De ruimtecontroller heeft twee bedieningsniveaus.  

3.2. Bediening 
De ruimtecontroller heeft twee bedieningsniveaus.  

Bedieningsniveau 1.  
In het eerste bedieningsniveau hebben alle drukknoppen de ingestelde 
tastsensorfunctie. Op de display kan naar keuze de gemeten 
temperatuur(Ist) waarde, de gewenste temperatuurwaarde (actueel), de 
actuele tijd en datum uitgelezen worden. 
 
De drukknoppen links en  
rechts van de display zijn als  
presentiedrukknop en  
verstelwaarde  
vooringesteld.  
 
 
Deze voorinstelling kan naar wens worden gewijzigd naar elke andere 
taster op de RCD. 
 
Omschakelen tussen  
comfort-temperatuur en  
 
 
 
 
 
Standby-temperatuur 
 
 
 
 
 
Verstelfunctie: comforttemperatuur aanpassen. 
Knop links:   comforttemperatuur verlagen 
Knop rechts comforttemperatuur verhogen 
 
 
 
 
 
 
 

oder 
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Bedienniveau 2 
Door het langer ingedrukt houden 
van de druktoetsen> 3s) der Tasten /  schakelt  
het apparaat naar het tweede 
bedieningsniveau. In deze stand kan  
de gewenste waarde van de  
regelaar en het contrast van de LCD-display. 
worden ingesteld. Loop met de knoppen 
naast he LCD /  door het menu.  
 
 
Een knipperende cursor geeft aan  
waarde kan worden aangepast. 
 
 
 
Door het langer indrukken (> 3s) van de 
knoppen 1 en 2 worden de gegevens 
opgeslagen en teruggeschakeld naar het 
eerste bedieningsniveau. 
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Het beeld in bedienniveau 2 is instelbaar. Daardoor kan het menu 
in het apparaat van het voorbeeld afwijken. 
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4. Symbolik 

 

Comfortbed
rijf 

 

Oververhittin 
gprotectie 
(dauwpunt) 
) 

 

 

Standbybed
rijf 

 

Verwarmen 

 

Nachtbedrijf

 

Koelen 

 

Vorstbesch
erming 

 

Datum, tijd 
of 
temperatuur 
aanduiding 
 

    

 

Menusturin
g 

 

gewenste 
temperatuur 
waarde 
instellen 
 

 

5. Technische gegevens 
Voedingsspanning instabus-EIB: 24 V DC (+6 / -4 V)  
Opgenomen vermogen: max. 240 mW  
Aansluiting: KNX Anschlussklemme  
Basisinstelling keuze tussen permanente (PIregeling) of 

schakelend signaal (PWM of 2 
puntsregeling)  

Aanvullende regeling: keuze tussen permanente (P-regeling) of 
schakelend signaal (PWM of 2 
puntsregeling)  

Meetbereik: 0 bis 40 °C  
Comfort temperatuur: 7 bis 40 °C instelbaar  
Verstelwaarde: max. ± 6 K  
Omgevingstemperatuur: -5 °C bis +45 °C 
Opslagtemperatuur -25 °C bis +70 °C 
Luchtvochtigheid 0 bis 95 % (geen condensatie)  
Schutzart: IP 20  
Schutzklasse: III  
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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: 0 23 55 . 80 65 51 
Telefax: 0 23 55 . 80 61 89 
E-Mail: mail.vki@jung.de 

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

Technische dienst (instabus EIB) 
Service-Line: 0 23 55 . 80 65 56 
Telefax: 0 23 55 . 80 62 55 
E-Mail: mail.vkm@jung.de 
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