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Productinformatie  
 

BRE relais 
Combi-apparaat met binaire ingang/uitgang 1-voudig 
TK BRE 1 U 

Veiligheidsinstructies 
 

! Montage, installatie en inbedrijfstelling mogen alleen door een elektrotechnicus worden 
uitgevoerd! 

 

Houdt de veiligheidsvoorschriften conform DIN VDE 0100 aan voor werkzaamheden aan 
installaties met netvoeding 230 V-wisselspanning. 
 
Bij de installatie van TCS:BUS-installaties moeten de algemene veiligheidsvoorschriften 
voor communicatie-installaties volgens VDE 0800 worden opgevolgd: 
• gescheiden aanleg van krachtstroom- en zwakstroomleidingen; 
• minimumafstand van 10 cm bij gemeenschappelijke leidingaanleg; 
• gebruik van scheidingsschotten tussen krachtstroom- en zwakstroomleidingen bij 

gemeenschappelijk gebruikte kabelkanalen; 
• gebruik van reguliere kabels, bijv. J-Y (St) Y met een diameter van 0,8 mm; 
• aanwezige kabels (modernisering) met afwijkende doorsneden kunnen worden gebruikt 

op voorwaarde dat rekening wordt gehouden met de lusweerstand. 
• op de relaisklemmen kan 230 V aanwezig zijn.  
• het apparaat mag alleen gebruikt worden met inbouwdozen 
 
 

! Door aanvullende bliksembeveiligingsmaatregelen moet worden gewaarborgd dat op de 
TCS:BUS-aders a en b een spanning van 32 V DC niet wordt overschreden. 

 

 

Belangrijke aanwijzing voor inbedrijfname 
 

! 
Door  trillingen bij het transport kunnen de relaiscontacten bewogen hebben.   
(NO-COM gesloten). Om het contact weer in de ruststand te zetten, sluit u het relais op 
de bus aan en schakelt u kort de voeding in.  
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Correct gebruik 

Toepassing 
• Schakel- en meldmodule 
• Potentiaalvrij schakelcontact (wissel) voor netspanning 
• Meldingang voor het activeren van BUS-acties door potentiaalvrij contact  
• Voor inbouw in inbouwdozen   
• 3-draadsaansluiting (a, b en P) 
• 2-draadsaansluiting mogelijk met max. 3 apparaten (TK BRE 1 U) 
 

Functiebeschrijving 
• Uitvoeren van busopdrachten 
• Timerfunctie, inschakelvertraging, uitschakelvertraging 
• Togglefunctie (pulsrelais) 
• Programmeerbare functie voor schakelcontact en meldingang 
• Direct schakelen van het schakelcontact via de meldingang 
• Activeren van busopdrachten via de meldingang 
• Reacties op openen of sluiten van de meldingang 
 

• Activeren van het schakelcontact door: 
– beldrukker van een buitenstation 
– etagetaster / deuropener taster / functietoets van een binnenstation 
– indrukken of loslaten van de meldingang 
– inschakelvertraging activeren na een stuuropdracht 

 

• terugzetten van het schakelcontact door: 
– aflopen van de geprogrammeerde interne timerfunctie (uitschakelvertraging) 
– uitschakel opdracht  
– vernieuwde stuuropdracht (Togglefunctie) 
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Programmeermogelijkheden  
 
Handmatig programmeren 
 
Schakeltijd van de relaisuitgang:  0,5 bis 128 s 
De fabrieksinstelling bedraagt 1 seconde 
 
De relaisuitgang wordt geactiveerd door: 
• oproepen van het serienummer van het BRE relais 
• etageoproep, deuroproep en interne oproep naar het serienummer, van het BRE-relais  
• deuropener met serienummer, aanvang van een spreekverbinding en stuurfunctie van 

een serienummer  
 
 
Functie van de meldingang: 
• bij sluiten: het geven van willekeurige buscommando’s    
• activeren van een relaisuitgang 
 
 
Programmeren met IBS (inbedrijfname software)  
 
Schakeltijd van de relaisuitgang: 
• uitschakelvertraging tot 30 min of oneindig  
• inschakelvertraging tot 30 min 

 
De relaisuitgang wordt geactiveerd door:  
• begin van de spreekverbinding op het buitenstation 
• terugzetten bij het einde van de spreekverbinding 
• tweede serienummer 
• stuurfuncties en deuroproepen van 10 overige serienummers 
 

Flipflopfunktie, togglefunctie 
Verknoping van meerdere relaisschakelfuncties  
Instellen van een programmeerblokkering  
 
Functies van de meldingang: 
• bij openen: het geven van willekeurige buscommando’s   
• openen van de eigen uitgang 
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Apparaatoverzicht 
 

 
 
 

 

 
 

Montage en installatie 

Montage 
Inbouw in inbouwdoos. 
 

! Let op! Max. toelaatbare lengte voor aansluitleidingen aan de meldingang: 2 m 
 

Leidingdoorsnede voor aansluitleidingen 
Klemmen  Aansluitbereik  Aderdiameter  
BUS-klemmen, klemmen meldingang 0,12 ... 0,5 mm2 0,4 ... 0,8 mm 
Klemmen relaisuitgang 0,5   ... 1,5 mm2 0,8 ... 1,4 mm 

 
 
• Sluit u de leidingen aan volgens het aansluitplan. 
 

! Bij 3-draadstechniek: verwijder de jumper (zie apparaatoverzicht)! 
 

BUS-klemmen, klemmen meldingang klemmen relaisuitgang 
 

 

P 
b 
a 

BUS-
klemmen 

Klemmen 
meldingang 

Jumper 

Klemmen relaisuitgang 

LED programmeermodus

Taster programmeermodus 
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Inbedrijfname  
 

! 
De som van de ingangsstromen van binnen- en buitenstations en apparaten mag de 
uitgangsstroom I(P) van de stuur- en controlemodule dan wel de extra 
gelijkstroomvoeding niet overschrijden.  

 

• Installeert u eerst alle componenten van de installatie. 
• Test u de a-, b- en P-ader op kortsluiting. 
• Schakel de netspanning in. 
• Programmeert u de DCM installatie (zie handleiding van het buitenstation).  
• Programmeer de extra functies van het stuurrelais.  
• De programmering volgt handmatig of met de JUNG inbedrijfname software TK-IBS.  
 

voedingspanning: +24 V ± 8 % (voeding en stuurmodule) 
behuizing: kunststof 
afmeting: 52 x 52 x 23 mm 
gewicht: 32 g 
toelaatbare omgevingstemperatuur: -20 °C ... +50 °C 
ingangstroom (binairingang): 2,5 mA 
ingangstroom (2-draad): I(a) = 1,5 mA zonder belasting 
ingangstroom (3-draad): I(a) = 0,4 mA, I(P) = 2,8 mA 
 zonder belasting 
maximale ingangstroom (3-draadsbedrijf): I(Pmax) = 4,4 mA 
uitgang, wisselcontact: AC 230 V~, 50 - 60 Hz / 3 A  
stroom op ingangscontact: 2,5 mA 
min. noodzakelijke inschakeltijd   
op ingang: 100 ms 
 
 

Handmatig instellen 
Legenda 
 

Toets kort indrukken LED knippert langzaam 

Toets kort indrukken, tot …. LED brandt  

 Toets loslaten  verder 
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Toewijzen van de relaisuitgang aan een oproeptaster  
1) Inleiding 

       

Druk kort (<1s) de PROG-toets    
op de voedings- en stuurmodule in 

        

De leds op de voedings-en stuurmodule en het buitenstation knipperen  
De installatie staat nu in de programmeermodus.  

2a) Toewijzen van de relaisuitgang aan een niet geprogrammeerde oproeptoets  

        
 
  TK BRE 1 U 

Druk kort (<1s) de PROG-toets    
op het BRE relais in tot de led knippert 2) 

         
 
     

Druk kort (<1s) de gewenste oproeptoets in van het buitenstation. Een 
positieve bevestigingstoon klinkt op het buitenstation.  

2b) Toewijzen van de relaisuitgang aan een reeds geprogrammeerde oproeptoets  
 Deze programmering wijst de oproeptoets een tweede serienummer toe 

        
 
  TK BRE 1 U 

Druk kort (<1s) de PROG-toets op het BRE relais in tot de led 
knippert2) 

 

 
 
 

   
                  ◄6s► 
 

   
                  ◄6s► 
 

 

 
Oproeptoets net zo lang indrukken, tot … 
 
 
 
 
 
een Prog2-toon en … 
 
 
een NoProg-toon en ... 
 
 
... een positieve bevestigingtoon klinkt op het buitenstation 1) 

 
(De pauze tussen de tonen bedraagt ca. 6 seconden) 
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3) Beëindigen 

       

Druk kort (<1s) de PROG-toets in   
op de voedings- en stuurmodule  

        

De led op de voedings- en stuurmodule en het buitenstation branden 
continue. Programmeermodus van de installatie  uitgeschakeld. De 
installatie is nu in rustmodus.  

 
Ongedaan maken van de programmering  
Voordat een geprogrammeerde oproeptoets opnieuw geprogrammeerd kan worden, moet de bestaande 
programmering verwijderd worden. 
 1) Inleiding  

       

Druk kort (<1s) de PROG-toets in   
op de voedings- en stuurmodule 

        

De leds op de voedings-en stuurmodule en het buitenstation knipperen  
De installatie staat nu in de programmeermodus.  

2) Verwijderen 

            
Druk de oproeptoets in van het buitenstation.  

    
    ◄6s►  
   
   
 

    

Toets net zo lang indrukken, tot na de Prog2-toon (ca. 6s) 
een NoProg-toon klinkt 1)  

 

 

 

Als de toets niet geprogrammeerd was, dan klinkt geen lange Prog2-
toon. Na ca. 6 s klinkt een NoProg-toon. 

         
Laat de oproeptoets los. 

3) Beëindigen  

       

Druk kort (<1s) de PROG-toets in op   
de voedings- en stuurmodule  

        

De leds op de voedings- en stuurmodule en het buitenstation brandt 
continue. De installatie staat nu in de ruststand.  

 
 

! Met het verwijderen van de programmering worden alle toewijzingen aan de oproeptoets 
verwijderd.  
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1) Is in plaats hiervan een Progblokkeringstoon te horen, dan heeft het buitenstation een programmeerblokkering.  

De programmeerblokkering kan alleen  met het  TK-SERVICE apparaat opgeheven worden. 
 
2) Het BRE-relais keert na 30 sec. terug in de bedrijfsmodus,de led dooft. Wilt u de programmering hier afbreken, 

schakel dan de programmeermodus op de stuurmodule uit.  
 

Relaisuitgang aan een BUS-actie toewijzen  

           
 
  TK BRE 1 U 

Druk de PROG-toets op het BRE relais in tot de led brandt  
 
De TK BRE 1U keert na 30 sec.  in de bedrijfsmodus terug, de led dooft. Wilt u de 
programmering  afbreken, schakel dan de programmeermodus  op de stuurmodule uit.  
 
Raak alleen de gewenste toets aan die het BRK relais moet aansturen, 
bijvoorbeeld: oproeptoets, deuropentoets, etagetoets, sprekentoets of 
functietoets (bezet met de stuurfunctie) 

                 

Druk kort (<1s) de PROG-toets in op het BRE relais om de voortgang 
te beëindigen. De gewenste toets is nu aan het BRE relais 
toegewezen.  

 
Deze programmering functioneert met alle protocollen, die een serienummer overdragen.  
 
Wordt een reeds geprogrammeerde oproeptoets ingedrukt, dan reageert het relais op het 
doorgegeven serienummer van het toegewezen binnenstation. Daarbij wordt geen 
toewijzing van het relais op de oproeptoets vastgelegd.  
 
Wordt de deuropener van het binnenstation bediend, dan wordt aan de schakeluitgang 
van het relais uitsluitend het deuropen commando van dat binnenstation toegewezen, niet 
het algemene commando deuropen. Zo is bijvoorbeeld een selectieve vrijgave van de 
deuropener mogelijk.      
 

Schakeltijd van de relaisuitgangen instellen 

            
 
 

             
 
   
 

            

Druk kort (<1s) de PROG-toets    
op het BRE relais in tot de led knippert  
 
Druk nu de PROG-toets net zo lang in, als de relaisuitgang actief moet 
zijn (bijvoorbeeld: u drukt, 2,5s, dan is ook de schakeltijd 2,5s). 
 
 
Na afloop van de gewenste tijd laat u los en de led dooft. 
De schakeltijd is nu ingesteld. 
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Actie aan de meldingang toewijzen  

             
 
             

               

Druk de PROG-toets op het BRE relais in tot de led brandt. 
 
Voer nu de gewenste Busactie uit, bijvoorbeeld deuropener, etagetoets 
of …. 
 
Druk aansluitend de PROG-toets op het BRE relais in tot de led kort 
oplicht. Nu is aan de meldingang een Busactie toegewezen.  

 
Basisinstelling1 laden:  
Schakeltijd van de uitgang = 1 s, ingang zendt deuropenerprotocol AS = 0 

                
 
 

         
   
 

            

Druk de PROG-toets op het BRE relais tot de led brandt en laat dan de 
toets los. 
 
 
Druk nu de PROG-toets in tot de led kort dooft, dan weer oplicht en 
aansluitend weer dooft.  
 
 
 
Loslaten. 

 
1) Basisinstelling is gelijk aan de uitlevertoestand. Deze functie zet alleen de handmatige programmering terug. 

Programmeringen die met de inbedrijfname software uitgevoerd worden, worden niet teruggezet. 
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Garantie 
 

Wij bieden garantie in het kader van de wettelijke bepalingen. 
Stuur het apparaat franco met een beschrijving van de fout c.q. storing aan de 
centrale klantenservice: 
 
ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG 
servicecenter 
Kupferstr. 17-19 
44532 Lünen 
Service-Line: 0 23 55 . 80 65 51 
fax:  0 23 55 . 80 61 89 
e-mail: mail.vki@jung.de 

Techniek (DCM) 
servicelijn: 0 23 55 . 80 65 52 
fax: 0 23 55 . 80 62 55 
e-mail: mail.vkm@jung.de 
 

 
 

 
 
Albrecht Jung GmbH & Co. KG 
Volmestraße 1 
58579 Schalksmühle 
 
www.jung.nl 
www.jung-catalogus.nl 
www.tkm.jung.de 
 
Vertegenwoordiging voor Nederland: 
Hateha Elektrotechnische Handelsonderneming B.V. 
Postbus 111 
2394 ZG Hazerswoude-Rd 
Tel.: 071 3419009  
 
www.hateha.nl 
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