
Dimstation 4-voudig universeel 
Lichtmanagement 

Dimstation 4-voudig universeel 
Art.-Nr.: UDS 4 REG HE

Bedieningshandleiding 

1 Veiligheidsinstructies 
De inbouw en montage van elektrische apparaten mag alleen door een elektromonteur 
worden uitgevoerd. 
Als de handleiding niet wordt opgevolgd, kunnen schade aan het apparaat, brand of an-
dere gevaren ontstaan. 
Gevaar voor elektrocutie. Voordat werkzaamheden aan het apparaat of de last worden 
uitgevoerd, moeten deze worden vrijgeschakeld. Daarbij moet rekening worden gehou-
den met alle installatieautomaten die gevaarlijke spanningen aan het apparaat of de last 
leveren. 
Gevaar voor elektrocutie. Apparaat is niet geschikt voor vrijschakelen. 
Ook bij uitgeschakeld apparaat is de last niet galvanisch van het net gescheiden. 
Geen elektronische lampen aansluiten, zoals bijvoorbeeld schakel- of dimbare compacte 
neonlampen of LED-lampen. Apparaat kan beschadigd raken. 
Brandgevaar Bij gebruik met inductieve trafo's iedere trafo overeenkomstig de specifica-
ties van de leverancier aan de primaire zijde zekeren. Uitsluitend veiligheidstransforma-
toren vlgs. EN 61558-2-6 gebruiken. 
Deze handleiding is onderdeel van het product en moet door de eindklant worden be-
waard. 

2 Constructie apparaat 

Afbeelding 1: Constructie apparaat 

(1) Lastuitgangen A1...A4 
(2) Toetsenbord voor bediening ter plaatse 
(3) Knop Prog, LED Prog 
(4) Status-LED lastuitgangen A1...A4 
(5) Aansluiting bedieningspanelen of stuurspanning 
(6) Aanstuuruitgangen A1'...A4' / Schakelingangen E1 ON/OFF...E4 ON/OFF 
(7) Aansluiting Central ON/OFF 
(8) Aansluiting hotelcard-schakelaar 
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(9) Aansluiting netspanning 
(10) DIN-montagerail 
Betekenis van de LED bij normaal bedrijf 

Status LED (4) rood en groen branden. Initialisatie lastuitgang loopt 
Status-LED (4) groen brandt
Status-LED (4) groen uit 

Lastuitgang ingeschakeld
Lastuitgang uitgeschakeld 

Status LED (4) rood knippert Bediening lastuitgang via bedieningspaneel of
Overtemperatuur lastuitgang 

Status-LED's (4)rood en groen knipperen Kortsluiting lastuitgang 
LED c Bediening ter plaatse is ingeschakeld of

programmeerbedrijf ingeschakeld 
LED ONn knippert Bediening ter plaatse lastuitgang, aan, helder-

der 
LED ONo knippert Bediening ter plaatse lastuitgang, uit, donker-

der 

3 Functie 
Bedoeld gebruik 
- Schakelen en dimmen van gloeilampen, HV halogeenlampen en dimbare inductieve trafo's 

of Tronic-trafo's met halogeenlampen. 
- Geschikt voor mengbelasting tot aan het opgegeven totale vermogen (zie hoofdstuk techni-

sche gegevens) 
- Bediening m.b.v. tastsensoren, tastsensormodules, tastsensoren 24 V, tastsensormodules 

24 V of onverlichte installatieknoppen. 
- Inbouw in onderverdeler op DIN-rails conform EN 60715 
i Op dezelfde lastuitgang geen menglastbedrijf van Tronic- en inductieve trafo's. 

Producteigenschappen 
- Toetsenbord bediening dimstation 
- Aanstuuruitgangen A1'...A4' voor aansturing van indicatie-LED op de bedieningspanelen. 
- Elektronische kortsluitbeveiliging met permanente afschakeling ten laatste na 7 seconden 
- Elektronische overtemperatuurbeveiliging 
- Inschakelhelderheid voor elke lastuitgang afzonderlijk instelbaar 
- Inschakelhelderheid wordt permanent opgeslagen. 
- Lampbesparend inschakelen dankzij softstart 
- Uitschakelen met dimfunctie 
- Verhoging van het uitgangsvermogen door parallel schakelen van meerdere uitgangen van 

een dimstation mogelijk 
- Vermogensuitbreiding door vermogenseenheid (zie handleiding vermogenseenheid)  
- Aansluiting voor hotelcard-schakelaar 
- Centraalfunctie Centraal AAN, Centraal UIT 

Gemeenschappelijk aan- of uitschakelen van de lastuigangen 
- Parallel schakelen van twee dimstations of een dimstation en een relaisstation 
- Automatische instelling van het bij de last passende dimprinicipe 

Belastingssoort Elektrisch gedrag Dimprincipe 
Gloeilampen Ohms Faseafsnijding 
HV-halogeenlampen Ohms Faseafsnijding 
Tronic-trafo's met halogeen-
lampen 

Capacitief Faseafsnijding 

Dimbare inductieve trafo's met 
halogeenlampen 

Inductief Faseaansnijding 
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i Flakkeren van de aangesloten lichtbron door onderschrijden van de minimale last of door 
rondstuurimpulsen van het elektriciteitsbedrijf mogelijk. Dit zijn geen gebreken van het ap-
paraat. 

i Kortstondig flikkeren bij lasherkenning van ohmse lasten. Tijdens de lastherkenning is be-
diening niet mogelijk. 

Gedrag bij uitval en terukeren van de netvoeding 
Wanneer de netvoeding uitvalt, dan blijven de toestanden van de lastuitgangen behouden. Na 
terugkeer van de netvoeding initialiseert het dimstation zich. Na de initialisatie zijn alle lastuit-
gangen uitgeschakeld. 
i Tijdens de initialisatie kan het dimstation niet worden bediend. Van alle lastuitgangen A1...

A4 branden de groene en rode status-LED (4). De initialisatie is afgerond, zodra alle sta-
tus-LED's uit zijn. 

Gedrag bij uitval en terugkeer van de netspanning op één of meerdere lastuitgangen 
Na uitval van de netspanning schakelen de betreffende lastuitgangen uit. Na terugkeer van de 
netspanning worden de betreffende lastuitgangen opnieuw ingemeten. Tijdens het inmeten 
branden de groene en rode status-LED (4) en de lastuitgangen kunnen niet worden bediend. 
Na het inmeten zijn de lastuitgangen uitgeschakeld. 

Functie hotelcard-schakelaar 
In combinatie met een Hotelcard-schakelaar wordt na het plaatsen van de hotelcard het licht op 
inschakelhelderheid ingeschakeld. Na het uitnemen van de hotelcard blijft het ingeschakelde 
licht nog gedurende 1 minuut ingeschakeld en het dimstation kan worden bediend. Na afloop 
van de tijd wordt het licht binnen 3 minuten donkerder tot de minimale helderheid en daarna uit-
geschakeld. Het dimstation kan niet meer worden bediend. 
i Ingeschakeld worden alleen lastuitgangen waaraan de centraalfunctie is toegewezen, uit-

geschakeld worden altijd alle lastuitgangen. 

4 Bediening 

Afbeelding 2: Toetsenbord bediening ter plaatse 

(4) Status-LED lastuitgangen A1...A4 in normale bediening 
(11) Knop c: Bediening ter plaatse 
(12) LED c AAN: bediening ter plaatse en programmeermodus actief 
(13) Knop ON/n: bedienen van de lastuitgang of keuze Master/Slave 
(14) LED ON/n: indicatie-LED bediening lastuitgang 
(15) Knop MODE : Programmeermodus 
(16) Knop OFF/o: bedienen van de lastuitgang of keuze Master/Slave 
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(17) LED OFF/o: indicatie-LED bediening lastuitgang 
i Wanneer een hotelcard-schakelaar is aangesloten, dan kan het dimstation alleen met ge-

plaatste hotelcard worden bediend. 

Bediening ter plaatse inschakelen 
o Knop c (11) kort indrukken. 

Rode status-LED A1 (4) brandt, LED c (12) brandt. 
Het apparaat bevindt zich in de stand Bediening ter plaatse. 
Lastuitgang A1 kan worden bediend. 
Groene status-LED (4) toont de schakeltoestand van de lastuitgang. Status-LED brandt: 
lastuitgang is ingeschakeld, status-LED uit: lastuitgang is uitgeschakeld. 

Lastuitgangen bedienen 
Bediening ter plaatse is ingeschakeld en de betreffende lastuitgang is gekozen. 
Lastuitgang is uitgeschakeld. 
o Knop ON/n (13) korter dan 0,5 seconde indrukken. 

Licht schakelt op inschakelhelderheid in. 
o Knop ON/n (13) langer dan 0,5 seconden indrukken. 

Licht wordt helderder tot maximale helderheid. Tijdens het indrukken knippert LED ON/n  
(14). 

o Knop OFF/o (16) langer dan 0,5 seconden indrukken. 
Licht wordt donkerder tot minimale helderheid. Tijdens het indrukken knippert LED OFF/o  
(17). 

o Knop OFF/o (16) korter dan 0,5 seconde indrukken. 
Licht schakelt uit. 

o Knop c kort indrukken om naar de volgende lastuitgang te gaan. 
Rode status-LED (4) van de volgende lastuitgang A2...A4 brandt. 
Groene status-LED (4) toont de schakeltoestand van de lastuitgang. 

o Lastuitgang zoals hierboven beschreven bedienen. 

Licht met minimale helderheid inschakelen 
Bediening ter plaatse is ingeschakeld en de betreffende lastuitgang is gekozen. 
Licht is uit. 
o Toets OFF/o langer dan 0,5 seconden indrukken. 

Licht schakelt met minimale helderheid in. Tijdens het indrukken knippert LED OFF/o (14). 
i Als alternatief knop ON/n langer dan 0,5 seconden indrukken. Het licht schakelt in op de 

minimale helderheid en wordt helderder tot de maximale helderheid. Tijdens het indrukken 
knippert de LED. 

Inschakelhelderheid opslaan 
De inschakelhelderheid kan alleen met de toetsen op het dimstation worden opgeslagen. Voor 
iedere lastuitgang kan een eigen inschakelhelderheid worden opgeslagen. In de uitleveringstoe-
stand is als inschakelhelderheid de maximale helderheid opgeslagen. 
Bediening ter plaatse is ingeschakeld en de betreffende lastuitgang is gekozen. 
o Licht is op de gewenste helderheidswaarde instellen (zie boven). 
o Beide toetsen ON/n (13) en OFF/o (16) langer dan 3 seconde indrukken. 

De inschakelhelderheid wordt permanent opgeslagen. Ter bevestiging knippert tweemaal 
de rode status-LED (4). 
Lastuitgang wordt opnieuw geïnitialiseerd. Het licht wordt kort uitgeschakeld en op de op-
geslagen inschakelhelderheid weer ingeschakeld. Rode en groene status-LED (4) bran-
den. 

i Opnieuw opslaan van de inschakelhelderheid overschrijft de oude waarden. 
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Lastuitgangen centraal schakelen 
Alle lastuitgangen waaraan de centraalfunctie is toegewezen, kunnen samen worden gescha-
keld. Zolang knop Mode wordt ingedrukt, is van de bediening van een lastuitgang naar centrale 
bediening omgeschakeld. 
Bediening ter plaatse is ingeschakeld 
o Knop Mode indrukken en ingedrukt houden tot de lastuitgangen worden geschakeld. 

Rode status-LED (4), van de lastuitgangen waaraan de centraalfunctie is toegewezen, 
branden. 

Licht is uit. 
o Knop ON/n (13) korter dan 0,5 seconde indrukken. 

Licht schakelt op inschakelhelderheid in. 
o Knop OFF/o (16) korter dan 0,5 seconde indrukken. 

Licht schakelen uit. 
i Centraal dimmen is niet mogelijk. 

Bediening ter plaatse uitschakelen 
Bediening ter plaatse is ingeschakeld 
o Knop  c net zo vaak indrukken totdat de LED (12) c uitgaat. 

 Bediening ter plaatse is uitgeschakeld. 
Bij het uitschakelen van de bediening ter plaatse behouden de lastuitgangen de eerder in-
gestelde schakelstand en helderheid. 

i Als 15 s geen knoppen worden ingedrukt, schakelt het apparaat de bediening ter plaatse 
automatisch uit. 

Bediening via bedieningspanelen 
De bediening van een lastuitgang vindt volgens het tweevlaksprincipe plaats. Telkens een 
knop, bedieningsvlak of installatiedrukknop voor inschakelen en helderder en een tweed knop, 
bedieningsvlak of installatiedrukknop voor uitschakelen en donkerder. De bediening van de af-
zonderlijke lastuitgangen volgt net zoals bij de bediening ter plaatse. Het opslaan van de in-
schakelhelderheid is met bedieningspanelen niet mogelijk. Zolang een bedieningspaneel wordt 
bediend, knippert de rode status-LED (4) van de bediende lastuitgang.  

Centraalfunctie via bedieningspanelen 
Voor de functies centraal AAN en UIT wordt telkens een eigen knop, sensorvlak of installatie-
drukknop uitgevoerd. 
Centraalfunctie is aan de lastuitgangen toegewezen. 
o De betreffende knop, sensorvlak of installatiedrukknop korter dan 0,5 seconden bedienen. 

Het licht schakelt met de inschakelhelderheid aan of uit. 

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 installatieautomaten worden vrijgeschakeld. Spanning-
voerende delen in de omgeving afdekken! 

Apparaat monteren 
Let op het temperatuurbereik (zie technische gegevens) Zorg voor voldoende koeling. 
De uitgangsklemmen bevinden zich aan de bovenkant (afbeelding 3). 
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i Bij gebruik van meerdere dimmers of pakketuitbreidingen in een onderverdeling tussen de 
apparaten een afstand van 1 TE, ca. 18 mm aanhouden, om oververhitting te voorkomen. 

o Apparaat op montagerail monteren. 

Aansluiting: voor gebruik met onafhankelijk lastuitgangen. 

Afbeelding 3: Aansluitvoorbeeld netvoeding, hotelcard-schakelaar en lasten 

o Netspanning aansluiten (afbeelding 3). 
o Hotelcard-schakelaar volgens aansluitvoorbeeld aansluiten (afbeelding 3). 
i Wanneer geen hotelcard-schakelaar wordt gebruikt, dan moet een fase en de nul direct 

worden aangesloten. 
o Lasten volgens aansluitvoorbeeld aansluiten (afbeelding 3). 

Aansluiting voor gebruik met parallel geschakelde lastuitgangen. 
Voor de vermogensuitbreiding kunnen twee tot vier lastuitgangen parallel worden geschakeld. 
Een lastuitgang is dan de master waaraan de overige lastuitgangen als slave worden toege-
kend.  
o Netspanning (9) volgens aansluitvoorbeeld aansluiten (afbeelding 4) 
o Hotelcard-schakelaar volgens aansluitvoorbeeld aansluiten (afbeelding 4). 
i Wanneer geen hotelcard-schakelaar wordt gebruikt, dan moet een fase en de nul direct 

worden aangesloten. 
Alle lastuitgangen zijn uitgeschakeld. 
Lastuitgangen zijn nog niet aangesloten. 

GEVAAR! 
Elektrische schok bij aanraken van onderdelen die onder spanning staan. 
Elektrische schokken kunnen dodelijk letsel tot gevolg hebben. 
Voor werkzaamheden aan het apparaat alleen geïsoleerd gereedschap gebrui-
ken! Spanningvoerende delen in de omgeving afdekken. 

o Netspanning inschakelen. 
Alle LED's gaan kort branden. 
LED Prog brandt rood. 

o Hotelcard in de hotelcard-schakelaar plaatsen. 
LED Prog brandt groen. 

o Knop Prog (3) net zolang indrukken tot LED Prog (3) afwisselend rood en groen knippert. 
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Programmeermodus is ingeschakeld. In deze bedrijfsstand zijn de knoppen van het veld 
(2) conform de tabel aan de lastuitgangen toegekend. 

Lastuitgang A1 c

Lastuitgang A2 MODE 
Lastuitgang A3 ON/n
Lastuitgang A4 OFF/o

Over het algemeen kan iedere lastuitgang als master worden aangemerkt. De eerst gekozen 
lastuitgang is de master waaraan de willekeurige overige lastuitgangen als slave worden toege-
kend. Er kunnen maximaal twee masters worden vastgelegd. In dit geval wordt eerst een mas-
ter met een slave vastgelegd en daarna worden de stappen voor de tweede master herhaald. 
o Knop van een lastuitgang indrukken en tijdens de slave-toekenning ingedrukt houden. 

Groene status-LED (4) van de lastuitgang brandt. Lastuitgang is als master gedefinieerd. 
o Knop van een andere lastuitgang kort indrukken. 

Lastuitgang is aan de master als slave toegekend. Rode status-LED (4) van de lastuitgang 
brandt. 

i Om de toekenning te wissen, knop van de slave opnieuw indrukken. Rode status-LED (4) 
gaat uit. 

o Indien nodig de knop van een andere vrije lastuitgang kort indrukken. 
Lastuitgang is aan de master als slave toegekend. Rode status-LED van de lastuitgang 
brandt. 

o Knop van de master loslaten. 
Groene status-LED van de master brandt. 

Er zijn nog twee lastuitgangen beschikbaar. 
o Als optie tweede master-slave toekenning uitvoeren zoals hiervoor beschreven. 
o Knop Prog indrukken tot alle LED's kort branden. 

Rode status-LED's branden kort. 
Toekenningen worden opgeslagen. Dimstation initialiseert zich opnieuw. 

i Tijdens de initialisatie branden eerst van alle lastuitgangen A1...A4 de rode en groene sta-
tus-LED's (4). De initialisatie is afgerond, zodra alle status-LED's uit zijn. 

o Netspanning uitschakelen. 

Lasten op parallel geschakelde lastuitgangen aansluiten. 

Afbeelding 4: Aansluitvoorbeeld lastuitgangen parallel geschakeld. 
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VOORZICHTIG! 
Gevaar voor beschadiging van parallel geschakelde lastuitgangen bij verkeerde 
apparaatinstelling. 
Dimmer en lasten kunnen beschadigd raken. 
Voor aansluiting van de lasten op de lastuitgangen master en slave bepalen. 

VOORZICHTIG! 
Bij de aansluiting van parallel geschakelde uitgangen op verschillende fasen 
wordt 400 V kortgesloten. 
Het apparaat raakt beschadigd. 
Parallel geschakelde uitgangen altijd op dezelfde fase aansluiten. 

VOORZICHTIG! 
Bij aansluiting van pakketuitbreidingen op parallel geschakelde lastuitgangen 
is niet gewaarborgd, dat de dimmer het bij de last passende dimprincipe instelt. 
Dimmer, pakketuitbreiding en last kunnen beschadigd raken. 
Op parallel geschakelde lastuitgangen geen pakketuitbreidingen aansluiten. 

Parallel geschakelde lastuitgangen telkens slechts tot 80% belasten. 
De minimale belasting bij parallel schakelen van lastuitgangen is 150 W. 
Voorbeeld 

Lastuitgang Aansluitvermogen 
A1 20...150 W/VA 
A1+A2 150...240 W/VA 
A1+A2+A3 150...360 W/VA 
A1+A2+A3+A4 150...480 W/VA 

o Lasten volgens aansluitvoorbeeld aansluiten. 

Bedieningspaneel aansluiten 
De bediening wordt met de onder toebehoren genoemde apparaten gerealiseerd. 
Bij bediening met sensormodules (19) of tastsensormodules (19) geen andere bedieningen, zo-
als tastsensoren 24 V (18), tastsensormodules 24 V (18) en onverlichte installatiedrukknoppen 
(20), op het dimstation aansluiten. 
Let op de technische specificaties, met name het maximumaantal sensormodules en tastsen-
sormodules, belastbaarheid van de aanstuuruitgangen en schakelingangen. 
o Bedieningspaneel volgens aansluitvoorbeelden aansluiten (afbeelding 5), (afbeelding 6) of 

(afbeelding 7). 

8/17 82577203 
J:0082577203 31.05.2011 

Lichtmanagement 
Dimstation 4-voudig universeel 



Afbeelding 5: Aansluitvoorbeeld tastsensor 24 V 4-voudig, tastsensormodule 24 V 4-voudig. 

Afbeelding 6: Aansluitvoorbeeld sensormodule of tastsensormodule 
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Afbeelding 7: Aansluitvoorbeeld onverlichte installatieknop 

Bediening van twee dimstations met een sensormodule of tastsensormodule. 
Sensormodule of tastsensormodule kunnen twee dimstations gemeenschappelijk bedienen. 
Daarvoor moeten beide dimstations parallel worden geschakeld. De sensormodule moeten 
daarbij minimaal release-stand R2 hebben. Het instrumentadres van een dimstation moet daar-
bij worden veranderd (zie instrumentadres instellen). 

Afbeelding 8: Aansluitvoorbeeld van een sensormodule of tastsensormodule op twee 
dimstations. 

o Sensormodule of tastsensormodule conform aansluitvoorbeeld op de dimstations aanslui-
ten (afbeelding 8). 

i Netvoeding van de dimstations op dezelfde fase aansluiten. 
i Ook op parallel geschakelde dimstations mogen slechts vier sensormodules of tastsensor-

modules worden aangesloten. 

Bediening van meerdere dimstations met een tastsensor 24 V of tastsensormodule 24 V. 
Bij bediening met tastsensoren 24 V of tastsensormodules 24 V kunnen deze op maximaal vier 
dimstations worden aangesloten. Daarvoor moet de minpool van de afzonderlijke dimstations 
met elkaar worden verbonden. Er kunnen bijv. met een tastsensor 24 V lastuitgangen van 
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meerdere dimstation worden geschakeld (afbeelding 9) of een centrale besturing van meerdere 
dimstations kan worden gerealiseerd (afbeelding 10).  
Aansluitvoorbeeld van een tastsensor 24 V op twee dimstations. Hier wordt met Kanal 1 en Ka-
nal 2 van de tastsensor 24 V lastuitgang A1 van het rechter dimstation en met Kanal 3 en Ka-
nal 4 de lastuitgang A1 van het linker dimstation bediend. 

Afbeelding 9: Aansluitvoorbeeld van een tastsensor 24 V of tastsensormodule 24 V op twee 
dimstations. 

Aansluitvoorbeeld centraalfunctie Hier schakelt Kanal 7 van de tastsensor centraal AAN en Ka-
nal 8 centraal uit.  

Afbeelding 10: Aansluitvoorbeeld centraal AAN, centraal UIT  

o Tastsensor 24 V volgens aansluitvoorbeeld (afbeelding 9) of (afbeelding 10) aansluiten. 
i De terugmeld-LED's van de tastsensoren 24 V worden alleen op de aanstuuruitgangen van 

een dimstation aangesloten. Dit dimstation geeft dan voor alle dimstations de status van de 
lastuitgangen aan. 

i Er kunnen ook installatieschakelaars worden gebruikt. 
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5.2 Inbedrijfname 

GEVAAR! 
Elektrische schok bij aanraken van onderdelen die onder spanning staan. 
Elektrische schokken kunnen dodelijk letsel tot gevolg hebben. 
Voor werkzaamheden aan het apparaat alleen geïsoleerd gereedschap gebrui-
ken! Spanningvoerende delen in de omgeving afdekken. 

Overzicht programmeer- en instelmodi 

Toets Mode ca. 3 seconden indrukken Programmeermodus voor minimale helderheid 
en centraalfunctie 

Knoppen ON/n en OFF/o tegelijkertijd ca. 3 
seconden indrukken 

Instellen van apparaatadressen en statusmel-
dingen 

Knoppen Mode en Prog gedurende ca. 3 se-
conden tegelijkertijd indrukken 

Parallel schakelen van lastuitgangen (zie 
hoofdstuk montage en elektrische aansluiting). 

Minimale helderheid van de lastuitgangen A1...A4 instellen. 
Door het gebruik van verschillende lampen of pakketuitbreidingen kunnen er verschillen in de 
minimale helderheid optreden. Om deze te compenseren kan de minimale helderheid van de 
afzonderlijke lastuitgangen worden ingesteld. 
Dimstation correct gemonteerd en aangesloten. 
o Netspanning inschakelen. 
o Alle LED's gaan kort branden. 
o Knop MODE (15) langer dan ca. 3 seconden bedienen. 

LED c (12) brandt, programmeermodus is ingeschakeld. 
De rode en groene status-LED (4) van lastuittgang A1 knipperen. 
Licht van lastuitgang A1...A4 is op de opgeslagen minimale helderheid. 

o Eventueel knop Mode indrukken om naar de volgende lastuitgang over te gaan. 
Groene en rode status-LED (4) van de volgende lastuitgang knipperen. 

o Knop Prog (3) kort indrukken. 
Lastuitgang wordt opnieuw geïnitialiseerd. De procedure is afgesloten wanneer de groene 
en rode status-LED's (4) van de lastuitgang branden. 

o Met de knoppen ON/n (13) en OFF/o (16) minimale helderheid instellen. 
o Knop Prog (3) kort indrukken. 

Minimale helderheid voor lastuitgang is opgeslagen. Lastuitgang wordt opnieuw geïnitiali-
seerd. 
Na afronding van de initialisatie knipperen de groene en rode status-LED (4) van de vol-
gende lastuitgang. 

i Nadat de minimale helderheid van de laatste lastuitgang is opgeslagen, wordt automatisch 
overgegaan naar centraalfunctie configureren. Groene of rode status-LED (4) van lastuit-
gang A1 brandt. Wanneer de centraalfunctie niet veranderd moet worden, de knop Mode  
net zo vaak kort indrukken, tot de LED c (12) uit is. 

Centraalfunctie configureren 
i In de uitleveringstoestand is de centraalfunctie aan alle lastuitgangen toegewezen. 
Via de LED's van de afzonderlijke lastuitgangen wordt aangegeven, of de centraalfunctie voor 
deze uitgang actief is.
Rode LED brandt = centraalfunctie niet toegewezen
Groene LED brandt = centraalfunctie toegewezen 
o Knop MODE (15) langer dan ca. 3 seconden bedienen. 

LED c (12) brandt, programmeermodus is ingeschakeld. 
De rode en groene status-LED (4) van lastuittgang A1 knipperen. 
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Licht van lastuitgang A1...A4 is op minimale helderheid. 
o Knop Mode indrukken tot de rode of groene LED van de lastuitgang A1 brandt. 
o Voor het toewijzen van de centraalfunctie voor lastuitgang A1 de knop ON/n  (12) bedie-

nen. 
De groene status LED (4) van lastuitgang A1 knippert. De centraalfunctie is toegewezen. 

o Voor het verwijderen van de centraalfunctie voor lastuitgang A1 de knop OFF/o (16) be-
dienen. 
De rode status LED (4) van lastuitgang A1 knippert. De centraalfunctie is verwijderd. 

o Drukknop MODE kort indrukken. 
De centraalfunctie voor de volgende lastuitgang kan worden toegewezen. 

Programmeermodus sluiten 
o Knop Mode (15) net zo vaak indrukken totdat de LED c (12) uitgaat. 

De groene status-LED's (4) geven de schakeltoestand van de lastuitgangen A1...A4 aan. 
i Als gedurende 15 seconden geen knoppen worden ingedrukt, wordt de programeermodus 

automatisch beëindigd. 

Instrumentadres instellen 
Wanneer twee dimstations parallel worden geschakeld, dan moet voor de inbedrijfname van de 
sensormodule of de tastsensormodule het apparaatadres van een dimstation opnieuw worden 
geprogrammeerd. Bij uitlevering heeft ieder dimstation apparaatadres 1. 
Sensormodule of tastsensormodule zijn aangesloten. 
o Knoppen ON/n (13) en OFF/o (16) gedurende ca. 3 seconden tegelijkertijd indrukken. 

De LED c (12) brandt. 
De groene status LED van uitgang A1 knippert. Dit betekent dat instrumentadres 1 is inge-
steld. 

o Knop ON/n (13) of OFF/o (16) kort indrukken. 
De groene status LED van uitgang A2 knippert. Instrumentadres 2 is ingesteld. 

o Opnieuw de knoppen ON/n (13) en OFF/o (16) gedurende ca. 3 seconden tegelijkertijd 
indrukken of 15 seconden wachten. 
Het dimstation schakelt over naar normaal bedrijf. 
Het dimstation heeft apparaatadres 2. 

i Om weer apparaatadres 1 in te stellen, voorgaande stappen herhalen. 

Statusmelding voor sensormodule en tastsensormodule inschakelen. 
Bij bedrijf met sensormodules moet een regelmatige statusmelding worden verzonden. In uitle-
veringstoestand is deze statusmelding uitgeschakeld. 
o Knoppen ON/n (13) en OFF/o (16) gedurende ca. 3 seconden tegelijkertijd indrukken. 

De LED c (12) brandt. 
De groene status-LED (4) van lastuitgang A1 of A2 knippert. 

o Drukknop MODE kort indrukken. 
Alle groene status-LED's (4) van de lastuitgangen A1...A4 knipperen kort. 
De regelmatige statusmelding is ingeschakeld. 

o Opnieuw de knoppen ON/n (13) en OFF/o (16) gedurende ca. 3 seconden tegelijkertijd 
indrukken of 15 seconden wachten. 
Het dimstation schakelt over naar normaal bedrijf. 

i Uitschakelen van de regematige statusmelding op dezelfde manier als het inschakelen. Ter 
bevestiging lichten alle rode status-LED's (4) van de lastuitgangen A1...A4 kort op. 

Klonen van sensormodules of tastsensormodules 
Met klonen wordt het overdragen van de knoptoekenning van een module op andere modules 
bedoeld. Er kunnen alleen dezelfde apparaten onderling worden gekloond, sensormodule naar 
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sensormodule of tastsensormodule naar tastsensormodule. Tijdens een kloonproces is bedie-
ning van het dimstation niet mogelijk. 
Er zijn meerdere sensormodules of tastsensormodules op het dimstation aangesloten. 
Op een module heeft een knoppenindeling plaatsgevonden. 
o Knoppen MODE en Prog tegelijkertijd bedienen, tot de LED's c (12), ON/n (13) en OFF/
o (17) knipperen. 
Dimstation en sensormodule of tastsensormodule zijn in kloonbedrijf. 
Op de sensormodules knippert een C, op de tastsensormodules knipperen alle rode LED's. 

o Binnen ca. 2 minuten op de module, die moet worden gekloond, een knop indrukken. 
Op de sensormodule knippert een +, op de tastsensormodule knipperen alle rode LED's 
snel. 
Op alle andere sensormodules knippert nog steeds een C, op de tastsensormodulen knip-
peren verder alle rode LED's 

o Binnen ca. 2 minuten op een andere sensormodule of tastsensormodule een knop indruk-
ken. 
In plaats van een C knippert gedurende 2 seconden een -, op de tastsensormodule knippe-
ren alle rode LED's snel. 
De module heeft de knoppenindeling overgenomen en het klonen wordt beëindigd. 

o Herhaal de hierboven beschreven stappen voor de overige modules. 
i Het klonen kan niet handmatig worden beëindigd. Om een actieve kloonprocedure te on-

derbreken, 2 minuten geen sensormodule of tastsensormodule bedienen. 
i Wanneer op het dimstation het kloonbedrijf is geactiveerd, zonder dat sensormodules of 

tastsensormodules zijn aangesloten, dan wordt het kloonbedrijf na 3 minuten automatisch 
beëindigd. 

6 Bijlage 

6.1 Technische gegevens 
Nominale spanning AC 230 V ~ 
Netfrequentie 50 / 60 Hz 
Vermogensverlies max. 20 W 
Standby-vermogen max. 2 W 
Klemmen -, + 
Stuurspanning DC 24 V SELV 
Stroombelastbaarheid Σ 80 mA 
Totale lengte stuurleiding max. 100 m 
Aantal sensormodules 4 
Aantal tastsensormodules 4 
Aantal tastsensoren 24 V / tastsensormodule 
24 V 

Typeafhankelijk 

Schakelingangen E1 ON/OFF...E4 ON/OFF 
Stuurspanning DC 24 V SELV 
Weerstand Ri 200 kΩ 
Aanstuuruitgangen A1'...A8' 
Stuurspanning DC 24 V SELV 
Stroombelastbaarheid 10 mA 
Weerstand Ra 330 Ω 
Aansluiting 
Nominale spanning/lastuitgangen/hotelcard-schakelaar 
massief 0,5 ... 4 mm² 
soepel met adereindhuls 0,14 ... 2,5 mm² 
soepel zonder adereindhuls 0,34 ... 4 mm² 
Aanstuuruitgangen/schakelingangen/bedieningspanelen 
massief 1,5 mm² 
soepel met adereindhuls 0,75 mm² 
soepel zonder adereindhuls 1,0 mm² 
Lastuitgangen A1...A4 
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Soort contact ε 
Totale lengte lastkabel per kanaal 100 m 
Aansluitvermogen per lastuitgang 
i Vermogensspecificaties inclusief trafoverliesvermogen. 
i Inductieve trafo's met minimaal 85% nom. belasting gebruiken. 
i Bij ohms-inductieve mengbelasting maximaal 50% aandeel ohmse last. Anders kan ver-

keerd inmeten van de dimmer ontstaan. 
i Parallel geschakelde lastuitgangen telkens slechts tot 80% belasten. 
i De minimale last bij parallel schakelen van lastuitgangen is 150 W. 
Gloeilampen 20 ... 150 W 
HV-halogeenlampen 20 ... 150 W 
Tronic-trafo's 20 ... 150 W 
Inductieve trafo's 20 ... 150 VA 
ohms-capacitief 20 ... 150 W 
ohms-inductief 20 ... 150 VA 
Capacitief-inductief Niet toegestaan 
Vermogensreductie 
per 5 °C overschrijding van 45°C -15 % 
Extra vermogen zie handleidng Extra vermogen 
Inbouwbreedte 144 mm / 8 TE 

De symbolen van de dimmer-lastmarkering geven bij dimmers het aansluitbare 
lasttype resp. het elektrische gedrag van een last aan: R = ohms, L = inductief, C = 
capacitief 

6.2 Hulp bij problemen 
Lastuitgang schakelt last kort uit en weer in.  
Oorzaak: kortsluitbeveiliging geactiveerd, maar ondertussen is geen storing meer aanwezig. 

Lastuitgang schakelt last uit en kan niet meer worden ingeschakeld. 
Oorzaak 1: kortsluitbeveiliging aangesproken, rode en groene status-LED (4) van de betreffen-
de lastuitgang knipperen. 

Kortsluiting verhelpen. 
Lastuitgang weer inschakelen. 

i Kortsluitbeveiliging berust niet op principe van conventionele zekering, geen galvanische 
scheiding van het belastingstroomcircuit. 

Oorzaak 2: thermische beveiliging aangesproken, rode status-LED (4) van de betreffende last-
uitgang knippert. 

Lastuitgang is defect. 

Lastuitgang schakelt last uit en kan pas na enige tijd weer ingeschakeld worden. 
Oorzaak: thermische beveiliging heeft vanwege overbelasting of te hoge omgevingstempera-
tuur aangesproken, rode status-LED (4) van de betreffende lastuitgang knippert. 

Inbouwsituatie controleren. 
Aangesloten last verlagen. 

Er is geen bediening mogelijk. 
Oorzaak 1: in de hotelcard-schakelaar is geen hotelcard geplaatst, LED Prog brandt rood. 

Hotelcard plaatsen, LED prog brandt groen. 
Oorzaak 2: er is geen hotelcard-schakelaar aangesloten, LED Prog brandt rood. 

Hotelcard-schakelaar of fase en nul op klemmen voor hotelcard-schakelaar aansluiten, 
LED Prog brandt groen. 
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Met bedieningspanelen is geen bediening mogelijk. 
Oorzaak 1: Bediening ter plaatse is ingeschakeld. 

Bediening ter plaatse uitschakelen (zie hoofdstuk 4. Bediening). 
Oorzaak 2: Programmeermodus is ingeschakeld. 

Programmeermodus uitschakelen (zie Inbedrijfname). 

Lastuitgang kan niet worden bediend. 
Oorzaak 1: lastuitgang is niet bedrijfsklaar. 

Installatie controleren. 
Last controleren. 

Oorzaak 2: lastuitgang is als slave aan een master toegekend. 
Installatie controleren, dimstation overeenkomstig instellen (zie hoofdstuk montage). 

Oorzaak 3: thermische beveiliging aangesproken, rode status-LED (4) van de betreffende last-
uitgang knippert. 

Lastuitgang laten afkoelen. Nadat de lastuitgang voldoende is afgekoeld, schakelt deze 
weer in. 

Parallel geschakelde lastuitgangen kunnen niet worden bediend. 
Een van de lastuitgangen is niet bedrijfsklaar. 

Installatie controleren. 

Lastuitgang reageert niet op centrale bediening. 
Oorzaak: aan de lastuitgang is geen centrale bediening toegekend. 

Centrale bediening toekennen (zie inbedrijfname). 

Lastuitgang schakelt via hotelcard-schakelaar niet in. 
Oorzaak: aan de lastuitgang is geen centrale bediening toegekend. 

Centrale bediening toekennen (zie inbedrijfname). 

6.3 Toebehoren 
Relaisstation 8voudig universeel Art.-Nr.: RS 8 REG HE
Sensormodule 8-voudig Art.-Nr.: SM 1608
Tastafdekking-module Art.-Nr.: 4008 TSM
Tastafdekking 24 V AC/DC, 2-voudig Art.-Nr.: ..2224..
Tastafdekking 24 V AC/DC, 4-voudig Art.-Nr.: ..2248..
Tastafdekking-module 24 V AC/DC, 1-voudig Art.-Nr.: 4212 TSM
Tastafdekking-module 24 V AC/DC, 2-voudig Art.-Nr.: 4224 TSM
Tastafdekking-module 24 V AC/DC, 3-voudig Art.-Nr.: 4236 TSM
Tastafdekking-module 24 V AC/DC, 4-voudig Art.-Nr.: 4248 TSM
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6.4 Garantie 
Technische en formele veranderingen aan het product, voor zover deze de technische vooruit-
gang dienen, zijn voorbehouden. 
Wij bieden garantie in het kader van de wettelijke bepalingen. 
Verzendt het apparaat s.v.p. vrij van porto met een beschrijving van de fout aan onze centrale 
klantenservice: 

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 
mail.vka@jung.de 

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

Technische dienst (KNX) 
Service-Line: +49 (0) 23 55 . 80 65 56 
Telefax: +49 (0) 23 55 . 80 62 55 
mail.vkm@jung.de 

De Œ-markering is een vrijhandelsteken, dat uitsluitend aan de autoriteiten is gericht en geen 
verzekering van eigenschappen inhoudt. 

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG 
Volmestraße 1 
D-58579 Schalksmühle 

Telefon: +49.23 55.8 06-0 
Telefax: +49.23 55.8 06-1 89 
E-mail: mail.info@jung.de 
Internet: www.jung.de 
              www.jung-katalog.de 
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