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1 Productdefinitie 

1.1 Productcatalogus 

Productnaam: Schakelactor 4-voudig / actor jaloezie 2-voudig / Schakelactor 8-voudig / actor 
jaloezie 4-voudig / Schakelactor 16-voudig / actor jaloezie 8-voudig 

Toepassing: Actor 
Model: REG (serie-inbouw) 
Art. nr.  2304.16 REG HE / 2308.16 REG HE / 2316.16 REG HE 

1.2 Toepassingsdoel 
De schakel-/jaloezie-actor ontvangt telegrammen van sensoren en andere besturingen via de 
KNX en schakelt elektrische verbruikers. De relaisuitgangen van de actor kunnen in de ETS-
softwareconfiguratie op jaloeziebediening of op schakelbedrijf worden ingesteld, waarbij ook 
een gemengd bedrijf van de genoemde bedieningsstanden op het apparaat mogelijk is. De 
schakel-/jaloezie-actor kan in jaloeziebediening met de relaiscontacten elektrisch aangedreven 
jaloezieën, rolluiken, markiezen, ventilatiekleppen en dergelijke installaties voor netspanning 
230V AC aansturen. Als alternatief schakelt de actor in schakelbedrijf elektrische verbruikers, 
bijvoorbeeld verlichtingsinstallaties, of ook laagspanningen. Iedere relaisuitgang beschikt over 
netgevoede monostabiele schakelrelais, zodat voorkeurposities ook bij uitval van de busspan-
ning kunnen worden ingesteld.

Met de bedieningselementen (4 drukknoppen) op de voorzijde van het apparaat kunnen de re-
lais via handbediening parallel aan KNX, ook zonder busspanning of in ongeprogrammeerde 
toestand worden in- en uitgeschakeld. Daardoor wordt een snelle functionele test van de aan-
gesloten verbruikers mogelijk.

De door de ETS onafhankelijk voor ieder uitgangskanaal instelbare functie-eigenschappen om-
vatten in jaloeziebediening bijvoorbeeld afzonderlijk instelbare bewegingstijden, uitgebreide te-
rugmeldfuncties, toekenningen aan max. 5 verschillende veiligheidsfuncties, een omvangrijke 
zonweringsfunctie en de opname in scenario's of dwangmatige standen (scenario's of dwang-
matige standen bij schakel-/jaloezie-actor 8/16-voudig alleen vanaf ETS3.0d). Ook is een cen-
trale aansturing van alle jaloezieuitgangen mogelijk.

In schakelbedrijf omvatten de functie-eigenschappen bijvoorbeeld omvangrijke tijdfuncties, logi-
sche koppelingen, scenario's, blokkeerfuncties of als alternatief dwangmatige standen en uitge-
breide terugmeldingen (scenario's of dwangmatige standen bij schakel-/jaloezie-actor 8/16-vou-
dig alleen vanaf ETS3.0d). Ook is het centraal schakelen van alle schakeluitgangen mogelijk.

Bovendien kunnen de voorkeursposities van de relais bij busspanningsuitval of bus-/netspan-
ningsterugkeer en na een ETS-programmering afzonderlijk worden ingesteld.

Voor de projectering en de inbedrijfname van de apparaten verdient de ETS3.0 vanaf 
versie "d" Patch "A" of de ETS4.0 aanbeveling. Alleen bij gebruik van deze ETS-versies of de 
nieuwere versies zijn de voordelen voor wat betreft het downloaden (duidelijk kortere laadtijden) 
en parameterprojectering bruikbaar.

De schakel-/jaloezie-actor heeft een eigen voeding, onafhankelijk van de netspanningsaanslui-
ting van de aangesloten aandrijvingen of verbruikers. Voor het aansturen van de uitgangen 
moet altijd de 230 V-netspanning zijn ingeschakeld. De voeding van de apparaatelektronica 
wordt gerealiseerd vanuit de busspanning of de netspanning. Het apparaat is bedoeld voor 
montage op DIN-rail in gesloten kleine kasten of sterkstroomverdelers in vaste intstallaties in 
droge binnenruimten.  
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2 Montage, elektrische aansluiting en bediening 

2.1 Veiligheidsinstructies 
De inbouw en montage van elektrische apparaten mag alleen door een elektromonteur 
worden uitgevoerd. Daarbij moeten de geldende ongevallenpreventievoorschriften wor-
den aangehouden. 
Als de handleiding niet wordt opgevolgd, kunnen schade aan het apparaat, brand of an-
dere gevaren ontstaan. 
Gevaar voor elektrocutie. De actor is niet geschikt voor vrijschakelen. 
Gevaar voor elektrocutie. Netspanning en SELV/PELV-circuits niet samen op de uitgan-
gen aansluiten.  
Gevaar voor elektrocutie. Bij de installatie moet worden gelet op voldoende isolatie tus-
sen netspanning en bus! Minimale afstand tussen bus- en netspanningsaders van mini-
maal 4 mm aanhouden. 
Wanneer meerdere aandrijvingen op een uitgang parallel worden geschakeld, moeten de 
specificaties van de leverancier worden aangehouden. Anders kunnen de aangesloten 
aandrijvingen beschadigd raken. 
Gevaar voor elektrocutie. Voordat werkzaamheden aan het apparaat worden uitgevoerd 
of voordat deze wordt vervangen moeten de aangesloten lasten vrij worden geschakeld 
(zekeringautomaat afschakelen). 
Geen draaistroommotoren aansluiten. Apparaat kan beschadigd raken. 
Alleen aandrijfmotoren met mechanische of elektronische eindschakelaars gebruiken. 
Controleer of de eindstandschakelaars goed zijn afgesteld. Neem de gegevens van de 
motorfabrikant in acht. Apparaat kan beschadigd raken. 

Pagina 4 van 154 

  
Montage, elektrische aansluiting en bediening 



Art. nr.  2304.16 REG HE 
Art. nr.  2308.16 REG HE 
Art. nr.  2316.16 REG HE 

2.2 Constructie apparaat 

Afbeelding 1: Schakel-/ jaloezieactor 2/4-voudig 

Afbeelding 2: Schakel-/ jaloezieactor 4/8-voudig 
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Afbeelding 3: Schakel-/ jaloezieactor 8/16-voudig 

(1) KNX busaansluiting 
(2) Programmeertoets en -LED (rood). De programmeer-LED knippert langzaam, wanneer de 

safe-state-mode is geactiveerd. 
(3) Schroefklemmen (Ax,K ) voor het aansluiten van de verschillende lasten 
(4) Toetsenveld voor handbediening met status-LED 
(5) Toestands-LED van de uitgangen met bewegingsrichting- of schakelstandindicatie (1 LED 

per uitgang).
LED uit: uitgang uitgeschakeld
LED aan: uitgang ingeschakeld (in jaloeziebediening: beweging op "n" of beweging neer 
"o")
LED langzaam knipperend: uitgang in handbediening
LED snel knipperend: uitgang door handbediening geblokkeerd 

(6) Aansluiting netspanning als voeding van de elektronica van het apparaat 
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2.3 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 worden uitgevoerd, moet het worden 
vrijgeschakeld en moeten spanningvoerende delen in de omgeving worden af-
gedekt! 

GEVAAR! 
Gevaar voor elektrische schokken bij gemeenschappelijke aansluiting van ver-
bruikers voor netspanning en SELV/PELV op een actor op alle SELV/PELV-cir-
cuits. 
Elektrische schokken kunnen dodelijk letsel tot gevolg hebben. Gevaar voor 
beschadiging van alle op SELV/PELV aangesloten apparaten. 
Geen verbruikers voor SELV/PELV/FELV aansluiten! 

VOORZICHTIG! 
Ontoelaatbare verwarming bij te hoge belasting van het apparaat. 
Apparaat en de aangesloten leidingen c.q. kabels kunnen op de aansluitplaats 
worden beschadigd. 
Maximale stroombelasting niet overschrijden (zie technische gegevens). 
Naastgelegen uitgangen slechts tot max. 20 A belasten. 

VOORZICHTIG! 
Bij parallelschakeling van meerdere motoren op één uitgang kan het apparaat 
onherstelbaar worden beschadigd. 
Eindstandschakalaars kunnen versmelten, motoren, zonweringen en jaloezie-
actor kunnen onherstelbaar worden beschadigd. 
De gegevens van de fabrikanten opvolgen. Indien nodig scheidingsrelais ge-
bruiken! 

Apparaat monteren 
o Apparaat op montagerail conform EN 60715 monteren. De schroefklemmen voor de aan-

sluiting van de motoren moeten aan de bovenkant liggen. 
i Er is geen KNX datarail nodig. 
i Temperatuurbereik aanhouden (-5°C...+45°C) en indien nodig zorgen voor voldoende koe-

ling.

Apparaat aansluiten voor de voedingsspanning van de apparaatelektronica. 
o De busaansluiting (standaard busklemmen) en de aansluiting van de netspanning conform 

(afbeelding 4) uitvoeren (aansluitvoorbeeld).  
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Afbeelding 4: Elektrische aansluiting van de netvoeding 

i Er kunnen willekeurige fases (L1, L2, L3) worden aangesloten. 
i Voor de aansturing van de uitgangen, ook via de handbediening, moet altijd de netspan-

ning zijn ingeschakeld. De voeding van de apparaatelektronica (BCU met applicatiepro-
gramma) wordt gerealiseerd vanuit de busspanning of de netspanning. 

i De aansluiting van aandrijfmotoren in jaloeziebediening of van lasten in schakelbedrijf 
wordt op de volgende pagina's beschreven.

Apparaat aansluiten voor 230 V-aandrijfmotoren in jaloeziebediening 
Bij jaloeziebediening vormen telkens twee naast elkaar liggende relaisuitgangen één jaloezie-
uitgang. De telkens linker relaisuitgang (A1, A3, ...) is voor de OP-richting (n), de telkens rech-
ter relaisuitgang (A2, A4) is voor de NEER-richting (o) bedoeld. 
De schakel-/jaloezie-actor moet in de ETS voor het betreffende uitgangskanaal op jaloeziebe-
diening (1 x jaloezieuitgang) zijn ingesteld (dit is de uitleveringstoestand). 
o Aandrijfmotoren volgens (afbeelding 5) aansluiten (Aansluitvoorbeeld). 
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Afbeelding 5: Elektrische aansluiting voor 230 V-aandrijfmotoren in jaloeziebediening 

i Let op toelaatbare belasting (zie technische gegevens). 
i Er kunnen willekeurige fases (L1, L2, L3) worden aangesloten. 
i Ventilatiekleppen moeten zodanig worden aangesloten, dat deze bij de aansturing van de 

bewegingsrichting "op - n" openen en bij de bewegingsrichting "neer - o" sluiten.

Apparaat aansluiten voor lasten in schakelbedrijf 
In schakelbedrijf kunnen de uitgangen onafhankelijk van elkaar worden aangestuurd. 
De schakel-/jaloezie-actor moet in de ETS voor het betreffende uitgangskanaal op schakelbe-
drijf (2 x schakeluitgang) zijn ingesteld. 
i Let op toelaatbare belasting (zie technische gegevens). 
i Er kunnen verschillende fases (L1, L2, L3) op de uitgangen worden aangesloten. 
i Geen draaistroommotoren aansluiten.

Afbeelding 6: Elektrische aansluiting voor lasten in schakelbedrijf
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Totaalstroombelastbaarheid naastgelegen uitgangen 
De totaalstroombelastbaarheid van naastgelegen uitgangen is maximaal 20 A (afbeelding 7). 

Afbeelding 7: Totaalstroombelastbaarheid naastgelegen uitgangen

Afdekkap aanbrengen/verwijderen 
Ter beveiliging van de busaansluiting tegen gevaarlijke spanningen vooral bij de aansluitingen 
kan voor de veilige scheiding een afdekkap worden geplaatst. 
De kap wordt bij geplaatste busklem en aangesloten, naar achteren gelegde buskabel gemon-
teerd. 
o Afdekkap aanbrengen: de afdekkap over de busklem naar links schuiven, tot deze hoor-

baar vastklikt (afbeelding 8). 
o Afdekkap verwijderen: de afdekkap aan de zijkant licht indrukken en naar voren toe wegne-

men (afbeelding 8). 

Afbeelding 8: Afdekkap aanbrengen/verwijderen 
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2.4 Inbedrijfname 
Na de montage van de actor en de aansluiting van de buskabel, de netspanning en alle elektri-
sche verbruikers kan het apparaat in bedrijf worden genomen. Alleen voor de jaloeziebediening 
moeten speciale inbedrijfnamestappen voor de programmering door de ETS worden uitgevoerd. 
Over het algemeen verdient daarbij de volgende procedure aanbeveling... 

GEVAAR! 
Elektrische schok bij het aanraken van onderdelen in de montageomgeving die 
onder spanning staan. 
Elektrische schokken kunnen dodelijk letsel tot gevolg hebben. 
Voordat werkzaamheden aan het apparaat worden uitgevoerd, moet het 
stroomloos worden geschakeld en moeten spanningvoerende delen in de om-
geving worden afgedekt! 

Bewegingstijden meten (alleen in jaloeziebediening) 
Voor de positionering van installaties van jaloezieën, rolluiken of markiezen of voor het instellen 
van de openingshoek van ventilatiekleppen heeft de actor exacte gegevens omtrent de maxi-
male bewegingstijd nodig. 
De netspanningsvoeding inschakelen. 
o Indien nog niet gebeurd, de installatie in de bovenste eindstand bewegen (ventilatiekleppen 

volledig openen). 
Bovenste eindstand bereikt (ventilatieklep geopend). 

o Meettijd starten en installatie (ventilatieklep) via de handbediening naar de onderste eind-
stand brengen (volledig sluiten). 

o Bij het bereiken van de onderste eindstand (de volledig gesloten positie) de meettijd stop-
pen. 

o De bepaalde waarde in de ETS invoeren (zie "softwarebeschrijving"). 
i Het verdient aanbeveling meerdere tijdmetingen uit te voeren en de waarden dan te midde-

len. 
i De bewegingstijd kan ook na de ETS-inbedrijfname (busbediening) worden bepaald.

Bewegingstijdverlenging meten (alleen in jaloeziebediening) 
Jaloezieën of rolluiken hebben bij het omhoog bewegen de eigenschap, afhankelijk van het ge-
wicht of andere fysische eigenschappen (bijv. temperatuur, wind, enz.) langzamer te bewegen. 
Ook bij ventilatiekleppen kan het openen in vergelijking met het sluiten langer duren.
Daarom houdt de Schakel-/ jaloezieactor bij iedere opwaartse beweging of bij het openen (lan-
ge termijn bedrijf/positionering) rekening met de geparametreerde bewegingstijdverlenging. De 
verlenging wordt procentueel berekend uit de in beide richtingen af te leggen bewegingstijden. 
De installatie (ventilatieklep) moet zich in de onderste eindstand (ventilatieklep gesloten) bevin-
den. De netspanningsvoeding inschakelen. 
o Indien nog niet gebeurd, de installatie in de onderste eindstand bewegen (ventilatiekleppen 

volledig sluiten). 
Onderste eindstand bereikt (ventilatieklep gesloten). 

o Meettijd starten en installatie (ventilatieklep) via de handbediening naar de bovenste eind-
stand brengen (volledig openen). 

o Bij het bereiken van de bovenste eindstand (de volledig geopende positie) de meettijd stop-
pen. 

o De bepaalde waarde in een procentuele verhouding tot de installatiebewegingstijd omzet-
ten en in de ETS invoeren (zie "softwarebeschrijving). 
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i Het verdient aanbeveling meerdere tijdmetingen uit te voeren en de waarden dan te midde-
len. 

i De bewegingstijdverlenging kan ook na de ETS-inbedrijfname (busbediening) worden be-
paald.

Lamellenbewegingstijd meten (alleen bij jaloezieën in jaloeziebediening) 
Bij lamellenjaloezieën is de lamellenverstelling vanwege de constructie een onderdeel van de 
totale installatiebewegingstijd. De lamellenbewegingstijd staat daarom voor de looptijd tussen 
de lamellenpositie "gesloten - 100%" en "geopend - 0%". Voor de berekening van de openings-
hoek van de lamellen heeft de actor daarom informatie nodig over de bewegingstijd van de la-
mellen. 
De lamellen zijn volldig gesloten (als neerwaartse beweging van de jaloezie). 
De netspanningsvoeding inschakelen. 
o Meettijd starten en de lamellen via handbediening volledig openen (als opwaartse bewe-

ging jaloezie). 
o Bij het bereiken van de volledig geopende positie de meettijd stoppen. 
o De bepaalde waarde in de ETS invoeren (zie "softwarebeschrijving"). 
i Het verdient aanbeveling meerdere tijdmetingen uit te voeren en de waarden dan te midde-

len. 
i De lamellenbewegingstijd kan ook na de ETS-inbedrijfname (busbediening) worden be-

paald.

ETS-inbedrijfname uitvoeren 
Voor het programmeren van het applicatieprogramma en de parameters door ETS moet worden 
gewaarborgd, dat de parameterconfiguratie van de uitgangsbezetting (kanaaldefinitie) overeen-
komt met de aansluiting van de elektrische verbruiker op de actor. 
o Busspanning inschakelen. 

Controle: bij het indrukken van de programmeertoets moet de rode 
programmeer-LED branden. 

o Fysische adres en applicatiegegevens met de ETS downloaden. 
i Ook zonder ingeschakelde busspanning of in ongeprogrammeerde toestand kunnen de uit-

gangen van de actor met de hand worden geschakeld, voor zover de netvoeding is inge-
schakeld. Zo ontstaat al tijdens de bouw de mogelijkheid, de op de afzonderlijke uitgangen 
aangesloten lasten of aandrijvingen op goede werking te controleren.

Referentiebeweging uitvoeren (optie alleen in jaloeziebediening) 
De schakel-/ jaloezieactor kan vooringestelde installatie- of ventilatieklepposities alleen benade-
ren, wanneer de momentele positie bekend is. Hiervoor moet iedere uitgang na het inschakelen 
van de voedingsspanning of na iedere programmering door de ETS (fysisch adres, applicatie-
programma, gedeeltelijk) worden gesynchroniseerd. Deze synchronisatie wordt met behulp van 
een referentiebeweging uitgevoerd. 
De netspanningsvoeding inschakelen. 
o Indien nog niet gebeurd, de installatie in de bovenste eindstand bewegen (ventilatieklep 

volledig openen). 
o Wacht, tot het uitgangsrelais is afgeschakeld (niet alleen de eindschakelaar van de aandrij-

ving). 
De referentiebeweging is uitgevoerd. 
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i De schakel-/ jaloezieactor slaat de installatie-, lamellen- of ventilatieklepposities vluchtig 
op. Iedere keer na uitval van de voedingsspanning (uitval busspanning en netspanning) of 
na een ETS-programmering voert de actor daarom voor iedere uitgang automatisch een re-
ferentiebeweging uit, voordat een nieuwe positie kan worden benaderd. 

i De schakel-/ jaloezieactor genereert voor iedere uitgang na terugkeer van de busspanning 
een melding "ongeldige positie", die ook, indien geparametreerd, op de bus kan worden uit-
gezonden. De melding wordt ingetrokken (inverse meldwaarde) zodra een referentiebewe-
ging kon worden uitgevoerd.
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2.5 Bediening 
De schakel-/ jaloezieactor heeft een handbediening voor alle uitgangen. Via een toetsenbord 
met 4 functietoetsen en 3 status-LED's op het front van het apparaat kunnen de volgende be-
dieningsmodi van het apparaat worden ingesteld... 
- Busbedrijf: bediening via tastsensoren of andere busapparaten 
- Kortstondige handbediening: handmatige bediening van het apparaat via de toetsen, auto-

matische terugkeer naar busbedrijf, 
- Permanent handbedrijf: uitsluitend handmatige bediening van het apparaat via de toetsen, 

terugkeer naar busbedrijf pas na handmatige onderbreking van de handbediening. 
i De bedieningsmodi kunnen door de parametrering van het apparaat in de ETS worden vrij-

gegeven of geblokkeerd. 
i In de handbediening is de aansturing van de uitgangen via de bus niet mogelijk. 
i Een handbediening is alleen bij ingeschakelde netvoeding van de actor mogelijk. Bij terug-

keer van de busspanning en bij uitval van de netvoeding wordt het handbedieningsbedrijf 
beëindigd. 

i Het handbedrijf kan in busbedrijf via een telegram worden vergrendeld. Bij activeren van de 
blokkering wordt het handbedrijf beëindigd. 

i Meer informatie over de handbediening, in het bijzonder over de mogelijke parameterinstel-
lingen en de wisselwerking met andere functies van de schakel-/ jaloezieactor, vindt u in 
het hoofdstuk 4 "softwarebeschrijving" van deze documentatie.

Bedienings- en aanwijselementen van de handbediening 

Afbeelding 9: Bedienings- en aanwijselementen van de handbediening bij schakel-/jaloezie-
actor 2/4-voudig 

Afbeelding 10: Bedienings- en aanwijselementen van de handbediening bij schakel-/jaloezie-
actor 4/8-voudig 
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Afbeelding 11: Bedienings- en aanwijselementen van de handbediening bij schakel-/jaloezie-
actor 8/16-voudig 

(1) Knop c:
Inschakelen/uitschakelen van de handbediening. 

(2) LED c:
Signaleert permanent handbedrijf. 

(3) Knop ON/n
Bij jaloeziebediening:
Lang indrukken (> 1 s) = uitgang op bewegen / kort indrukken (< 1 s) = uitgang stop
In schakelbedrijf:
Indrukken = uitgang AAN 

(4) Status-LED ON/ n:
Signaleert bij LED AAN in handbedrijf een actieve aandrijfbeweging (op / openen) of een 
ingeschakelde uitgang (relaiscontact gesloten). 

(5) Knop OFF/ o:
In jaloeziebediening: lang indrukken (> 1 s) = uitgang neer bewegen / kort indrukken (< 1 s) 
= uitgang stop
In schakelbedrijf: indrukken = uitgang UIT 

(6) Status-LED OFF/ o:
Signaleert bij LED AAN in handbedrijf een actieve aandrijfbeweging (neer / sluiten) of een 
uitgeschakelde uitgang (relaiscontact geopend). 

(7) Knop ALL OFF:
Alle aandrijvingen stop/alle uitgangen UIT (alleen in permanent handbedrijf). 

(8) Toestands-LED n/o: signaleren bij LED aan actieve aandrijfbewegingen in jaloeziebedie-
ning of gesloten relaiscontacten in schakelbedrijf bij aansturing via busbedrijf of door de 
handbediening.

Prioriteiten 

De schakel-/ jaloezieactor maakt onderscheid tussen verschillende functies, die invloed op een 
uitgang kunnen uitoefenen. Om te zorgen dat er geen toestandsconflicten ontstaan, is aan iede-
re mogelijke functie een bepaalde prioriteit toegekend. De functie met de hogere prioriteit over-
schrijft de functie met de lagere prioriteit.

Voor de jaloeziebediening bestaan de volgende prioriteiten... 
- 1e prioriteit: handbedrijf (hoogste prioriteit), 
- 2e prioriteit: dwangmatige stand, 
- 3e prioriteit: veiligheidsfunctie(s), 
De prioriteitsniveaus 4 en 5 zijn in de ETS parametreerbaar. Daaruit resulteert ofwel... 
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- 4e prioriteit: zonweringsfunctie, 
- 5e prioriteit: direct busbedrijf (tijdelijk/permanent bedrijf, positionering, scenario's, centraal-

functie), 
of... 
- 4e prioriteit: direct busbedrijf (tijdelijk/permanent bedrijf, positionering, scenario's, centraal-

functie), 
- 5e prioriteit: zonweringsfunctie, 
of... 
- 4e prioriteit: zonweringsfunctie en direct busbedrijf (tijdelijk/permanent bedrijf, positionering, 

scenario's, centraalfunctie).

Voor het schakelbedrijf bestaan de volgende prioriteiten... 
- 1e prioriteit: handbedrijf (hoogste prioriteit) 
- 2e prioriteit: dwangmatige positie of blokkeerfunctie 
- 3e prioriteit: koppeling 
- 4e prioriteit: direct busbedrijf (object "schakelen", scenario's, centraalfunctie)

Tijdelijk handbedrijf inschakelen 
De handbediening is in de ETS vrijgegeven. 
o Knop c kort (< 1 s) indrukken. 

 In jaloeziebediening van A1: de 2 toestand-LED's van A1 knipperen (LED c blijft uit).
In schakelbedrijf van A1: de toestand-LED van A1 knippert (LED c blijft uit).  

i Bij uitgangen, die op jaloeziebediening in de ETS zijn geparametreerd, knipperen altijd de 2 
toestand-LED's van een uitgangspaar. Bij op schakelbedrijf geparametreerde uitgangen 
knippert alleen de toestand-LED die bij de gekozen uitgang hoort. Mengbedrijf is mogelijk. 

i Na 5 s zonder toetsbediening keert de actor automatisch terug naar het busbedrijf.

Tijdelijk handbedrijf uitschakelen 
Het tijdelijk handbedrijf werd geactiveerd. 
o 5 s geen bediening 
- of - 
o Alle uitgangen door kort indrukken van de knop c opeenvolgend kiezen. Daarna de knop 
c nogmaals indrukken. 

- of - 
o Netspanningsvoeding uitschakelen of busreset (terugkeer busspanning). 

Het tijdelijk handbedrijf is beëindigd. De toestand-LED's A1...A4 / 8 / 16 tonen de status 
conform busbedrijf, wanneer de netspanning is ingeschakeld. 

i Bij het uitschakelen van het tijdelijk handbedrijf wordt de door de handbediening ingestelde 
toestand niet veranderd. Wanneer echter via de bus voor of tijdens de handbediening een 
functie met een hogere prioriteit dan het directe bedrijf (bijv. dwangmatige positie, blokkeer-
functie of veiligheidsfunctie) wordt geactiveerd, dan voert de actor voor die betreffende uit-
gangen de functie met hogere prioriteit uit. In schakelbedrijf wordt een busbediening alleen 
vergrendeld, zonder het gedrag aan het begin van de dwangmatige of blokkeerfunctie uit te 
voeren.
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Permanent handbedrijf inschakelen 
De handbediening is in de ETS vrijgegeven. Het busbedrijf of het tijdelijk handbedrijf is geacti-
veerd. 
o Toets c minimaal gedurende 5 s indrukken. 

De status-LED c brandt.
 In jaloeziebediening van A1: de 2 toestand-LED's van A1 knipperen.
In schakelbedrijf van A1: de toestand-LED van A1 knippert.
De permanente handbediening is geactiveerd.

Permanent handbedrijf uitschakelen 
De permanente handbediening is geactiveerd. 
o Toets c minimaal gedurende 5 s indrukken. 
- of - 
o Netspanningsvoeding uitschakelen of busreset (terugkeer busspanning). 

De status-LED c gaat uit. De toestands-LED's A1... A4 / 8 / 16 tonen de status conform 
het busbedrijf, wanneer de netspanningsvoeding is ingeschakeld. 

i Afhankelijk van de parametrering van de actor in de ETS worden bij het uitschakelen van 
de permanente handbediening de uitgangen op de door de handbediening als laatste inge-
stelde of intern aangestuurde toestanden ingesteld (direct bedrijf, dwangmatige positie, 
blokkeerfunctie, veiligheids- zonweringspositie).

Een uitgang in handbediening bedienen 
Het handbedrijf (permanent of tijdelijk) is geactiveerd. 
o Gewenste uitgang kiezen: toets c kort indrukken (evt. meerdere keren). 

Toestands-LED's van de gekozen uitgang A1 ... A4 / 8 / 16 knipperen. In jaloeziebediening 
knipperen de LED's van een uitgangspaar. Bovendien wordt de schakeltoestand of een 
aandrijfbeweging van de gekozen uitgang door de status-LED "ON/ n" of "OFF/ o" in het 
toetsenbord gesignaleerd.  

o Uitgang bedienen door indrukken van de bedieningstoetsen in het toetsenbord.
In jaloeziebediening:
Kort indrukken (< 1s) toets ON/ n of OFF/ o: aandrijving stoppen
Lang indrukken (> 1s) toets ON/ n: aandrijving omhoog bewegen of openen  

o Lang indrukken (> 1s) toets OFF/ o: aandrijving omlaag bewegen of sluiten
In schakelbedrijf:
Indrukken toets ON/ n: inschakelen (relaiscontact sluiten)
Indrukken toets OFF/o: uitschakelen (relaiscontact openen). 
De gekozen uitgang voert direct de betreffende commando's uit.

Alle uitgangen uitschakelen (in jaloeziebediening: alle aandrijvingen stoppen) 
De permanente handbediening is geactiveerd. 
o Toets ALL OFF indrukken. 

 Alle uitgangen schakelen direct uit (stop). De uitgangen zijn niet vergrendeld. Deze kun-
nen aansluitend weer afzonderlijk worden aangestuurd. 

i De functie "ALL OFF" is tijdens tijdelijk handbedrijf niet mogelijk.
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Busaansturing van afzonderlijke uitgangen door de handbediening blokkeren 
De permanente handbediening is geactiveerd. 
Het blokkeren van de busbesturing moet in de ETS zijn vrijgegeven. 
o Uitgang kiezen: toets c kort indrukken (evt. meerdere keren). 

Toestands-LED's van de gekozen uitgang A1 ... A4 / 8 / 16 knipperen. In jaloeziebediening 
knipperen de LED's van een uitgangspaar. Bovendien wordt de schakeltoestand of een 
aandrijfbeweging van de gekozen uitgang door de status-LED "ON/ n" of "OFF/ o" in het 
toetsenbord gesignaleerd.  

o Toetsen ON/ nen "OFF/ o tegelijkertijd minimaal 5 s indrukken. 
Betreffende uitgang A1...A4 / 8 / 16 is geblokkeerd (geen busbedrijf). 
LED van de gekozen uitgang A1...A4 / 8 / 16 knippert snel. In jaloeziebediening knipperen 
de LED's van een uitgangspaar. 

i Ontgrendelen op dezelfde wijze 
i Een door de handbediening geblokkeerde uitgang kan alleen nog in permanente handbe-

diening worden bediend. 
i Wanneer een geblokkeerde uitgang in handbediening wordt gekozen, dan knipperen de 

LED's tweemaal kort. 
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3 Technische gegevens 
  
Algemeen 
Testmarkering KNX / EIB / VDE 
Omgevingstemperatuur -5 ... +45 °C 
Opslag-/transporttemperatuur -25 ... +70 °C 
Gewicht 
Art. nr. 2304.16 REG HE ca. 250 g 
Art. nr. 2308.16 REG HE ca. 290 g 
Art. nr. 2316.16 REG HE ca. 460 g 
Inbouwbreedte 
Art. nr. 2304.16 REG HE 72 mm / 4 TE 
Art. nr. 2308.16 REG HE 72 mm / 4 TE 
Art. nr. 2316.16 REG HE 144 mm / 8 TE 
Inbouwplaats naar wens (bij voorkeur uitgangsklemmen bo-

ven) 
Minimale afstanden geen 
Bevestigingswijze Opklikken op montagerail in gesloten kasten 

(bijv. onderverdeler etc.) 

Aansluitklemmen voor netspanningsvoeding en -uitgangen 
Aansluitwijze Schroefklem 
massief 0,5 ... 4 mm² 
soepel zonder adereindhuls 0,5 ... 4 mm² 
soepel met adereindhuls 0,5 ... 2,5 mm² 
Aansluit-aandraaimoment max. 0,8 Nm 

Voeding KNX 
KNX medium TP1 
Ingebruiknamemodus S-modus 
Nominale spanning KNX DC 21 ... 32 V SELV 
Opgenomen vermogen KNX typ. 150 mW 
Soort aansluiting KNX Aansluitklem 

Voeding extern 
Nominale spanning AC 230 / 240 V ~ 
Netfrequentie 50 / 60 Hz 
Vermogensverlies 
Art. nr. 2304.16 REG HE max. 2 W 
Art. nr. 2308.16 REG HE max. 3 W 
Art. nr. 2316.16 REG HE max. 4,5 W 

Uitgangen (A1...A16) 
Soort contact µ-contact, monostabiel 
Schakelspanning AC 250 V ~ 
Schakelstroom AC1 16 U 
Schakelstroom AC3 10 U 
TL-lampen 16 AX 
Inschakelstroom 200 µs max. 800 U 
Inschakelstroom 20 ms max. 165 U 
Minimale schakelstroom AC 100 mA 
Stroombelastbaarheid 
Naastgelegen uitgangen Σ 20 U 
Apparaat 
Art. nr. 2304.16 REG HE Σ 40 U 
Art. nr. 2308.16 REG HE Σ 80 U 
Art. nr. 2316.16 REG HE Σ 160 U 
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Schakelvermogens per uitgang (A1...A16) 
Ohmse last 3000 W 
Capacitieve last max. 16 U (140µ) 
Motoren 1380 VA 
Lamplasten 
Gloeilampen 3000 W 
HV-halogeenlampen 2500 W 
LV-halogeenlampen met Tronic-trafo 1500 W 
LV-halogeenlampen met inductieve trafo 1200 VA 
Spaarlampen 
Niet gecompenseerd 1000 W 
Compacte neonlampen parallel gecompen-
seerd 

1160 W (140 µF) 

Kwiklampen 
Niet gecompenseerd 1000 W 
Parallel gecompenseerd 1160 W (140 µF) 
Fluorescentielampen T5/T8 
Niet gecompenseerd 1000 W 
Parallel gecompenseerd 1160 W (140 µF) 
Duo-schakeling 2300 W / 140 µF 
Aantal aansluitbare elektronische voorschakelapparaten
T8 lampen 
QTP 2 x 58 W 11 
T5 lampen 
QT-FH 4 x 14 W 10 
QT-FQ 2 x 54 W 11 
i Max. aantal per uitgang (bij 25.000 schakelingen). 
i Het aantal aansluitbare elektronische voorschakelapparaten is afhankelijk van het type en 

de leverancier en bovendien afhankelijk van de kwaliteit van het laagspanningsinstallatie-
net. Daarom zijn hier als voorbeeld verschillende typen elektronische voorschakelappara-
ten opgesomd (fabrikant: Osram). 
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4 Software-beschrijving 

4.1 Software-specificatie 
ETS-zoekpaden: - Uitgang / Binaire uitgang, mix. / Schakelactor 4-voudig / actor 

jaloezie 2-voudig

- Uitgang / Binaire uitgang, mix. / Schakelactor 8-voudig / actor 
jaloezie 4-voudig

- Uitgang / Binaire uitgang, mix. / Schakelactor 16-voudig / actor 
jaloezie 8-voudig

Gebruikte BAU: TPUART + µC 
KNX typeklasse: 3b - apparaat met cert. PhL + stack 
Configuratie: S-modus standaard 
AST-type: "00"Hex / "0" Dec 
AST-verbinding: Geen verbinder 

Applicaties voor schakel-/ jaloezieactor 2/4-voudig REG: 

Nr. Korte omschrijving Naam Versie vanaf mas-
kerversie 

1 Multifunctionele schakel-/jaloezie-appli-
catie. 

Schakelen, jaloezie 
20CA11 

1.1
voor ETS 
3.0 vanaf 
versie d 

705 

Applicaties voor schakel-/ jaloezieactor 4/8-voudig REG: 

Nr. Korte omschrijving Naam Versie vanaf mas-
kerversie 

1 Multifunctionele schakel-/jaloezie-appli-
catie. 

Schakelen, jaloezie 
208002

Schakelen, jaloezie 
208012 

0.2
voor ETS 2 
en ETS 
3.0a…c

1.2
voor ETS 
3.0 vanaf 
versie d 

705 
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Applicaties voor schakel-/ jaloezieactor 8/16-voudig REG: 

Nr. Korte omschrijving Naam Versie vanaf mas-
kerversie 

1 Multifunctionele schakel-/jaloezie-appli-
catie. 

Schakelen, jaloezie, 
207802

Schakelen, jaloezie 
207812 

0.2
voor ETS 2 
en ETS 
3.0a…c

1.2
 voor ETS 
3.0 vanaf 
versie d 

705 
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4.2 Software schakelen, jaloezie 20CA11 / 2078x2 / 2080x2 
4.2.1 Functionaliteit 

Algemeen 
- Jaloeziebediening of schakelbedrijf van de uitgangen parametreerbaar. In jaloeziebedie-

ning worden telkens twee naast elkaar liggende uitgangen tot een jaloezieuitgang gecombi-
neerd. Mengbedrijf op een actor is mogelijk. 

- Reacties bij busspanningsuitval en -terugkeer en na een ETS-programmering voor ieder 
uitgang instelbaar. 

- Actieve terugmeldingen kunnen na terugkeer van de busspanning algemeen worden ver-
traagd. 

- Handbediening van de uitgangen onafhankelijk van de bus (bijvoorbeeld voor bouwplaats-
bedrijf) met LED toestandindicatie. 

- Iedere uitgang beschikt zonder beperking over de volledige functionaliteit. Alle kanaalge-
richte functies kunnen afzonderlijk voor iedere uitgang worden geparametreerd. Daardoor 
wordt een onafhankelijk en multifunctioneel aansturen van de jaloezie- en schakel-uitgan-
gen mogelijk.

Jaloeziebediening 
- Bedieningsmodus parametreerbaar: aansturing van lamellenjaloezieën, rolluiken, markie-

zen of ventilatiekleppen. 
- Afzonderlijk parametreerbare installatiebewegingstijden met bewegingstijdverlenging voor 

bewegingen naar de bovenste eindstand. 
- Bij lamellenjaloezieën is onafhankelijk eeen lamellenbewegingstijd parametreerbaar. 
- Omschakeltijd bij omdraaien bewegingsrichting en tijden voor kort- en langbedrijf (step, 

move) instelbaar. 
- Centrale aansturing van alle jaloezie-uitgangen via 1 bit-langdurig telegram mogelijk. 
- Terugmelding van de installatiepositie of de lamellenpositie (alleen in busbedrijf). Boven-

dien kan een ongeldige installatiepositie of een aandrijfbeweging worden teruggemeld. Ac-
tieve (bij verandering of cyclisch op de bus zendend) of passief (object uitleesbaar) terug-
meldfuncties. 

- Toekenning aan maximaal 5 verschillende veiligheidsfuncties (3 windalarmen, 1 re-
genalarm, 1 vorstalarm), naar keuze met cyclische bewaking. De veiligheidsfuncties (objec-
ten, cyclustijden, prioriteit) worden apparaatgericht gemeenschappelijk voor alle uitgangen 
ingesteld. Een toekenning van afzonderlijke uitgangen aan de veiligheidsfuncties en de vei-
ligheidreacties zijn kanaalgericht parametreerbaar. 

- Een omvangrijke zonweringsfunctie met vaste en variabele installatie- en lamellenpositie 
aan het begin of einde van de functie kan separaat voor iedere uitgang worden geacti-
veerd. Inclusief dynamische lamellenoffset voor lamellenjaloezieën.  

- Functie dwangmatige stand voor iedere jaloezieuitgang realiseerbaar (bij schakel-/jaloezie-
actor 8/16-voudig alleen vanaf ETS3.0d). 

- Tot 8 interne scenario's zijn per uitgang parametreerbaar (bij schakel-/jaloezie-actor 8/16-
voudig alleen vanaf ETS3.0d)

Schakelbedrijf 
- Onafhankelijk schakelen van de schakeluitgangen 
- Maakcontact- of verbreekcontactbedrijf instelbaar. 
- Centrale schakelfunctie met verzamelterugmelding. 
- Terugmelding schakelen (alleen in busbedrijf): actieve (bij verandering of cyclisch op de 

bus zendend) of passieve (object uitleesbaar) terugmeldfunctie. 
- Logische koppelingsfunctie afzonderlijk voor iedere uitgang. 
- Blokkeerfunctie voor ieder kanaal parametreerbaar. Alternatief functie dwangmatige stand 

afzonderlijk voor iedere jaloezieuitgang (bij schakel-/jaloezie-actor 8/16-voudig alleen vanaf 
ETS3.0d). 

Pagina 23 van 154 

Software schakelen, jaloezie 20CA11 / 2078x2 / 2080x2 
Functionaliteit 



Art. nr.  2304.16 REG HE 
Art. nr.  2308.16 REG HE 
Art. nr.  2316.16 REG HE 

- Tijdfuncties (aan-, uitschakelvertraging, trappenhuisfunctie, ook met voorwaarschuwings-
functie). 

- Tot 8 interne scenario's zijn parametreerbaar (bij schakel-/jaloezie-actor 8/16-voudig alleen 
vanaf ETS3.0d)
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4.2.2 Opmerkingen over de software 

ETS projectering en inbedrijfname 
Voor de projectering en de inbedrijfname van de apparaten verdient de ETS3.0 vanaf 
versie "d" Patch "A" of de ETS4.0 aanbeveling. Alleen bij gebruik van deze ETS-versies of de 
nieuwere versies zijn de voordelen voor wat betreft het downloaden (duidelijk kortere laadtijden) 
en parameterprojectering bruikbaar.
De voor de ETS3.0d vanaf versie "d" en voor de ETS4.0 benodigde productdatabase wordt in 
*.VD4-formaat aangeboden. Het bijbehorende applicatieprogramma heeft voor de varianten 4/8-
voudige en 8/16-voudig versienummer "1.2". Voor de apparaatvariant 2/4-voudig heeft het ap-
plicatieprogramma de versie "1.1".
Voor de ETS2 en oudere versies van de ETS3 zijn alleen voor de apparaatvarianten 4/8-voudig 
en 8/16-voudig separate productdatabases in *.VD2-formaat leverbaar. Het applicatieprogram-
ma voor deze ETS-versies heeft versienummer "0.2".

Met betrekking tot de in deze documentatie beschreven functionaliteit verschilt het applicatie-
programma voor de 8/16-voudige actor! Het applicatieprogramma daarvan met versienummer 
"0.2" heeft niet de mogelijkheid voor gebruik van de scenariofunctie of de dwangmatige stan-
den.

Bij een update van oudere ETS-versies naar de ETS3.0d of naar nieuwere versies staat een 
aanvullende tool als ETS3-addin ter beschikking. Dit tool is in staat, oudere productdatabases 
met applicatieversie "0.2", bijvoorbeeld uit bestaande ETS-2 projecten, in het nieuwe applicatie-
formaat (versie "1.2") te converteren. Daardoor kunnen eenvoudig en zonder veranderingen in 
de projectering de voordelen van de ETS3.0d-applicatie worden benut. De ETS3-addin moet af-
zonderlijk bij de leverancier worden besteld en is gratis.

Safe-State-modus 
Wanneer het apparaat bijvoorbeeld door een foutieve projectering of inbedrijfname niet correct 
werkt, kan de uitvoering van het geladen applicatieprogramma door activeren van de 
safe-state-modus worden gepauzeerd. In de save-state-modus is aansturing van de uitgangen 
via de bus en via de handbediening niet mogelijk. De actor gedraagt zich passief, omdat het ap-
plicatieprogramma niet wordt uitgevoerd (uitvoeringstoestand: beëindigd). Alleen de systeem-
software werkt nog, zodat ETS-diagnosefuncties en ook het programmeren van het apparaat 
verder mogelijk zijn.

Safe-State-modus activeren 
o Busspanning en netspanning uitschakelen. 
o Programmeertoets indrukken en ingedrukt houden. 
o Bus- of netspanning inschakelen. De programmeertoets pas loslaten, wanneer de pro-

grammeer-LED langzaam knippert. 
De Safe-State modus is geactiveerd. Door opnieuw kort indrukken van de programmeer-
toets kan de programmeermodus zoals gewend ook in de safe-state-modus in- en uitge-
schakeld worden. Echter de programmeer-LED knippert onafhankelijk van de program-
meermodus verder, zolang de safe-state-modus is geactiveerd. 

i De safe-state-modus kan door uitschakelen van de voedingsspanning (bus of net) of door 
een ETS-programmering worden beëindigd.

Applicatieprogramma ontladen 
Het applicatieprogramma kan door de ETS worden ontladen. In dit geval werkt ook de handbe-
diening als onderdeel van het applicatieprogramma niet. 
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4.2.3 Objecttabel 

Aantal communicatieobjecten: 2/4-voudig:
42 (max. objectnummer 57 - daartussen ruim-
te)
4/8-voudig:
 74 (max. objectnummer 109 - daartussen 
ruimte)
8/16-voudig:
138 (max. objectnummer 213 - daartussen 
ruimte) 

Aantal adressen (max): 254 
Aantal toekenningen (max): 255 
Dynamisch tabellenbeheer: Nee 
Maximale tabellengte: 255 

Voor alle kanalen geldende objecten: 

Functie: Handbediening 
Object 

h
0 

Functie 
Blokkeren 

Naam 
Handbediening 

Type 
1 bit 

DPT 
1.003 

Flag 
C, W, -, (R)
1 

Omschrijving 1 bit object voor blokkeren van de toetsen van de handbediening op het appa-
raat De polariteit is parametreerbaar. 

Functie: Handbediening 
Object 

h
1 

Functie 
Status 

Naam 
Handbediening 

Type 
1 bit 

DPT 
1.002 

Flag 
C, -, T, (R)1 

Omschrijving 1 bit object voor statusoverdracht van de handbediening. Het object is "0", 
wanneer de handbediening is uitgeschakeld (busbedrijf). Het object is "1", 
wanneer de handbediening is ingeschakeld. Ingesteld kan worden of de tijde-
lijke of permanente handbediening als statusinformatie moet worden weerge-
geven. 

Functie: Centraalfunctie jaloezie (Jaloeziebediening) 
Object 

h
2 

Functie 
Centraal bewegen 

Naam 
Alle jaloezieuitgan-
gen 

Type 
1 bit 

DPT 
1.008 

Flag 
C, -, T, (R) 
1 

Omschrijving 1 bit object voor centraal bewegen (lang bewegen) van toegekende jaloe-
zieuitgangen. De polariteit is parametreerbaar. 

1: Ieder communicatie-object kan worden uitgelezen. Voor het uitlezen moet de R-flag geset 
worden. 
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Functie: Veiligheidsfunctie (Jaloeziebediening) 
Object 

h
3 

Functie 
Windalarm 1 

Naam 
Jaloezie veiligheid 

Type 
1 bit 

DPT 
1.005 

Flag 
C, -, T, (R)1 

Omschrijving 1 bit-object voor het centraal activeren of deactiveren van het eerste wind-
alarm ("0" = windalarm gedeactiveerd / "1" = windalarm geactiveerd). 

Functie: Veiligheidsfunctie (Jaloeziebediening) 
Object 

h
4 

Functie 
Windalarm 2 

Naam 
Jaloezie veiligheid 

Type 
1 bit 

DPT 
1.005 

Flag 
C, -, T, (R)1 

Omschrijving 1 bit-object voor het centraal activeren of deactiveren van het tweede wind-
alarm ("0" = windalarm gedeactiveerd / "1" = windalarm geactiveerd). 

Functie: Veiligheidsfunctie (Jaloeziebediening) 
Object 

h
5 

Functie 
Windalarm 3 

Naam 
Jaloezie veiligheid 

Type 
1 bit 

DPT 
1.005 

Flag 
C, -, T, (R)1 

Omschrijving 1 bit-object voor het centraal activeren of deactiveren van het derde windalarm 
("0" = windalarm gedeactiveerd / "1" = windalarm geactiveerd). 

Functie: Veiligheidsfunctie (Jaloeziebediening) 
Object 

h
6 

Functie 
Regenalarm 

Naam 
Jaloezie veiligheid 

Type 
1 bit 

DPT 
1.005 

Flag 
C, -, T, (R)1 

Omschrijving 1 bit-object voor het centraal activeren of deactiveren van het regenalarm ("0" 
= regenalarm gedeactiveerd / "1" = regenalarm geactiveerd). 

Functie: Veiligheidsfunctie (Jaloeziebediening) 
Object 

h
7 

Functie 
Vorstalarm 

Naam 
Jaloezie veiligheid 

Type 
1 bit 

DPT 
1.005 

Flag 
C, -, T, (R)1 

Omschrijving 1 bit-object voor het centraal activeren of deactiveren van het vorstalarm ("0" = 
vorstalarm gedeactiveerd / "1" = vorstalarm geactiveerd). 

Functie: Centraalfunctie schakelen (schakelbedrijf) 
Object 

h
7 

Functie 
Centraal schakelen 

Naam 
Alle schakeluitgan-
gen 

Type 
1 bit 

DPT 
1.001 

Flag 
C, -, T, (R) 
1 

Omschrijving 1 bit object voor centraal schakelen van toegekende schakeluitgangen. De po-
lariteit is parametreerbaar. 

1: Ieder communicatie-object kan worden uitgelezen. Voor het uitlezen moet de R-flag geset 
worden. 
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Functie: Verzamelterugmelding (Schakelbedrijf) 
Object 

h
7 

Functie 
Verzamelterugmelding 

Naam 
Alle schakeluitgan-
gen 

Type 
4 Byte 

DPT 
27.001 

Flag 
C, -, T, (R)
1,2 

Omschrijving 4 byte object voor centraal terugmelden van de schakeltoestanden van de ac-
tor. 

Kanaalgeoriënteerde objecten voor het schakelbedrijf: 

Functie: Uitgang schakelen (Schakelbedrijf) 
Object 

h
10, 
23, ... , 
205 

Functie 
Schakelen 

Naam 
Uitgang 1 - 163 

Type 
1 bit 

DPT 
1.001 

Flag 
C, W, -, (R)
1 

Omschrijving 1 bit object voor aansturing van een uitgang ("1" = inschakelen / "0" = uitscha-
kelen, let op de geparametreerde bedieningsstand). 

Functie: Dwangmatige stand (schakelbedrijf, bij schakel-/jaloezie-actor 8/16-voudig alleen 
vanaf ETS3.0d) 

Object 

h
11, 
24, ... , 
206 

Functie 
Dwangmatige stand 

Naam 
Uitgang 1 - 16 3 

Type 
2 bit 

DPT 
2.001 

Flag 
C, W, -, (R)
1 

Omschrijving 2 bit-object voor dwangmatige aansturing van een uitgang. De objecttoestand 
na terugkeer van de busspanning kan per parameter worden vooringesteld. 

Functie: Blokkeerfunctie (Schakelbedrijf) 
Object 

h
12, 
25, ... , 
207 

Functie 
Blokkeren 

Naam 
Uitgang 1 - 163 

Type 
1 bit 

DPT 
1.003 

Flag 
C, W, -, (R)
1 

Omschrijving 1 bit object voor blokkeren van een uitgang (polariteit parametreerbaar). 

Functie: Koppelingsfunctie (schakelbedrijf) 
Object 

h
13, 
26, ... , 
208 

Functie 
Koppeling 

Naam 
Uitgang 1 - 163 

Type 
1 bit 

DPT 
1.003 

Flag 
C, W, -, (R)
1 

Omschrijving 1 bit object voor de ingang van de logische koppeling van een uitgang. De ob-
jectwaarde na busspanningsterugkeer of na een ETS-programmering kan via 
de parameter vooraf worden gedefinieerd. 

1: Ieder communicatie-object kan worden uitgelezen. Voor het uitlezen moet de R-flag geset 
worden. 
2: Terugmeldobjecten zijn afhankelijk van de parametrering actief zendend (T-flag geset) of 
passief uitleesbaar (R-flag geset). 
3: Het aantal uitgangen of de communicatie-objecten is afhankelijk van het geprojecteerde 
apparaat. 
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Functie: Trappenhuisfunctie (Schakelbedrijf) 
Object 

h
14, 
27, ... , 
209 

Functie 
Trappenhuisfunctie Start/
Stop 

Naam 
Uitgang 1 - 161 

Type 
1 bit 

DPT 
1.010 

Flag 
C, W, -, (R)
2 

Omschrijving 1 bit object voor het activeren of deactiveren van de inschakeltijd voor een 
trappenhuisfunctie van een uitgang ("1" = inschakelen / "0" = uitschakelen). 

Functie: Scenariofunctie (schakelbedrijf, bij schakel-/jaloezie-actor 8/16-voudig alleen 
vanaf ETS3.0d) 

Object 

h
16, 
29, ... , 
211 

Functie 
Nevenscenario-aansluiting 

Naam 
Uitgang 1 - 16 1 

Type 
1 Byte 

DPT 
18.001 

Flag 
C, W, -, (R)
2 

Omschrijving 1 byte-object voor oproepen scenario of voor opslaan van nieuwe scenario-
waarde. 

Functie: Terugmelding schakelstatus (schakelbedrijf) 
Object 

h
18, 
31, ... , 
213 

Functie 
Terugmelding schakelen 

Naam 
Uitgang 1 - 16 1 

Type 
1 bit 

DPT 
1.001 

Flag 
C, -, T, (R)
2,3 

Omschrijving 1 bit object voor terugmelding van de schakelstatus van een uitgang 
("1" = ingeschakeld / "0" = uitgeschakeld, let op de geparametreerde bedie-
ningsstand). 

Kanaalgeoriënteerde objecten voor de jaloeziebediening: 

Functie: Langbedrijf (Jaloeziebediening) 
Object 

h
10, 
36, ... , 
192 

Functie 
Langbedrijf 

Naam 
Uitgang 1/2 - 
15/161 

Type 
1 bit 

DPT 
1.008 

Flag 
C, W, -,´(R)
2 

Omschrijving 1 bit-object voor activeren van het langbedrijf 

Functie: Kortbedrijf (Jaloeziebediening) 
Object 

h
11, 
37, ... , 
193 

Functie 
Kortbedrijf 

Naam 
Uitgang 1/2 - 
15/161 

Type 
1 bit 

DPT 
1.007 

Flag 
C, W, -,´(R)
2 

Omschrijving 1 bit-object voor activeren van het kortbedrijf of voor het stoppen van een aan-
drijfbeweging. 

1: Het aantal uitgangen of de communicatie-objecten is afhankelijk van het geprojecteerde 
apparaat. 
2: Ieder communicatie-object kan worden uitgelezen. Voor het uitlezen moet de R-flag geset 
worden. 
3: De communicatie-flags worden automatisch afhankelijk van de parametrering geset. "T"-flag 
bij actief meldobject, "R"-flag bij passief statusobject. 
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Functie: Dwangmatige stand (jaloeziebediening, bij schakel-/jaloezie-actor 8/16-voudig 
alleen vanaf ETS3.0d) 

Object 

h
12, 
38, ... , 
194 

Functie 
Dwangmatige stand 

Naam 
Uitgang 1/2 - 
15/16 1 

Type 
2 bit 

DPT 
2.008 

Flag 
C, W, -,´(R)
2 

Omschrijving 2 bit-object voor dwangmatige aansturing van een uitgang. De objecttoestand 
na terugkeer van de busspanning kan per parameter worden vooringesteld. 

Functie: Scenariofunctie (jaloeziebediening, bij schakel-/jaloezie-actor 8/16-voudig alleen 
vanaf ETS3.0d) 

Object 

h
13, 
39, ... , 
195 

Functie 
Nevenscenario-aansluiting 

Naam 
Uitgang 1/2 - 
15/16 1 

Type 
1 Byte 

DPT 
18.001 

Flag 
C, W, -,´(R)
2 

Omschrijving 1 byte-object voor oproepen scenario of voor opslaan van nieuwe scenario-
waarde. 

Functie: Zonweringsfunctie (Jaloeziebediening) 
Object 

h
18, 
44, ... , 
200 

Functie 
Automaat  

Naam 
Uitgang 1/2 - 
15/161 

Type 
1 bit 

DPT 
1.002 

Flag 
C, W, -,´(R)
2 

Omschrijving 1 bit object voor activeren of deactiveren van de beschaduwing (zon aanwezig 
/ niet aanwezig) De polariteit is parametreerbaar. 

Functie: Zonweringsfunctie (Jaloeziebediening) 
Object 

h
19, 
45, ... , 
201 

Functie 
Positie zon / schaduw 3 

Naam 
Uitgang 1/2 - 
15/161 

Type 
1 Byte 

DPT 
5.001 

Flag 
C, W, -,´(R)
2 

Omschrijving 1 byte-object voor instelling van een variabele positiewaarde (0...255) voor de 
jaloezie- of rolluikhoogte of de positie van de ventilatiekleppen bij actieve zon-
wering. 

Functie: Zonweringsfunctie (Jaloeziebediening) 
Object 

h
20, 
46, ... , 
202 

Functie 
Positie zon / schaduw 

Naam 
Uitgang 1/2 - 
15/161 

Type 
1 Byte 

DPT 
5.001 

Flag 
C, W, -,´(R)
2 

Omschrijving 1 bype-object voor instelling van een variabele lamellenpositiewaarde (0...255) 
bij actieve zonwering. 

1: Het aantal uitgangen of de communicatie-objecten is afhankelijk van het geprojecteerde 
apparaat. 
2: Ieder communicatie-object kan worden uitgelezen. Voor het uitlezen moet de R-flag geset 
worden. 
3: Afhankelijk van het ingestelde jaloezietype (jaloezie, rolluik/markies, ventilatieklep) varieert 
de objectidentificatie. 
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Functie: Zonweringsfunctie (Jaloeziebediening) 
Object 

h
21, 
47, ... , 
203 

Functie 
Offset lamellenpositie zon 

Naam 
Uitgang 1/2 - 
15/161 

Type 
1 Byte 

DPT 
1.003 

Flag 
C, W, -,´(R)
2 

Omschrijving 1 byte object voor instelling van een lamelpositiehoek (- 100% ... +100% - klei-
nere of grotere positiehoeken worden als + of - 100% beschouwd) voor "hand-
matige" correctie van de lamellenpositie bij actieve zonwering. 

Functie: Positieterugmelding (Jaloeziebediening) 
Object 

h
24, 
50, ..., 
206 

Functie 
Terugmelding positie3,3 

Naam 
Uitgang 1/2 - 
15/161 

Type 
1 Byte 

DPT 
5.001 

Flag 
C, -, T, R2,4 

Omschrijving 1 byte-object voor positieterugmelding van de jaloezie- of rolluikhoogte of de 
positie van de ventilatiekleppen (0...255). 

Functie: Positieterugmelding (Jaloeziebediening) 
Object 

h
25, 
51, ... , 
207 

Functie 
Terugmelding lamellenpositie 

Naam 
Uitgang 1/2 - 
15/161 

Type 
1 bit 

DPT 
1.002 

Flag 
C, -, T, R2,4 

Omschrijving 1 bit-object voor terugmelding van een ongeldige positie van de jaloezie- of 
rolluikhoogte of de positie van de ventilatiekleppen 
("0" = positie geldig / "1" = positie ongeldig). 

Functie: Terugmelding aandrijfbeweging (Jaloeziebediening) 
Object 

h
27, 
53, ... , 
209 

Functie 
Terugmelding aandrijfbewe-
ging 

Naam 
Uitgang 1/2 - 
15/161 

Type 
1 bit 

DPT 
1.002 

Flag 
C, -, T, R2,4 

Omschrijving 1 bit object voor terugmelding van een actieve aandrijfbeweging (uitgang on-
der spanning - op of neer - "0" = geen aandrijfbeweging / "1" = aandrijfbewe-
ging) 

1: Het aantal uitgangen of de communicatie-objecten is afhankelijk van het geprojecteerde 
apparaat. 
2: Ieder communicatie-object kan worden uitgelezen. Voor het uitlezen moet de R-flag geset 
worden. 
3: Afhankelijk van het ingestelde jaloezietype (jaloezie, rolluik/markies, ventilatieklep) varieert 
de objectidentificatie. 
4: De communicatie-flags worden automatisch afhankelijk van de parametrering geset. "T"-flag 
bij actief meldobject, "R"-flag bij passief statusobject. 
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Functie: Positie-instelling (Jaloeziebediening) 
Object 

h
28, 
54, ... , 
210 

Functie 
Positie 1 

Naam 
Uitgang 1/2 - 
15/162 

Type 
1 Byte 

DPT 
5.001 

Flag 
C, W, -,´(R)
3 

Omschrijving 1 byte-object voor instelling van een positiewaarde (0...255) bij directe bedie-
ning voor de jaloezie- of rolluikhoogte of de positie van de ventilatiekleppen. 

Functie: Positie-instelling (Jaloeziebediening) 
Object 

h
29, 
55, ... , 
211 

Functie 
Positie lamel  

Naam 
Uitgang 1/2 - 
15/162 

Type 
1 Byte 

DPT 
5.001 

Flag 
C, W, -,´(R) 
3 

Omschrijving 1 bype-object voor instelling van een lamellenpositiewaarde (0...255) bij direc-
te bediening. 

1: Afhankelijk van het ingestelde jaloezietype (jaloezie, rolluik/markies, ventilatieklep) varieert 
de objectidentificatie. 
2: Het aantal uitgangen of de communicatie-objecten is afhankelijk van het geprojecteerde 
apparaat. 
3: Ieder communicatie-object kan worden uitgelezen. Voor het uitlezen moet de R-flag geset 
worden. 
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4.2.4 Functiebeschrijving 

4.2.4.1 Voor alle kanalen geldende functiebeschrijving 

Vertraging na terugkeer van de busspanning 
Voor het verminderen van het telegramverkeer op de buskabel na het inschakelen van de 
busspanning (busreset), na de aansluiting van het apparaat op de bus of na een ETS-program-
mering is het mogelijk, alle actief zendende terugmeldingen van de actor te vertragen. Daarvoor 
kan voor alle kanalen een vertragingstijd worden vastgelegd (parameter "vertraging na terug-
keer busspanning" op de parameterpagina "Algemeen"). Pas na afloop van de geparametreer-
de tijd worden terugmeldtelegrammen voor initialisatie over de bus verzonden.
Welke terugmeldingen moeten worden vertraagd, kan onafhankelijk voor ieder uitgangskanaal 
en voor iedere terugmeldfuncctie worden ingesteld.

i De vertraging heeft geen invloed op het gedrag van de uitgangen. Alleen de terugmeldin-
gen worden vertraagd. De uitgangen kunnen ook tijdens de vertraging na terugkeer van de 
busspanning worden aangestuurd. 

i De instelling "0" voor de vertragingstijd na terugkeer van de busspanning schakelt de tijd-
vertraging volledig uit. In dit geval worden alle terugmeldingen die actief zendend zijn, on-
vertraagd op de bus uitgezonden. 

i Bij het inschakelen van de netspanning (busspanning op dit tijdstip ingeschakeld) worden 
terugmeldtelegrammen altijd onvertraagd verzonden.

Centraalfunctie voor schakeluitgangen 
De actor biedt de mogelijkheid, doelgericht afzonderlijke of alle schakel-uitgangskanalen met 
een 1 bit centraal communicatie-object te koppelen. Het gedrag bij dde aansturing van een uit-
gang via de centraalfunctie is vergelijkbaar met een centraal-groepsadres, die voor alle "lScha-
kelen"-objecten is aangemaakt.

De aan de centraalfunctie toegekende uitgangen worden overeenkomstig de ontvangen cen-
traalobjectwaarde aangestuurd. De polariteit van het centraaltelegram kan evt. parametreerbaar 
worden geïnverteerd.

Het gedrag van de kanalen is identiek aan de "normale" aansluiting via de objecten "schakelen" 
(dezelfde polariteit, laatste schakelcommando wordt uitgevoerd (afbeelding 12)). Daardoor 
wordt ook rekening gehouden met alle "navolgende" functies zoals bij voorbeeld tijd- of extra 
functies of koppelingen. Ook het geparametreerde relaisbedrijf wordt voor iedere uitgang afzon-
derlijk verwerkt. 

Afbeelding 12: Functieschakelschema "centraal schakelen"

Centraalfunctie vrijschakelen 
o De centraalfunctie op de parameterpagina "algemeen schakeluitgangen" door de parame-

ter "centraalfunctie voor schakeluitgangen?"  met de instelling "Ja" activeren. 
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Bij geactiveerde functie is het communicatie-object "Centraal schakelen" zichtbaar.

Schakeluitgangen aan de centraalfunctie toekennen 
Iedere schakel-uitgang kan onafhankelijk aan de centraalfunctie worden toegekend. 
De centraalfunctie moet op de parameterpagina "algemeen schakeluitgangen" zijn vrijgescha-
keld. Anders heeft een toekenning geen invloed op de schakeluitgang. 
o De parameter "toekenning aan centraalfunctie" op de parameterpagina "Ax-Algemeen" 

(x = nummer van de uitgang) op "ja" instellen. 
De betreffende uitgang is aan de centraalfunctie toegekend. Er kan centraal worden in- of 
uitgeschakeld. 

i De door de centraalfunctie ingestelde schakeltoestand wordt in de terugmeldobjecten op-
genomen en, indien deze actief zendend zijn, ook op de bus verzonden. De door een cen-
traalfunctie ingestelde schakeltoestand wordt niet in de "schakelen"-objecten opgenomen. 

i Na terugkeer van de busspanning of na een ETS-programmering is de centraalfunctie altijd 
uitgeschakeld (obectwaarde "0").

Centraalfunctie voor jaloezieuitgangen 
De actor biedt de mogelijkheid, doelgericht afzonderlijke of alle uitgangskanalen met een 
1 bit centraal communicatie-object te koppelen. Het gedrag bij dde aansturing van een uitgang 
via de centraalfunctie is vergelijkbaar met een centraal-groepsadres, die voor alle 
"langbedrijf"-objecten is aangemaakt.
De aan de centraalfunctie toegekende uitgangen worden overeenkomstig de ontvangen cen-
traalobjectwaarde aangestuurd. De polariteit van het centraaltelegram kan evt. parametreerbaar 
worden geïnverteerd.
Het gedrag van de kanalen is identiek aan de "normale" aansluiting via de objecten "langbedrijf"  
(dezelfde polariteit, laatste commando wordt uitgevoerd - (afbeelding 13) ). 

Afbeelding 13: Functieschakelschema "centraal bewegen"

Centraalfunctie vrijschakelen 
o De centraalfunctie op de parameterpagina "algemeen schakeluitgangen" door de parame-

ter "centraalfunctie voor jaloezieuitgangen?" met de instelling "ja" worden ingeschakeld. 
Bij geactiveerde functie is het communicatie-object "Centraal bewegen" zichtbaar.

Uitgangen aan de centraalfunctie toekennen 
Iedere uitgang kan onafhankelijk aan de centraalfunctie worden toegekend. 
De centraalfunctie moet op de parameterpagina "algemeen" zijn vrijgeschakeld. Anders heeft 
een toekenning geen invloed op de jaloezieuitgang. 
o De parameter "toekenning aan centraalfunctie" op de parameterpagina "Ax-vrijgaven" (x = 

nummerpaar van de uitgang) op "ja" instellen. 
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De betreffende uitgang is aan de centraalfunctie toegekend. Deze kan centraal worden 
aangestuurd. 

i De door de centraalfunctie nieuw ingestelde installatie-, ventilatieklep- of lamellenpositie 
wordt aan het einde van een beweging in de terugmeldobjecten opgenomen en, indien de-
ze actief zendend zijn, ook op de bus verzonden. Er moet op worden gelet, dat de scha-
kel-/ jaloezieactor posities na het inschakelen van de voedingsspanning alleen kan bereke-
nen, wanneer vooraf een referentiebeweging naar de bovenste eindstand is uitgevoerd. 

i De centraalfunctie hoort tot de "directe bediening" van een uitgang. De centraalfunctie 
heeft daarom dezelfde prioriteit als de bediening via kort- of langobjecten, voor de aanstu-
ring via de positioneringsobjecten of voor het oproepen van scenario's. 

i Na terugkeer van de busspanning of na een ETS-programmering is de centraalfunctie altijd 
uitgeschakeld (obectwaarde "0").

Verzamelterugmelding voor schakeluitgangen 
Na centrale commando's of na bussspanningsterugkeer is de telegrambelasting van een bus-
verbinding in de regel hoog, omdat vele busapparaten de toestand van hun communicatie-ob-
jecten als terugmelding verzenden. Vooral bij het gebruik van visualiseringen treedt dit effect 
op. Om de telegrambelasting bij de "businitialisatie" gering te houden, kan de verzamelterug-
melding van de actor worden gebruikt.

In de verzamelterugmelding worden de schakeltoestanden van alle schakeluitgangen in slechts 
één telegram samengevat. Het 32 bit grote communicatie-object "verzamelterugmelding" bevat 
bitgeoriënteerd de terugmeldinformatie van de afzonderlijke uitgangen (afbeelding 14). 

Afbeelding 14: Structuur van het object van de verzamelterugmelding 

Het is mogelijk, maximaal 16 uitgangen en dus 16 verschillende schakeltoestanden logisch 
weer te geven. Daarbij heeft iedere uitgang een bit, die een schakeltoestand signaleert ("S"-bit) 
en een ander bit, die de maskering definieert ("M"-bit). De "S"-bits staat voor de logische niet 
geïnverteerde schakeltoestanden van de uitgangen en zijn "1" (ingeschakeld) of "0" (uitgescha-
keld). De "M"-bits zijn "1", wanneer de actor over deze uitgang beschikt. De "M"-bits zijn "0", 
wanneer de betreffende uitgang op de actor niet aanwezig is of wanneer het kanaal als jaloe-
zieuitgang is geconfigureerd. In de laatst genoemde gevallen zijn ook de bijbehorende "S"-bits 
permanent "0", omdat er geen schakeltoestand is.

Daaruit resulteren de volgende objectwaardeformaten, wanneer bijvoorbeeld alle uitgangen op 
schakelbedrijf zijn ingesteld...
Schakel-/jaloezie-actor 2/4-voudig: "00 0F 00 0x", x = schakeltoestanden,
Schakel-/jaloezie-actor 4/8-voudig: "00 FF 00 xx", xx = schakeltoestanden,
Schakel-/jaloezie-actor 8/16-voudig: "FF FF xx xx", xx = schakeltoestanden,

Het datapunttype van de verzamelterugmelding komt overeen met de KNX-standaard (DPT 
27.001). Mogelijk is het gebruik in geschikte visualisatie-applicaties, bijvoorbeeld in openbare 
gebouwen zoals scholen en ziekenhuizen, waar centraal de schakeltoestanden van de actoren 
worden weergegeven en geen indicatie van de schakeltoestand op de bedieningsplaatsen is. In 
dergelijke toepassingen kan de verzamelterugmelding de 1 bit afzonderlijke terugmeldingen 
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vervangen en zo de busbelasting aanmerkelijk verminderen.

Verzamelterugmelding activeren 
De Verzamelterugmelding kan als een actief meldobject of als een passief statusobject worden 
gebruikt. Als actief meldobject wordt de verzamelterugmelding bij iedere verandering van een 
schakeltoestand op de bus verzonden. In de functie als passief statusobject volgt geen tele-
gramoverdracht bij verandering. Hier moet de objectwaarde worden uitgelezen. De ETS acti-
veert automatisch de voor de functie benodigde communicatieflag van het object. 
o De parameter "Verzamelterugmelding gebruiken ?" van de benodigde functie op "Ja, actief 

meldobject" of "Ja, passief statusobject" instellen. 
Het 4 byte communicatie-object "verzamelterugmelding" wordt vrijgeschakeld. Zodra een 
groepsadres is gekoppeld kan het object worden gebruikt.

Verzamelterugmelding bij busspanningsterugkeer of ETS-programmering instellen. 
De toestand van de verzamelterugmelding wordt na busspanningsterugkeer of na een ETS-pro-
grammering bij gebruik als actief meldobject op de bus verzonden. In deze gevallen kan de te-
rugmelding tijdvertraagd plaatsvinden, waarbij de vertragingstijd algemeen voor alle uitgangen 
samen wordt ingesteld (zie "vertraging na busspanningsterugkeer"). 
o De parameter "tijdvertraging voor terugmelding na busspanningsterugkeer" van de verza-

melterugmelding op "ja" instellen. 
De verzamelterugmelding wordt na busspanningsterugkeer of na een ETS-programmering 
tijdvertraagd verzonden. Tijdens een lopende vertragingstijd wordt geen terugmelding ver-
zonden, ook niet, wanneer een schakeltoestand tijdens de vertraging verandert. 

o De parameter "tijdvertraging voor terugmelding na busspanningsterugkeer" van de verza-
melterugmelding op "nee" instellen. 
De verzamelterugmelding wordt na busspanningsterugkeer of na een ETS-programmering 
direct verzonden.

Cyclisch zenden van de verzamelterugmelding instellen 
Het verzamelterugmeldtelegram kan via het actief zendende meldobject bovendien voor de 
overdracht bij verandering ook cyclisch worden verzonden. 
o De parameter "Cyclisch zenden van de verzamelterugmelding?" op de parameterpagina 

"algemeen" op "Ja" instellen. 
Het cyclisch zenden is geactiveerd. 

o De parameter "Cyclisch zenden van de verzamelterugmelding?" op de parameterpagina 
"algemeen" op "nee" instellen. 
Het cyclisch zenden is gedeactiveerd, zodat de verzamelterugmelding alleen bij verande-
ring van een van de schakeltoestanden op de bus wordt verzonden. 

i De cyclustijd wordt centraal voor alle cyclische terugmeldtelegrammen op de parameterpa-
gina "algemeen" gedefinieerd. 

i Tijdens een actieve vertragingstijd na busspanningsterugkeer wordt ook bij verandering 
van een schakeltoestand geen verzamelterugmelding verzonden. 

i Een "knipperende" uitgang (zie "blokkeerfunctie") wordt altijd als "ingeschakeld" terugge-
meld.
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Handbediening 

De schakel-/ jaloezieactor heeft een handbediening voor alle schakel- of jaloezie uitgangen. Via 
een toetsenbord met 4 functietoetsen en 3 status-LED's op het front van het apparaat kunnen 
de volgende bedieningsmodi van het apparaat worden ingesteld... 
- Busbedrijf: bediening via tastsensoren of andere busapparaten 
- Tijdelijk handbedrijf: handbediening ter plaatse via het toetsenbord, automatische terugkeer 

naar busbedrijf, 
- Permanent handbedrijf: handbediening ter plaatse via het toetsenbord. 
De bediening van de functietoetsen, de aansturing van de uitgangen en de statusindicatie wor-
den gedetailleerd beschreven in het hoofdstuk "2.5 Handbediening".
In de volgende paragrafen worden de parametrering, de statusterugmelding, het blokkeren via 
de busbediening en de interactie met andere functies van de schakel-/ jaloezieactor bij het in- 
en uitschakelen van de handbediening uitgebreider beschreven.

Een handbediening is alleen bij ingeschakelde netvoeding van de actor mogelijk. Bij uitlevering 
van de schakel-/ jaloezieactor is de handbediening volledig vrijgegeven. In deze ongeprogram-
meerde toestand kunnen de afzonderlijke uitgangen ook zonder busspanning in- en uitgescha-
keld worden, waardoor een snelle functietest van de aangesloten aandrijfmotoren (bijvoorbeeld 
tijdens de bouwfase) mogelijk wordt.

Na de eerste inbedrijfname van de actor door de ETS kan de handbediening voor verschillende 
bedrijfstoestanden afzonderlijk worden vrijgegeven of geblokkeerd. Zo kan de handbediening in 
busbedrijf (bij actieve busspanning) worden geblokkeerd. Mogelijk is ook het compleet blokke-
ren van de handbediening alleen bij busspanningsuitval. Ook is de handbediening volledig blok-
keerbaar, wanneer de bus- en de busuitvalblokkering actief zijn.

Handbediening vrijgeven 
De parameters "handbediening bij busspanningsuitval" en "handbediening bij busbedrijf" op de 
parameterpagina "handbediening" geven het handbedrijf voor de verschillende bedrijfstoestan-
den vrij of blokkeren deze. 
o De parameter "handbediening bij busspanningsuitval" instellen op "vrijgeven". 

De handbediening is bij uitgeschakelde busspanning in principe vrijgegeven. Deze instel-
ling is ook de toestand bij uitlevering. 

o De parameter "handbediening bij busspanningsuitval" instellen op "geblokkeerd". 
De handbediening is volledig geblokkeerd, wanneer de busspanning is uitgeschakeld. Om-
dat in deze toestand ook geen busbediening mogelijk is, kunnen de uitgangen van de actor 
niet meer worden aangestuurd. 

o De parameter "handbediening bij busbedrijf" instellen op "vrijgeven". 
De handbediening is bij ingeschakelde busspanning in principe vrijgegeven. De uitgangen 
van de actor kunnen via de bus of via de handbediening worden aangestuurd. Deze instel-
ling is ook de toestand bij uitlevering. 

o De parameter "handbediening bij busbedrijf" instellen op "geblokkeerd". 
De handbediening is volledig geblokkeerd, wanneer de busspanning is ingeschakeld. In 
deze configuratie kunnen de uitgangen van de actor uitsluitend via een busbediening wor-
den aangestuurd. 

i Alleen in de configuratie "handbediening bij busbedrijf = vrijgegeven" zijn aanvullende para-
meters en communicatie-objecten van de handbediening zichtbaar. Daarom kunnen alleen 
in deze parametrering de blokkeerfunctie, de statusmelding en de blokkering van de bus-
besturing worden geconfigureerd.
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Gedrag aan begin en einde van de handbediening instellen 
De handbediening maakt onderscheid tussen tijdelijk en permanent handbedrijf. Afhankelijk van 
deze bedieningsmodi is het gedrag vooral aan het einde van de handbediening verschillend. In 
principe moet erop worden gelet, dat tijdens een geactiveerd handbedrijf de busbediening, dus 
de aansturing van de uitgangen door de directe bediening (schakelen / move / step / positie / 
scenario/ centraal) of door de zonwerings-, blokkeer-, dwangmatige stand of veiligheidsfuncties, 
altijd is geblokkeerd. De handbediening heeft dus de hoogste prioriteit.

Gedrag aan het begin van de handbediening:

Het gedrag aan het begin van de handbediening is voor tijdelijk en permanent handbedrijf het-
zelfde. Bij het activeren van het handbedrijf worden voor jaloezie-uitgangen eerder via een bus-
bediening gestarte bewegingen nog tot het het einde afgemaakt, indien de beweging niet met 
de hand wordt gestopt. Schakeltoestanden van schakeluitgangen blijven behouden.

Actieve dwangmatige standen, blokkeer-, veiligheids- en zonweringsfuncties kunnen door de 
handbediening worden overruled. Deze functies worden na het deactiveren van de handbedie-
ningsmodus weer geactiveerd, voor zover deze nog niet weer zijn teruggenomen. 

Gedrag aan het einde van de handbediening:

Het gedrag aan het einde van de handbediening is voor tijdelijk en permanent handbedrijf ver-
schillend.
De tijdelijke handbedieningsmodus wordt automatisch uitgeschakeld, zodra de laatste uitgang 
werd gekozen en de keuzetoets c nogmaals wordt ingedrukt. Bij het uitschakelen van het tijde-
lijke handbedrijf gaat de actor weer naar het "normale" busbedrijf terug en verandert de door de 
handbediening ingestelde toestand niet. Wanneer echter via de bus voor of tijdens de handbe-
diening een dwangmatige positie, een blokkeerfunctie, een veiligheidsfunctie of een zonwe-
ringsfunctie (onafhankelijk van de ingestelde prioriteit) wordt geactiveerd, dan voert de actor 
voor die betreffende uitgangen deze functies met hogere prioriteit opnieuw uit.

De permanente handbedrijf wordt uitgeschakeld, wanneer de keuzetoets c langer dan 5 s 
wordt ingedrukt. Afhankelijk van de parametrering van de actor in de ETS, worden bij het uit-
schakelen van het permanente handbedrijf de uitgangen op de door de handbediening als laat-
ste ingestelde toestand of de intern ingestelde toestand (directe bediening, dwangmatige stand, 
blokkeervergrendeling, veiligheids- of zonweringspositie) ingesteld. De parameter "gedrag aan 
het einde van de permanente handbediening bij busbedrijf" bepaalt daarbij de reactie. 
o De parameter "gedrag aan het einde van de permanente handbediening bij busbedrijf" in-

stellen op "geen verandering". 
Alle tijdens de actieve permanente handbediening ontvangen telegrammen voor directe be-
diening (schakelen, lang-/kortbedrijf, positionering, centraal, scenario's) worden verworpen. 
Na beëindiging van de permanente handbediening blijft de momentele toestand van alle 
uitgangen ongewijzigd.
Wanneer echter via de bus voor of tijdens de handbediening een dwangmatige positie, een 
blokkeerfunctie, een veiligheidsfunctie of een zonweringsfunctie (onafhankelijk van de inge-
stelde prioriteit) wordt geactiveerd, dan voert de actor voor die betreffende uitgangen deze 
functies met hogere prioriteit opnieuw uit.  

o De parameter "gedrag aan het einde van de permanente handbediening bij busbedrijf" in-
stellen op "uitgangen volgen". 
Tijdens de actieve permanente handbediening worden alle binnenkomende telegrammen 
(uitzondering jaloeziebediening: kortbedrijftelegrammen - step/stop) intern gevolgd. Bij het 
beëindigen van de handbediening worden de uitgangen op de bijgewerkte toestanden of 
op de absolute positie teruggezet, die voor de permanente handbediening voor de jaloezie-
ingangen als laatste waren ingesteld. Een langbedrijf wordt niet bijgewerkt, wanneer de be-
treffende jaloezieuitgang al in de betreffende eindstand staat. 

i Het gedrag aan het einde van de permanente handbediening bij niet ingestelde busspan-
ning (alleen handbediening) is vast ingesteld op "geen verandering". 
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i De tijdens een handbediening uitgevoerde bedieningen worden via terugmeldobjecten, in-
dien vrijgegeven een actief zendend, op de bus verzonden. 

i Bij busspanningsterugkeer of bij een ETS-programmering wordt een actieve handbedie-
ningsmodus altijd beëindigd, daarbij wordt niet het geparametreerde of ingestelde gedrag 
aan het einde van een handbediening uitgevoerd. In plaats daarvan voert de actor het ge-
parametreerde gedrag bij busspanningsterugkeer of na een ETS-programmering uit.

Blokkeringsfunctie van de handbediening instellen 
De handbediening kan via de bus, ook tijdens een geactiveerde handbediening, separaat wor-
den geblokkeerd. Zodra bij vrijgegeven blokkeerfunctie via het blokkeerobject een blokkeertele-
gram wordt ontvangen, beëindigt de actor direct een eventueel geactiveerde handbediening en 
vergrendelt de functietoetsen op het front van het apparaat. De telegrampolariteit van het blok-
keerobject is parametreerbaar. 
De handbediening bij busbedrijf moet in de ETS zijn vrijgegeven. 
o De parameter "blokkeerfunctie?" op de parameterpagina "handbediening" instellen op "ja". 

De blokkeerfunctie van de handbediening is vrijgegeven en het blokkeerobject wordt zicht-
baar. 

o Bij de parameter "polariteit van het blokkeerobject" de gewenste telegrampolariteit parame-
treren. 

i Bij de polaritiet "0 = geblokkeerd; 1 = vrijgegeven" is de blokkeerfunctie na busspannings-
terugkeer of na een ETS-programmering direct actief (objectwaarde "0"). Voor het active-
ren van een handbediening moet in dit geval eerst een vrijgavetelegram "1" op het blok-
keerobject worden gezonden. 

i Bij busspanningsuitval is de blokkering via het blokkeerobject altijd inactief (de handbedie-
ning is dan conform de parametrering vrijgegeven of volledig geblokkeerd). Na busspan-
ningsterugkeer wordt een eerder actieve blokkering weer geactiveerd. De blokkering wordt 
pas dan uitgeschakeld, wanneer een vrijgavetelegram wordt ontvangen. 

i Bij uitval van de voedingsspanning (bus- en netspanningsuitval) wordt de blokkering via het 
blokkeerobject uitgeschakeld. Door alleen onderbreking van de netvoeding wordt de blok-
kering van de handbediening niet beïnvloed. 

i Wanneer een actieve handbediening wordt beëindigd door een blokkering, dan zendt de 
actor ook een statusmelding "handbediening inactief" over de bus, indien de statusmelding 
is vrijgegeven.

Statusmelding van de handbediening instellen 
De actor kan een statusmelding via een separaat object over de bus zenden, wanneer de hand-
bediening wordt in- of uitgeschakeld. Het statustelegram kan alleen bij actieve busspanning 
worden verzonden. De polariteit van de statusmelding is parametreerbaar. 
De handbediening bij busbedrijf moet zijn vrijgegeven. 
o De parameter "Status zenden?" op de parameterpagina "handbediening" instellen op "ja". 

De statusmelding van de handbediening is vrijgegeven en het statusobject wordt zichtbaar. 
o Bij de parameter "functie en polariteit statusobject" bepalen, of het statustelegram altijd bij 

het inschakelen van de handbediening of alleen bij inschakelen van de permanente hand-
bediening "1" moet worden verzonden. 

i Het statusobject is altijd "0", wanneer de handbediening is uitgeschakeld. 
i De status wordt na busspanningsterugkeer alleen dan actief op de bus verzonden ("0"), 

wanneer door de busterugkeer een tijdens de busspanningsuitval geactiveerde handbedie-
ning wordt beëindigd. Het statustelegram wordt daarbij zonder vertraging verzonden.
 De objectwaarde van het statusobject is na busspanningsterugkeer of na een ETS-pro-
grammering "0" en kan ook worden uitgelezen.  
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i Wanneer een handbediening door een blokkeerfunctie van de handbediening wordt beëin-
digd, dan zendt de actor ook een statusmelding "handbediening actief" op de bus uit.

Blokkering van de busbesturing instellen 
Afzonderlijke schakel- of jaloezieuitgangen kunnen lokaal worden geblokkeerd, zodat de betref-
fende uitgangen niet meer via de bus aanstuurbaar zijn. Een blokkering van de busbediening 
wordt door lokale bediening in permanent handbedrijf gestart en door snel knipperen van de 
toestands-LED van de betreffende uitgangen gesignaleerd. De geblokkeerde uitgangen kunnen 
dan uitsluitend in permanente handbediening worden aangestuurd. 
De handbediening bij busbedrijf moet in de ETS zijn vrijgegeven. 
o De parameter "busbesturing van afzonderlijke uitgangen bij busbedrijf blokkeerbaar" op de 

parameterpagina "handbediening instellen" op "ja" instellen. 
De functie voor het blokkeren van de busbesturing is vrijgegeven en kan lokaal worden ge-
activeerd. Als alternatief verhindert de instelling "Nee" op deze plaats het inschakelen van 
de blokkering van de busbesturing in permanent handbedrijf. 

i De lokaal ingestelde blokkering heeft de hoogste prioriteit. Daardoor worden andere func-
ties van de actor, die via de bus kunnen worden geactiveerd (bijv. dwangmatige stand, 
blokkeer- of veiligheidsfunctie), overruled.
Afhankelijk van de parametrering van de actor in de ETS, worden de uitgangen bij blokke-
ringsvrijgave en aansluitend uitschakelen van het permanente handbedrijf op de door de 
handbediening als laatste ingestelde toestand of de intern ingestelde toestand (directe be-
diening, dwangmatige stand, blokkeervergrendeling, veiligheids- of zonweringspositie) in-
gesteld.  

i Een lokaal geactiveerde blokkering van de busbesturing wordt bij busspanningsuitval of -
terugkeer niet gereset. Ook bij alleen netspanningsuitval wordt de blokkering niet terugge-
zet. Bij uitval van de voedingsspanning (bus- en netspanningsuitval) wordt de blokkering 
van de busbesturing uitgeschakeld.

"Veiligheidsfuncties voor jaloezie-uitgangen" 
De schakel-/jaloezie-actor maakt onderscheidt voor de jaloezieuitgangen tussen maximaal vijf 
verschillende veiligheidsfuncties. Ieder veiligheidsfunctie beschikt over een eigen communica-
tie-object, waardoor de functies onafhankelijk van elkaar kunnen worden in- of uitgeschakeld.
Er staan drie verschillende windalarmen ter beschikking. Deze alarmen kunnen bijvoorbeeld 
aan wind- of stormbeveiliging van jaloezieën of markiezen op meerdere gebouwgevels worden 
gebruikt. Daarnaast of als alternatief kan een regenalarm, bijvoorbeeld ter bescherming van 
markiezen, en een vorstalarm, bijvoorbeeld ter voorkoming van mechanische beschadiging van 
neergelaten jaloezieën bij lage temperaturen, worden vrijgeschakeld en gebruikt. De telegram-
polariteit van de veiligheidsobjecten is vast ingesteld: "0" = geen alarm / "1" = alarm.
In de regel sturen weerstations, die via sensoren temperatuur, windsnelheid en regen registre-
ren, de communicatieobjecten van de veiligheidsfunctie aan.
De veiligheidsfuncties worden gemeenschappelijk voor alle jaloezie-uitgangen aangemaakt en 
geconfigureerd. De verschillende jaloezie-uitgangen van de actor kunnen separaat aan alle of 
afzonderlijke veiligheidsfuncties worden toegewezen. Alleen toegekende uitgangen reageren op 
een toestandswisseling van de veiligheidsobjecten. Daarbij zijn de reacties aan het begin 
("1" telegram) of het einde ("0" telegram) van een alarmmelding kanaalgericht parametreerbaar.
Omdat uitgangen ook aan meerdere veiligheidsalarmen kunnen zijn toegekend, is de polariteit 
van inkomende alarmmeldingen voor alle kanalen instelbaar. Zo hebben de drie windalarmen 
ten opzichte van elkaar onveranderbaar dezelfde prioriteit (logische OR). De prioriteitsvolgorde 
van de windalarmen in vergelijking met het vorstalarm of het regenalarm is instelbaar.
De communicatieobjecten voor de veiligheidsalarmen kunnen op het binnenkomen van cycli-
sche telegramman worden bewaakt. Wanneer telegrammen uitblijven binnen een instelbare be-
wakingstijd, dan schakelt de actor voor de toegekende uitgangen de veiligheidsbeweging in. De 
veiligheidsfunctie wordt beëindigd, zodra een nieuw "0"-telegram wordt ontvangen.
Voor de windalarmen, het regenalarm en het vorstalarm kunnen separaat verschillende bewa-
kingstijden tussen "1 minuut" en "23 uur 59 minuten" in de ETS worden ingesteld. Voor de wind-
alarmen wordt een gemeenschappelijke tijd geconfigureerd. Ieder windalarm beschikt echter 
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over een eigen timer, zodat de windobjecten afzonderlijk van elkaar op telegramupdates wor-
den gecontroleerd. 

Afbeelding 15: Functieschema van de veiligheidsfuncties 

Veiligheidsfuncties vrijgeven 
De veiligheidsfuncties moeten eerst algemeen worden vrijgegeven, voordat deze kunnen wor-
den geparametreerd en gebruikt. Na de algemene vrijgave kunnen de afzonderlijke veiligheids-
alarmen onafhankelijk van elkaar worden vrijgegeven of geblokkeerd. 
o De parameter "veiligheidsfuncties" op de parameterpagina "jaloezieuitgangen veiligheid" 

instellen op "vrijgeven". 
De veiligheidsfuncties zijn algemeen vrijgegeven en de overige parameters en de parame-
terpagina "jaloezie veiligheid tijden" worden zichtbaar. 

o De parameters "windalarm 1", "windalarm 2", "windalarm 3", "regenalarm" en "vorstalarm" 
conform de gewenste functionaliteit op "vrijgeven" instellen. De instelling "geblokkeerd" 
schakelt het betreffende alarm uit. 
De benodigde veiligheidsalarmen zijn vrijgegeven. De veiligheidsobjecten zijn zichtbaar en 
kunnen met groepsadressen worden verbonden. 

i Er moet op worden gelet, dat de kanaalgeoriënteerde toekenningen van de jaloezieuitgan-
gen aan de veiligheidsalarmen (op de parameterpagina's "Ax - veiligheid"; x = nummerpaar 
van de uitgang) pas dan functioneren, wanneer het betreffende alarm ook is vrijgescha-
keld. Anders heeft een toekenning geen functie. 

i Een object-update van de veiligheidsobjecten ("AAN" na "AAN" of "UIT" na "UIT") geeft 
geen reactie. 
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i Na de uitval van de voedingsspanning (bus- en netspanningsuitval) of na een ETS-pro-
grammering zijn de veiligheidsfuncties altijd uitgeschakeld. Bij een uitval van alleen de net-
spanning of alleen de busspanning gaan de objecttoestanden van de veiligheidsfuncties 
niet verloren en de functies blijven ingeschakeld, indien deze ingeschakeld waren. In dit 
geval moet erop worden gelet, dat bij bus- of netspanningsterugkeer het geparametreerde 
gedrag wordt uitgevoerd (parameter "gedrag na bus- of netspanningsterugkeer). De betref-
fende uitgangen zijn daarna echter veiligheidsvergrendeld en kunnen pas dan weer via de 
bus worden bediend, wanneer de toegewezen veiligheidsfuncties worden beëindigd.

Veiligheidsprioriteiten instellen 
Wanneer aan een uitgang meerdere veiligheidsalarmen zijn toegekend, is het van belang, de 
prioriteit van de binnenkomende veiligheidstelegrammen in te stellen. Daarbij overruled een 
alarm met een hogere prioriteit de alarmen met de lagere prioriteiten. Zodra een veiligheids-
alarm met een hogere prioriteit wordt beëindigd, wordt het veiligheidsalarm met de lagere priori-
teit uitgevoerd, voor zover een dergelijk alarm actief is. 
De veiligheidsfuncties moeten algemeen zijn vrijgegeven. 
o De parameter "prioriteit van de veiligheidsalarmen" op de parameterpagina "jaloezieuitgan-

gen veiligheid" instellen op de gewenste prioriteitvolgorde. 
i De drie windalarmen hebben ten opzichte van elkaar dezelfde prioriteit (logische OR). De 

laatste telegramupdate op de windalarmobjecten beslist, welk windalarm wordt uitgevoerd. 
Het windalarm is pas dan bij een toegekende uitgang volledig uitgeschakeld, wanneer alle 
drie objecten inactief ("0") zijn.

Cyclische bewaking instelllen 
Indien een cyclische telegrambewaking van de veiligheidsobjecten nodig is, moeten de afzon-
derlijke bewakingsfuncties afzonderlijk worden geactiveerd. De vrijgaven van de bewakings-
functies en de instellingen van de bewakingstijden worden op de parameterpagina 
"jaloezie veiligheid tijden" uitgevoerd. 
De veiligheidsfuncties moeten algemeen zijn vrijgegeven. 
o Indien een bewaking van de windalarmen moet worden ingeschakeld, dan moet de para-

meter "bewaking voor windalarmen gebruiken?" op "ja" worden ingesteld. 
De bewaking van de windalarmobjecten is ingeschakeld. Zodra de bewaking is geacti-
veerd, moeten alle vrijgeschakelde windalarmobjecten cyclisch met telegrammen worden 
beschreven! Zodra slechts een windalarmtelegram binnen de bewakingstijd uitblijft, wordt 
voor de betreffende uitgang de windalarmreactie uitgevoerd. 

o De benodigde bewakingstijd voor de windalarmobjecten bij de parameter "tijd voor bewa-
king windalarm" parametreren.

o Indien een bewaking van het regenalarm moet worden ingeschakeld, dan moet de parame-
ter "bewaking voor regenalarm gebruiken?" op "ja" worden ingesteld. 
De bewaking van het regenalarmobject is ingeschakeld. Zodra de bewaking is geactiveerd, 
moet het regenalarmobject cyclisch met telegrammen worden beschreven! 

o De benodigde bewakingstijd voor regenalarmobject bij de parameters 
"tijd voor bewaking regenalarm" parametreren.

o Indien een bewaking van het vorstalarm moet worden ingeschakeld, dan moet de parame-
ter "bewaking voor vorstalarm gebruiken?" op "ja" worden ingesteld. 
De bewaking van het vorstalarmobject is ingeschakeld. Zodra de bewaking is geactiveerd, 
moet het vorstalarmobject cyclisch met telegrammen worden beschreven! 

o De benodigde bewakingstijd voor het vorstalarmobject bij de parameter "tijd voor bewaking 
vorstalarm" parametreren. 
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i De bewaking van de windalarmen mag alleen dan worden geactiveerd, wanneer onder 
"jaloezieuitgangen veiligheid" minimaal een windalarm is vrijgeschakeld. 

i De cyclustijd van de zender moet kleiner dan de geparametreerde bewakingstijd van de 
schakel-/ jaloezieactor zijn, om te waarborgen, dat minimaal een telegram binnen de bewa-
kingstijd wordt ontvangen.

Instellen van de kanaaldefinitie 
De relaisuitgangen van de schakel-/jaloezie-actor kunnen in de ETS-softwareconfiguratie op ja-
loeziebediening of op schakelbedrijf worden ingesteld, waarbij ook een gemengd bedrijf van de-
ze kanaaldefinitie voor de verschillende uitgangen van het apparaat mogelijk is.

De schakel-/jaloezie-actor kan in jaloeziebediening met de relaiscontacten elektrisch aangedre-
ven jaloezieën, rolluiken, markiezen, ventilatiekleppen en dergelijke installaties voor netspan-
ning 230V AC aansturen. Als alternatief schakelt de actor in schakelbedrijf elektrische verbrui-
kers, bijvoorbeeld verlichtingsinstallaties, of ook laagspanningen.

De kanaaldefinitie kan afzonderlijk voor ieder uitgangspaar op de parameterpagina "keuze 
schakelen - jaloezie" worden geconfigureerd. Afhankelijk van deze instelling worden in de ETS 
alle kanaalafhankelijke parameters en objecten aangemaakt en zichtbaar geschakeld.

Afhankelijk van de ingestelde kanaaldefinitie kunnen de uitgangen afzonderlijk worden gepro-
jecteerd (schakelbedrijf bijv. A1, A2, A3, A4,...) of deze worden tot uitgangsparen (jaloeziebe-
diening bijv. A1/2, A3/4,...) gecombineerd. Daarmee overeenkomstig veranderen ook de namen 
van de uitgangsobjecen en de identificaties van de parameterpagina's. Ook bij de handbedie-
ning worden de uitgangen zoals beschreven samengevoegd.

In jaloeziebediening stuurt telkens een uitgang van het uitgangspaar een van de bewegingsrich-
tingen aan (bijv. A1 - op / A2 - neer). De bewegingsrichtingen worden door de applicatiesoftwa-
re van de actor ten opzichte van elkaar vergrendeld, zodat kan worden gewaarborgd, dat in sto-
ringsvrij bedrijf van de schakel-/jaloezie-actor een gelijktijdige aansturing van beide bewegings-
richtingen is uitgesloten.

Kanaaldefinitie configureren 

VOORZICHTIG! 
Bij het gebruik van de actor buiten de technische specificaties (zie technische 
gegevens) kunnen relaiscontact versmelten.  
Gevaar voor schade aan de aangesloten aandrijfmotoren, wanneer relaiscon-
tacten versmelten en daardoor tegelijkertijd beide bewegingsrichtingen geacti-
veerd worden. 
De actor uitsluitend binnen de technische specificatie gebruiken! 

Een mechanische vergrendeling van de bewegingsrichtingen is niet geïmplementeerd, omdat 
de uitgangen in schakelbedrijf ook afzonderlijk aanstuurbaar moeten zijn. 
o De parameter "uitgang x en uitgang y" (x = 1, 3 , 5,.../ y = 2, 4, 6,...) op "1 x jaloezieuitgang" 

instellen. 
Het betreffende uitgangspaar is op jaloeziebediening geconfigureerd. Beide uitgangen zijn 
tot een jaloeziekanaal gecombineerd. 

o De parameter "uitgang x en uitgang y" (x = 1, 3 , 5,.../ y = 2, 4, 6,...) op "2 x schakeluitgang" 
instellen. 
Het betreffende uitgangspaar is op schakelbedrijf geconfigureerd. Beide uitgangen zijn af-
zonderlijk van elkaar als twee schakelkanalen geconfigureerd. 
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i De parameter- en objectconfiguratie van de afzonderlijke uitgangen is afhankelijk van de 
parameters op de pagina "keuze schakelen - jaloezie" en worden door de ETS versteld, 
wanneer de kanaaldefinitie opnieuw wordt geconfigureerd. Daardoor kunnen de parameter-
instellingen of toekenningen van groepsadressen aan objecten verloren gaan. Daarom de 
kanaaldefinitie aan het begin van de parametrering van de actor instellen.
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4.2.4.2 Kanaalgerichte functiebeschrijving 

4.2.4.2.1 Functiebeschrijving van de schakeluitgangen 

Bedieningsmodus 
De relais van een schakeluitgang kunnen worden ingesteld als maak- of verbreekcontact. Op 
die manier is inverteren van schakeltoestanden mogelijk. De ingestelde bedieningsmodus heeft 
ook invloed op de terugmeldingen van de schakelstatus.

Bedieningsmodus instellen 
De parameter "Bedieningsmodus" is afzonderlijk voor ieder uitgangskanaal op de parameterpa-
gina "Ax algemeen" (x = nummer van de uitgang) aanwezig. 
o Bedieningsmodus als maakcontact instellen. 

Schakeltoestand = uit ("0") -> relaiscontact open,
Schakeltoestand = aan ("1") -> relaiscontact gesloten. 

o Bedieningsmodus als verbreekcontact instellen. 
Schakeltoestand = uit ("0") -> relaiscontact gesloten.
Schakeltoestand = aan ("1") -> relaiscontact open, 

Afbeelding 16: Functieschakelschema "Bedieningsmodus" 

i De logische schakeltoestand ("aan - 1" of "uit - 0") wordt door het communicatie-object 
"schakelen" ingesteld en door de functies beïnvloed, die optioneel kunnen worden geacti-
veerd (bijv. tijd-/trappenhuisfuncties, koppelingen, blokkeer-/dwangmatige stand functies, 
scenario's) (afbeelding 16).  

i Een na bus-/netspanningsterugkeer of na een ETS-programmering ingestelde schakeltoe-
stand wordt in het terugmeldobject opgenomen. Bij een netspanningsuitval worden scha-
kelstatusterugmeldtelegrammen op de bus verzonden, wanneer de busspanning nog is in-
geschakeld. In dit geval moet erop worden gelet, dat onafhankelijk van de ingestelde be-
dieningsmodus (maakcontact of verbreekcontact) alle uitgangen met de schakeltoestand 
"uitgeschakeld - 0" "worden geïnitialiseerd en dus ook het terugmeldtelegram op deze toe-
stand wordt aangepast.

Gedrag bij busspanningsuitval, na bus- of netspanningsterugkeer of na een ETS-pro-
grammering 
De voorkeursstanden van de relais na busspanningsterugkeer of na een ETS-programmering 
kunnen voor iedere uitgang afzonderlijk worden ingesteld. Omdat de actor met netgevoede mo-
nostabiele relais is uitgerust, kan bovendien ook de schakeltoestand van de relais bij busspan-
ningsuitval worden gedefinieerd.
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Gedrag na ETS-programmering instellen 
De parameter "gedrag na ETS-programmering" is afzonderlijk voor ieder uitgangskanaal op de 
parameterpagina "Ax algemeen" (x = nummer van de uitgang) aanwezig. Via deze parameter 
kan het relaisgedrag van de uitgang onafhankelijk van het gedrag na busspanningsterugkeer 
worden geparametreerd. 
o Parameter instellen op "geen reactie". 

Na een ETS-programmering vertoont het relais van de uitgang geen reactie en blijft in de 
laatst ingestelde schakeltoestand staan. De interne logische schakeltoestand gaat door de 
ETS-programmering niet verloren. 

o Parameter instellen op "contact sluiten". 
Het relaiscontact sluit na een programmering door de ETS 

o Parameter instellen op "contact openen". 
Het relaiscontact opent na een programmering door de ETS 

i Het op deze plaats geparametreerde gedrag wordt na iedere applicatie- of parameter-
download door de ETS uitgevoerd. De eenvoudige download van alle het fysisch adres of 
een gedeeltelijk programmeren van alleen de groepsadressen heeft tot gevolg, dat niet de-
ze parameter wordt gevolgd, maar dat het geparametreerde "gedrag na bus- of netspan-
ningsterugkeer" wordt uitgevoerd! 

i Een ETS-programmering kan worden uitgevoerd zodra de busspanning op de schakel-/ ja-
loezieactor is aangesloten en ingeschakeld. De netspanning is voor een ETS-download 
niet nodig. 

i Tijdens iedere ETS-programmering opent de schakel-/jaloezie-actor voor alle uitgangen al-
tijd de relaiscontacten. Daarom kan ook bij de instelling "geen reactie" een gesloten relai-
scontact kort worden geopend. 

i Een na een ETS-programmering ingestelde schakeltoestand wordt, vanwege de parameter 
"bedieningsmodus", in het terugmeldobject opgenomen. 

i Een actief handbedrijf wordt door een ETS-programmering beëindigd. 
i Na een ETS-programmering zijn de blokkeerfuncties en de dwangmatige standen altijd ge-

deactiveerd.

Gedrag bij busspanningsuitval instellen 
De parameter "gedrag bij busspanningsuitval" is afzonderlijk voor ieder uitgangskanaal onder 
"Ax - algemeen" (x = nummer van de uitgang) beschikbaar. 
o Parameter instellen op "geen reactie". 

Bij busspanningsuitval vertoont het relais van de uitgang geen reactie en blijft in de laatst 
ingestelde schakeltoestand staan, voor zover de netspanning van de actor nog is inge-
schakeld. 

o Parameter instellen op "contact sluiten". 
Het relaiscontact sluit bij busspanningsuitval, voor zover de netspanning van de actor nog 
is ingeschakeld. 

o Parameter instellen op "contact openen". 
Het relaiscontact opent bij busspanningsuitval. 

i Bij de instellingen "contact sluiten" en "contact openen" hebben bij een uitval van de 
busspanning eerder geactiveerde tijdvertragingen of voorheen opgeroepen vertraagde sce-
nario's geen invloed op de betreffende uitgang. Daardoor gaat een kort voor de busuitval 
ontvangen telegramupdate verloren, wanneer de betreffende vertragingstijd nog niet is af-
gelopen.
Bij de instelling "geen reactie" worden voor de busuitval gestarte vertragingstijden (tijdver-
traging, vertraagde scenario-oproep) ook na de uitval van de busspanning nog verwerkt, 
voor zover de netspanning nog is ingeschakeld. De toestand van de uitgang kan daarom 
ook na busuitval nog veranderen.  
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i Bij een uitval van de netspanning vallen alle relais van de actor, onafhankelijk van de toe-
stand van de busspanning, in principe af (contact geopend). De uitgangen kunnen in deze 
toestand niet meer worden aangestuurd. Tijdfuncties (scenario-, tijdvertragingen) worden 
bij alleen uitvallen van de netspanning niet onderbroken.
Bij een netspanningsuitval worden schakelstatusterugmeldtelegrammen op de bus verzon-
den, wanneer de busspanning nog is ingeschakeld. In dit geval moet erop worden gelet, 
dat onafhankelijk van de ingestelde bedieningsmodus (maakcontact of verbreekcontact) al-
le uitgangen met de schakeltoestand "uitgeschakeld" "worden geïnitialiseerd en dus ook 
het terugmeldtelegram op deze toestand wordt aangepast.  

i Bij bus- of netspanningsuitval worden ook de actuele toestanden van de dwangmatige 
standen opgeslagen, zodat deze bij de busspanningsterugkeer evt. weer kunnen worden 
opgenomen (afhankelijk van de parametrering van de functie dwangmatige stand). 

i Actieve blokkeer- of dwangmatige standfuncties worden door een busspanningsuitval ge-
wist en zijn daarna dus niet actief.

i Bij bus- of netspanningsuitval worden de actuele toestanden van de uitgangen intern opge-
slagen, zodat deze toestanden na bus- of netspanningsterugkeer weer kunnen worden in-
gesteld, mits dit is geparametreerd. Opgeslagen wordt voor uitvoering van de geparame-
treerde reactie bij busuitval en alleen dan, wanneer een deel van de voedingsspanning 
(net- of busspanning) nog aanwezig is of de voedingsspanning volledig uitvalt en daarvoor 
minimaal 20 seconden lang na de laatste reset ononderbroken netspanning aanwezig is 
geweest (energiebuffer voor opslaanprocedure voldoende geladen). Opslaan volgt na het 
uitvallen van een deel van de voedingsspanning slechts eenmaal... 

Voorbeeld 1:
Busspanningsuitval -> opslaan -> daarna netspanningsuitval -> niet meer opslaan,

Voorbeeld 2:
Netspanningsuitval -> opslaan -> daarna busspanningsuitval -> niet meer opslaan.

Omdat de toestanden bij busspanningsuitval slechts eenmaal worden opgeslagen, kunnen 
toestanden, die na de busuitval door een handbediening werden ingenomen, niet worden 
gevolgd.

Gedrag na bus- of netspanningsterugkeer instellen 
De parameter "gedrag na bus- of netspanningsterugkeer" is afzonderlijk voor ieder uitgangska-
naal op de parameterpagina "Ax – algemeen" (x = nummer van de uitgang) aanwezig. 
o Parameter instellen op "contact sluiten". 

Het relaiscontact sluit na bus- of netspanningsterugkeer. 
o Parameter instellen op "contact openen". 

Het relaiscontact opent na bus- of netspanningsterugkeer. 
o Parameter instellen op "toestand als voor de bus-/netspanningsuitval". 

Na bus- of netspanningsterugkeer wordt de laatst voor de bus-/netspanningsuitval ingestel-
de in intern opgeslagen schakeltoestand weer ingesteld. 

o Parameter instellen op "trappenhuisfunctie activeren (indien geparametreerd)". 
De trappenhuisfunctie wordt, onafhankelijk van het object "schakelen", na bus- of netspan-
ningsterugkeer geactiveerd. Er moet bij deze instelling op worden gelet, dat de trappen-
huisfunctie ook is vrijgeschakeld en geprojecteerd. Wanneer de trappenhuisfunctie niet is 
vrijgeschakeld, is er bij deze instelling na bus-/netspanningsterugkeer geen reactie. 

i Bij de instelling "toestand als voor bus-/netspanningsuitval": een ETS-programmering van 
de applicatie of de parameter zet de intern opgeslagen schakeltoestand terug naar "uit - 0". 
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i Het geparametreerde "gedrag na bus- of netspanningsterugkeer" wordt bij het inschakelen 
van de busspanning alleen uitgevoerd, wanneer de laatste ETS-programmering van de ap-
plicatie of de parameter langer dan 20 seconden geleden is. Anders (TETS< 20 s) wordt ook 
bij busterugkeer het "gedrag na ETS-programmering" uitgevoerd.
Indien alleen de netspanning na een ETS-download uitvalt en weer wordt ingeschakeld, 
voert de actor het "gedrag bij bus- of netspanningsterugkeer" uit.
Een netspanningsterugkeer beïnvloedt de communicatie-objecten, die toestanden van de 
bus ontvangen (bijv. koppelingsingangen), niet. De objecten blijven in de laatst ingestelde 
toestand, indien de busspanning zonder onderbreking was aangesloten. 

i Bij dwangmatige stand als extra functie: het communicatie-object van de dwangmatige 
stand kan na busspanningsterugkeer afzonderlijk worden geïnitialiseerd. Daardoor wordt 
bij een activering van de dwangmatige stand de reactie van de uitgang bij busspanningste-
rugkeer beïnvloed. Het geparametreerde "gedrag bij bus- of netspanningsterugkeer" wordt 
alleen dan uitgevoerd, wanneer geen dwangmatige positie na busspanningsterugkeer is 
geactiveerd!
Een dwangmatige stand wordt bij uitval van de netvoeding van de actor altijd gedeacti-
veerd. 

i Bij blokkeerfunctie als extra functie: actieve blokkeerfuncties zijn na bus- of netspannings-
terugkeer altijd inactief. 

i Een na een bus- of netspanningsterugkeer ingestelde schakeltoestand wordt, vanwege de 
parameter "bedieningsmodus", in het terugmeldobject opgenomen. 

i Bij busspanningsterugkeer wordt een actieve handbediening beëindigd. Bij een netspan-
ningsuitval is geen handbediening mogelijk.

Terugmelding schakelstatus 
De actor kan de op de uitgang ingestelde schakelstatus ("ingeschakeld" of "uitgeschakeld") op 
de bus terugmelden (afbeelding 17). De terugmeldwaarde kan optioneel worden geïnverteerd. 

Afbeelding 17: Functieschakelschema van de terugmelding

Terugmelding schakelstatus activeren 
De schakelstatusterugmelding kan als een actief meldobject of als een passief statusobject wor-
den gebruikt. Als actief meldobject wordt de schakelstatusterugmelding bij iedere verandering 
van een schakeltoestand op de bus verzonden. In de functie als passief statusobject volgt geen 
telegramoverdracht bij verandering. Hier moet de objectwaarde worden uitgelezen. De ETS ac-
tiveert automatisch de voor de functie benodigde communicatieflag van het object.
De parameter "Terugmelding ?" is afzonderlijk voor ieder uitgangskanaal op de parameterpagi-
na "Ax algemeen" (x = nummer van de uitgang) aanwezig. 
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o Parameter instellen op "niet inverteren, actief meldobject" of "inverteren, actief meldobject". 
Het terugmeldobject wordt vrijgeschakeld. De schakelstatus wordt afhankelijk van de instel-
ling niet invers of invers verzonden, zodra een verandering van de toestand optreedt of na-
dat het apparaat door de ETS werd geprogrammeerd. Ook na bus- of netspanningsterug-
keer volgt een telegramoverdracht van de schakelstatusterugmelding. 

o Parameter instellen op "niet inverteren, passief statusobject" of "inverteren, passief status-
object". 
Het terugmeldobject wordt vrijgeschakeld. De schakelstatus wordt alleen dan als antwoord 
afhankelijk van de instelling niet invers of invers verzonden, wanneer het terugmeldobject 
door de bus wordt uitgelezen. Na bus-/netspanningsterugkeer of na een ETS-programme-
ring volgt geen automatische telegramoverdracht. 

i Ook actualiseringen "AAN" naar "AAN" of "UIT" naar "UIT" via het object "schakelen" of via 
het object "centraal schakelen" realiseren bij actief zendende objecten altijd een telegram-
overdracht van de terugmelding. Wanneer een tijdvertraging is ingesteld, dan moet bij een 
verandering van de schakeltoestand via het object "schakelen" de vertragingstijd eerst af-
gelopen zijn, voordat de terugmelding wordt geactualiseerd. 

i Veranderingen in de schakeltoestand door de handbediening worden op de bus terugge-
meld. 

i Bij blokkeerfunctie als extra functie: een "knipperende" uitgang wordt altijd als "ingescha-
keld" teruggemeld. Ook voor geblokkeerde uitgangen worden schakelstatusterugmeldingen 
verzonden, wanneer de uitgangen bijvoorbeeld door een handbediening worden versteld.

Schakelstatusterugmelding bij busspanningsterugkeer of na ETS-programmering instel-
len. 
De toestand van de schakelstatusterugmelding wordt na busspanningsterugkeer of na een 
ETS-programmering bij gebruik als actief meldobject op de bus verzonden. In deze gevallen 
kan de terugmelding tijdvertraagd plaatsvinden, waarbij de vertragingstijd algemeen voor alle 
uitgangen samen wordt ingesteld (zie "vertraging na busspanningsterugkeer"). 
o De parameter "tijdvertraging voor terugmelding na busspanningsterugkeer" op de parame-

terpagina "Ax - algemeen" (x = nummer van de uitgang) op "Ja" instellen. 
De schakelstatusterugmelding wordt na busspanningsterugkeer of na een ETS-program-
mering tijdvertraagd verzonden. Tijdens een lopende vertragingstijd wordt geen terugmel-
ding verzonden, ook niet, wanneer een schakeltoestand tijdens de vertraging verandert. 

o De parameter "tijdvertraging voor terugmelding na busspanningsterugkeer" op de parame-
terpagina "Ax - algemeen" (x = nummer van de uitgang) op "nee" instellen. 
De schakelstatusterugmelding wordt na busspanningsterugkeer of na een ETS-program-
mering direct verzonden. 

i Bij een terugmelding na busspanningsterugkeer of na een ETS-programmering wordt de 
geparametreerde bedieningsmodus ingesteld. Voorbeelden voor een niet-inverse schakel-
statusterugmelding:
Bedieningsmodus maakcontact: contact sluiten = terugmelding "ingeschakeld",
Bedieningsmodus maakcontact: contact openen = terugmelding "uitgeschakeld",
Bedieningsmodus verbreekcontact: contact sluiten = terugmelding "uitgeschakeld",
Bedieningsmodus verbreekcontact: contact openen = terugmelding "ingeschakeld", 

i Bij het inschakelen van de netspanning (busspanning op dit tijdstip ingeschakeld) worden 
terugmeldtelegrammen altijd onvertraagd verzonden.

Cyclisch zenden van de schakelstatusterugmelding instellen 
Het schakelstatusterugmelddiagram kan via het actieve meldobject bovendien voor de over-
dracht bij verandering ook cyclisch worden verzonden. 
o De parameter "Cyclisch zenden van de terugmelding?" op de parameterpagina "Ax-Alge-

meen" (x = nummer van de uitgang) op "ja" instellen. 
Het cyclisch zenden is geactiveerd. 
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o De parameter "Cyclisch zenden van de terugmelding" op de parameterpagina "Ax - alge-
meen" (x = nummer van de uitgang) op "nee" instellen. 
Het cyclisch zenden is gedeactiveerd, zodat de terugmelding alleen bij verandering van 
een schakeltoestand op de bus wordt verzonden. 

i De cyclustijd wordt centraal op de parameterpagina "schakeluitgangen tijden" gedefinieerd. 
i Tijdens een actieve vertragingstijd na busspanningsterugkeer wordt ook bij verandering 

van een schakeltoestand geen terugmelding verzonden.

Tijdvertragingen 
Voor iedere schakeluitgang kunnen onafhankelijk van elkaar tot max. twee tijdfuncties worden 
ingesteld. De tijdfuncties beïnvloeden alleen de communicatie-objecten "schakelen" of "centraal 
schakelen" (indien een centraalfunctie voor de betreffende uitgang is geactiveerd) en vertragen 
de ontvangen objectwaarde afhankelijk van de telegrampolariteit (afbeelding 18). 

Afbeelding 18: Functieschakelschema van de tijdvertragingen 

Inschakelvertraging activeren 
De tijdvertragingen moeten op de parameterkaart "Ax - vrijgaven" (x = nummer van de uitgang) 
zijn vrijgeschakeld. 
o Op de parameterpagina "Ax - tijdvertragingen" de parameter "keuze van de tijdvertraging" 

op "inschakelvertraging" of op "in- en uitschakelvertraging" instellen. 
De inschakelvertraging is vrijgegeven. De gewenste inschakelvertragingstijd kan worden 
ingesteld. Na ontvangst van een AAN-telegram wordt een parametreerbare tijd gestart. 
Een volgend AAN-telegram activeert de tijd alleen, wanneer de parameter "inschakelvertra-
ging natriggerbaar?" op "ja" is ingesteld. Pas na afloop van de inschakelvertraging wordt de 
logische schakeltoestand aan de volgende functie (bijv. koppeling, blokkeer-/dwangmatige 
stand functie) doorgegeven en de uitgang evt. ingeschakeld. Een UIT-telegram tijdens de 
inschakelvertraging onderbreekt de vertraging. De logische schakeltoestand is in dit geval 
"uitgeschakeld".

Uitschakelvertraging activeren 
De tijdvertragingen moeten op de parameterkaart "Ax - vrijgaven" (x = nummer van de uitgang) 
zijn vrijgeschakeld. 
o Op de parameterpagina "Ax - tijdvertragingen" de parameter "keuze van de tijdvertraging" 

op "uitschakelvertraging" of op "in- en uitschakelvertraging" instellen. 
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De uitschakelvertraging is vrijgegeven. De gewenste uitschakelvertragingstijd kan worden 
ingesteld. Na ontvangst van een UIT-telegram wordt een parametreerbare tijd gestart. Een 
volgend UIT-telegram activeert de tijd alleen, wanneer de parameter "uitschakelvertraging 
natriggerbaar?" op "ja" is ingesteld. Pas na afloop van de uitschakelvertraging wordt de lo-
gische schakeltoestand aan de volgende functie (bijv. koppeling, blokkeer-/dwangmatige 
stand functie) doorgegeven en de uitgang evt. uitgeschakeld. Een AAN-telegram tijdens de 
uitschakelvertraging onderbreekt de vertraging. De logische schakeltoestand is in dit geval 
"ingeschakeld". 

i Terugmelding: wanneer een tijdvertraging is ingesteld, dan moet bij een verandering van 
de schakeltoestand de vertragingstijd eerst afgelopen zijn, voordat terugmeldingstelegram-
men worden verzonden. Een objectactualisering door natriggeren van "AAN" naar "AAN" of 
van "UIT" naar "UIT" tijdens een lopende vertragingstijd heeft geen invloed op de terugmel-
ding van de schakelstatus. 

i Aan het einde van een blokkeer- of dwangmatige standfunctie kan de tijdens de functie 
ontvangen of de voor de functie actieve toestand weer worden opgenomen. Daarbij worden 
ook resttijden van tijdfuncties meegenomen, wanneer deze op het tijdstip van de blokke-
rings- of dwangmatige standvrijgave nog niet volledig waren verlopen. Ook bij de koppe-
lingsfunctie wordt een via het object "schakelen" nieuw ontvangen schakeltoestand tijdver-
traagd verwerkt. 

i De tijdvertragingen hebben geen invloed op de trappenhuisfunctie, indien deze is vrijge-
schakeld. 

i Een aflopende tijdvertraging wordt door een reset van de actor (busspanningsuitval of 
ETS-programmering) volledig afgebroken.

Trappenhuisfunctie 
Voor het realiseren van een tijdgestuurde verlichting van een trappenhuis of een soortgelijke 
toepassing kan de afzonderlijk voor iedere uitgang parametreerbare trappenhuisfunctie worden 
gebruikt. De trappenhuisfunctie moet op de parameterpagina "Ax - vrijgaven" per uitgang zijn 
vrijgegeven, zodat de benodigde communicatie-objecten en parameters (op de parameterpagi-
na "Ax - trappenhuisfunctie") zichtbaar worden geschakeld.

De trappenhuisfunctie wordt via het communicatie-object "trappenhuisfunctie start/stop" aange-
stuurd en is onafhankelijk van het object "schakelen" van de uitgang (afbeelding 19). Op dit ma-
nier is een "parallelbedrijf" van tijd- en normaalbediening mogelijk, waarbij altijd het laatst ont-
vangen commando wordt uitgevoerd:
Een telegram op het object "schakelen" of een scenario-oproep op het tijdstip van een actieve 
trappenhuisfunctie onderbreekt de trappenhuistijd voortijdig en stelt de schakeltoestand in con-
form de ontvangen objectwaarde (daarbij wordt ook met tijdvertragingen rekening gehouden) of 
de scenariowaarde. Op dezelfde manier kan de schakeltoestand van het object "schakelen" of 
een scenario-oproep door een trappenhuisfunctie worden overruled.

De trappenhuisfunctie kan conform het functieschakelschema ook met andere functies van de 
uitgang worden gecombineerd. Een combinatie met de koppelingsfunctie is echter niet mogelijk. 
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Afbeelding 19: Functieschakelschema van de trappenhuisfunctie 

De trappenhuisfunctie kan met een afzonderlijke inschakelvertraging en een voorwaarschu-
wingsfunctie worden uitgebreid. De voorwaarschuwingsfunctie moet conform DIN 18015-2 een 
persoon die zich nog in het trappenhuis bevindt waarschuwen, dat binnen korte tijd het licht 
wordt uitgeschakeld.

Inschakelgedrag van de trappenhuisfunctie vastleggen 
Een AAN-telegram op het object "trappenhuisfunctie start/stop" activeert de trappenhuistijd 
(TAAN), waarvan de tijdsduur wordt gedefinieerd door de parameter "trappenhuistijd". Bovendien 
kan een inschakelvertraging (Tvert) worden geactiveerd (zie "inschakelvertraging van de trap-
penhuisfunctie instellen"). Aan het einde van de trappenhuistijd schakelt de uitgang uit of acti-
veert optioneel de voorwaarschuwingstijd (Tvoorw) van de voorwaarschuwingsfunctie (zie "voor-
waarschuwingsfunctie van de trappenhuisfunctie instellen"). Rekening houdend met een moge-
lijke inschakelvertraging en een voorwaarschuwingsfunctie resulteert het in de volgende figuur 
getoonde inschakelgedrag van de trappenhuisfunctie. 

Afbeelding 20: Inschakelgedrag van de trappenhuisfunctie 

De parameter "trappenhuistijd natriggerbaar?" bepaalt, of de trappenhuistijd kan worden nage-
triggerd. 
De trappenhuisfunctie moet op de parameterpagina "Ax – vrijgaven" (x = nummer van de scha-
kel-uitgang) zijn vrijgeschakeld. 
o Parameter "trappenhuistijd natriggerbaar?" instellen op "Ja". 

Ieder tijdens de AAN-fase van de trappenhuistijd ontvangen AAN-telegram triggert de trap-
penhuistijd weer opnieuw. 

o Parameter "trappenhuistijd natriggerbaar?" instellen op "Nee". 
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Ontvangen AAN-telegrammen tijdens de AAN-fase van de trappenhuistijd worden gene-
geerd. De trappenhuistijd wordt niet nagetriggerd. 

i Een ontvangen AAN-telegram tijdens de voorwaarschuwingstijd triggert de trappenhuistijd 
onafhankelijk van de parameter "trappenhuistijd natriggerbaar?" altijd opnieuw. 

i Wanneer de extra functie "tijdverlenging" is ingesteld, kan de parameter "trappenhuistijd 
natriggerbaar?" niet worden veranderd. Deze is in dit geval vast op "Nee" ingesteld.

Uitschakelgedrag van de trappenhuisfunctie vastleggen 
Bij een trappenhuisfunctie kan ook de reactie op een UIT-telegram op het object "trappenhuis-
functie start/stop" worden geparametreerd. Zonder ontvangst van een UIT-telegram schakelt de 
uitgang evt. na afloop van de voorwaarschuwingstijd uit. Rekening houdend met een mogelijke 
inschakelvertraging en een voorwaarschuwingsfunctie resulteert het in de volgende figuur ge-
toonde uitschakelgedrag van de trappenhuisfunctie. 

Afbeelding 21: Uitschakelgedrag van de trappenhuisfunctie 

De parameter "reactie op UIT-telegram" bepaalt, of de trappenhuistijd (TAAN) van de trappen-
huisfunctie voortijdig kan worden afgebroken. 
De trappenhuisfunctie moet op de parameterpagina "Ax – vrijgaven" (x = nummer van de uit-
gang) zijn vrijgeschakeld. 
o Parameter "reactie op UIT-telegram" instellen op "uitschakelen". 

Zodra tijdens de AAN-fase van de trappenhuistijd een UIT-telegram via het object 
"trappenhuisfunctie start/stop" wordt ontvangen, schakelt de uitgang direct uit. Een voortij-
dige onderbreking van de trappenhuistijd op deze manier volgt zonder voorwaarschuwing, 
d.w.z. de voorwaarschuwingstijd wordt niet gestart. 

o Parameter "reactie op UIT-telegram" instellen op "negeren". 
Ontvangen UIT-telegrammen tijdens de AAN-fase van de trappenhuistijd worden gene-
geerd. De trappenhuistijd wordt evt. met voorwaarschuwing helemaal afgemaakt.

Inschakelvertraging van de trappenhuisfunctie instellen 
Een AAN-telegram voor het activeren van de trappenhuisfunctie kan ook tijdvertraagd worden 
verwerkt. Deze inschakelvertraging kan afzonderlijk voor de trappenhuisfunctie worden geacti-
veerd en heeft geen invloed op de parametreerbare tijdvertragingen voor het object "schake-
len". 
De trappenhuisfunctie moet op de parameterpagina "Ax – vrijgaven" (x = nummer van de uit-
gang) zijn vrijgeschakeld. 
o Op de parameterpagina "Ax - trappenhuisfunctie" de parameter "inschakelvertraging voor 

de trappenhuisfunctie" op "ja" instellen. 
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De inschakelvertraging voor de trappenhuisfunctie is vrijgegeven. De gewenste inschakel-
vertragingstijd kan worden ingesteld. Na ontvangst van een AAN-telegram op het object 
"trappenhuisfunctie start/stop" wordt de inschakelvertraging gestart. Een volgend AAN-tele-
gram activeert de tijd alleen, wanneer de parameter "inschakelvertraging natriggerbaar?"  
op "ja" is ingesteld. Pas na afloop van de tijdvertraging wordt de trappenhuistijd geacti-
veerd en de uitgang ingeschakeld. 

i Een UIT-telegram via het object "trappenhuisfunctie start/stop" tijdens de inschakelvertra-
ging stopt de vertraging alleen, wanneer de parameter "reactie op UIT-telegram" op "uit-
schakelen" is ingesteld. Anders wordt het UIT-telegram genegeerd.

Voorwaarschuwingsfunctie van de trappenhuisfunctie instellen 
De voorwaarschuwing moet conform DIN 18015-2 personen die zich nog in het trappenhuis be-
vinden waarschuwen, dat binnen korte tijd het licht wordt uitgeschakeld. Als voorwaarschuwing 
wordt de op de uitgang aangesloten verlichting meerdere malen kort uitgeschakeld, voordat de 
uitgang definitief wordt uitgeschakeld. Daarbij zijn de voorwaarschuwingstijd (Tvoorw), de duur 
van de onderbrekingen tijdens de voorwaarschuwing (Tonderbr) en het aantal voorwaarschu-
wingsonderbrekingen parametreerbaar (afbeelding 22). De voorwaarschuwingstijd wordt bij de 
trappenhuistijd (TAAN) opgeteld. De voorwaarschuwingstijd beïnvloedt de waarde van het terug-
meldobject, zodat pas na afloop van de voorwaarschuwingstijd in het terugmeldobject de waar-
de "0" (bij niet inverse overdracht) wordt opgenomen. 

Afbeelding 22: De voorwaarschuwingsfunctie van de trappenhuisfunctie (voorbeeld) 

De trappenhuisfunctie moet op de parameterpagina "Ax – vrijgaven" (x = nummer van de uit-
gang) zijn vrijgeschakeld. 
o Op de parameterpagina "Ax - trappenhuisfunctie" de parameter "voorwaarschuwingsfunctie 

activeren?" op "ja" instellen. 
De voorwaarschuwingsfunctie is vrijgegeven. De gewenste voorwaarschuwingstijd 
(Tvoorw) kan worden ingesteld. 

o Op de parameterpagina "Ax - trappenhuisfunctie" de parameter "Aantal voorwaarschuwin-
gen?" op de gewenste waarde (1...10) instellen. 
Binnen de voorwaarschuwingstijd wordt de op de uitgang aangesloten verlichting exact zo 
vaak uitgeschakeld, als hier geparametreerd. De 1e voorwaarschuwing wordt altijd aan het 
begin van de totale voorwaarschuwingstijd gegeven. 

o Op de parameterpagina "Ax - trappenhuisfunctie" de parameter "Tijd voor voorwaarschu-
wingsonderbrekingen?" op de gewenste waarde instellen. 
Een onderbreking (Tonderb) tijdens de voorwaarschuwingstijd is zo lang als hier wordt inge-
steld. Door de instelbare onderbrekingstijd kan de uitschakelfase van de verlichting indivi-
dueel op de gebruikte verlichting worden aangepast. 

i Er moet op worden gelet, dat het "Aantal voorwaarschuwingen" en de "Tijd voor voorwaar-
schuwingsonderbrekingen" op de tijdslengte van de totale "Voorwaarschuwingstijd worden 
afgestemd. Zo mag de gehele uitschakelfase tijdens een voorwaarschuwing ("Aantal voor-
waarschuwingen" + "Tijd voor voorwaarschuwingsonderbrekingen") niet langer zijn inge-
steld dan de voorwaarschuwingstijd. Anders kunnen fouten optreden. 
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i Een AAN-telegram op het object "Trappenhuisfunctie start/stop" tijdens een aflopende 
voorwaarschuwingsfunctie stopt de voorwaarschuwingstijd en start altijd (onafhankelijk van 
de parameter "Trappenhuis natriggerbaar?") de trappenhuistijd opnieuw. Ook gedurende 
de voorwaarschuwingstijd wordt de parameter "Reactie op UIT-telegram" verwerkt, zodat 
een lopende voorwaarschuwing door uitschakelen voortijdig kan worden beëindigd.

Gedrag na terugkeer van de busspanning van de trappenhuisfunctie instellen 
De trappenhuisfunctie kan na busspanningsterugkeer optioneel ook automatisch worden ge-
start. 
De trappenhuisfunctie moet op de parameterpagina "Ax – vrijgaven" (x = nummer van de uit-
gang) zijn vrijgeschakeld. 
o Op de parameterpagina "Ax - algemeen" de parameter "Gedrag na bus- of netspanningste-

rugkeer" op "Trappenhuisfunctie activeren" instellen. 
Direct na bus- of netspanningsterugkeer wordt de trappenhuistijd van de trappenhuisfunctie 
gestart. 

i Er moet bij deze instelling op worden gelet, dat de trappenhuisfunctie ook is vrijgeschakeld 
en geprojecteerd. Wanneer de trappenhuisfunctie niet is vrijgeschakeld, is er bij deze in-
stelling na bus-/netspanningsterugkeer geen reactie. 

i Bij het automatisch starten van de trappenhuisfunctie na bus-/netspanningsterugkeer wordt 
geen inschakelvertraging gestart, indien de trappenhuisfunctie een dergelijke vertraging 
heeft geparametreerd. 

i Het geparametreerde "gedrag na bus- of netspanningsterugkeer" wordt bij het inschakelen 
van de busspanning alleen uitgevoerd, wanneer de laatste ETS-programmering van de ap-
plicatie of de parameter langer dan 20 seconden geleden is. Anders (TETS< 20 s) wordt ook 
bij busterugkeer het "gedrag na ETS-programmering" uitgevoerd.
Indien alleen de netspanning na een ETS-download uitvalt en weer wordt ingeschakeld, 
voert de actor het "gedrag bij bus- of netspanningsterugkeer" uit. 

i Het geparametreerde gedrag wordt alleen dan uitgevoerd, wanneer geen dwangmatige 
stand na busspanningsterugkeer is geactiveerd! 

i Een na een bus- of netspanningsterugkeer ingestelde schakeltoestand wordt, vanwege de 
parameter "bedieningsmodus", in het terugmeldobject opgenomen.

Scenariofunctie bij schakel-/jaloezie-actor 8/16-voudig alleen vanaf ETS3.0d) 
Afzonderlijk voor iedere schakeluitgang kunnen in de actor tot 8 scenario's worden aangemaakt 
en kunnen scenariowaarden worden opgeslagen. Het oproepen of ook het opslaan van de sce-
nariowaarden vindt plaats via een afzonderlijk secundair scenario-object via secundaire tele-
grammen. Het datapunttype van het secundaire object maakt het mogelijk maximaal 64 scena-
rio's te adresseren. Daarom kan in de parametrering van een scenario worden vastgelegd, via 
welk scenarionummer (1...64) het interne scenario (1...8) wordt aangesproken.

De scenariofunctie moet op de parameterpaginag "Ax – vrijgaven" per uitgang zijn vrijgegeven, 
zodat de benodigde communicatie-objecten en parameters (op de parameterpagina "Ax scena-
rio's") zichtbaar worden geschakeld.

De scenariofunctie kan samen met andere functies van de uitgang worden gecombineerd (af-
beelding 23), waarbij altijd het laatst ontvangen of ingestelde commando wordt uitgevoerd:
Een telegram op het object "schakelen", een scenario-oproep of een scenario-opslagtelegram 
op het tijdstip van een actieve trappenhuisfunctie onderbreekt de trappenhuistijd voortijdig en 
stelt de schakeltoestand in conform de ontvangen objectwaarde (daarbij wordt ook met tijdver-
tragingen rekening gehouden) of de scenariowaarde. Op dezelfde manier kan de schakeltoe-
stand de uitgang, die door het object "schakelen" of een scenario-oproep was ingesteld, door 
een trappenhuisfunctie of door een nieuw resultaat van de koppelingsfunctie worden overruled.
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Afbeelding 23: Functieschakelschema van de scenariofunctie

Vertraging oproepen scenario voor scenariofunctie instellen 
Iedere scenario-oproep van een uitgang kan als optie ook worden vertraagd. Op die manier 
kunnen in relatie met meerdere uitgangen bij cyclische scenariotelegrammen dynamische sce-
narioprocessen worden geconfigureerd. 
De scenariofunctie moet op de parameterpagina "Ax – vrijgaven" (x = nummer van de uitgang) 
zijn vrijgeschakeld. 
o op de parameterpagina "Ax – scenario's" de parameter "scenario-oproep vertragen" instel-

len op "ja". 
De vertragingstijd is ingeschakeld en kan afzonderlijk worden ingesteld. De vertraging heeft 
alleen invloed op de scenario-oproep van de uitgang. Na binnenkomst van een oproeptele-
gram wordt de vertragingstijd gestart. Pas na afloop van de tijd wordt het betreffende sce-
nario opgeroepen en de schakeltoestand op de uitgang ingesteld. 

i Ieder scenario-oproeptelegram start de vertragingstijd opnieuw en triggert deze ook na. 
Wanneer op het tijdstip van een aflopende vertraging (scenario nog niet uitgevoerd) een 
nieuw scenario-oproeptelegram wordt ontvangen, dan wordt het oude (nog niet opgeroe-
pen) scenario verworpen en alleen het laatst ontvangen scenario uitgevoerd. 

i De vertraging van de scenario-oproep heeft geen invloed op het opslaan van scenario-
waarden. Een telegram voor opslaan van het scenario binnen een scenario-oproepvertra-
ging onderbreekt de vertragingstijd en zo ook de scenario-oproep.

ETS-downloadgedrag voor scenariofunctie instellen 
Bij het opslaan van een scenario worden de scenariowaarden intern in het apparaat permanent 
opgeslagen (zie "gedrag voor opslaan van scenariofunctie instellen"). Om te waarborgen dat de 
opgeslagen waarden bij een ETS-programmering van het applicatieprogramma of de parameter 
niet door de oorspronkelijk geprojecteerde scenario-schakeltoestanden worden vervangen, kan 
de actor overschrijven van de scenariowaarden verbieden. Als alternatief kunnen bij iedere pro-
grammering door de ETS de oorspronkelijke waarden weer in het apparaat worden geladen. 
De scenariofunctie moet op de parameterpagina "Ax – vrijgaven" (x = nummer van de schakel-
uitgang) zijn vrijgeschakeld. 
o Op de parameterpagina "Ax – scenario's" de parameter "In het apparaat opgeslagen waar-

den bij ETS-download overschrijven?" op "ja" instellen. 
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Bij iedere ETS-programmering van het applicatieprogramma of de parameter worden de in 
de ETS geparametreerde scenariowaarden voor de betreffende uitgang in de actor gepro-
grammeerd. Daarbij worden evt. de in het apparaat opgeslagen scenariowaarden over-
schreven. 

o Op de parameterpagina "Ax – scenario's" de parameter "In het apparaat opgeslagen waar-
den bij ETS-download overschrijven?" op "nee" instellen. 
De evt. in het apparaat opgeslagen scenariowaarden blijven behouden. Wanneer geen 
scenariowaarden zijn opgeslagen, blijven de laatste door de ETS ingeprogrammeerde 
schakelcommando's geldig. 

i Bij de eerste inbedrijfname van de actor moet de parameter op "ja" zijn ingesteld, zodat de 
uitgang op geldige scenariowaarden wordt geïnitialiseerd. Anders zijn de waarden in de ac-
tor voor alle scenario's "0" (uitgeschakeld).

Scenarionummer en scenarioschakeltoestand voor scenariofunctie instellen 
Het datapunttype van het secundaire scenario-object maakt het mogelijk maximaal 64 scena-
rio's te adresseren. Daarom moet voor ieder intern scenario (1...8) van de uitgang worden vast-
gelegd, via welk scenarionummer (1...64) het scenarion wordt aangesproken, dus wordt opge-
roepen of opgeslagen. Verder moet worden bepaald, welke schakeltoestand bij een scenario-
oproep op de uitgang moet worden ingesteld. 
De scenariofunctie moet op de parameterpagina "Ax – vrijgaven" (x = nummer van de uitgang) 
zijn vrijgeschakeld. 
o Op de parameterpagina "Ax – scenario's" voor ieder scenario de parameter "scenario x in-

schakelbaar via scenarionummer" (x = nummer van het scenario (1…8)) op de nummers 
instellen, via welke de scenario's moeten worden aangesproken. 
Szenen angesprochen werden sollen. Een scenario kan via het geparametreerde scenario-
nummer worden aangesproken. De instelling "0" schakelt het betreffende scenario uit, zo-
dat zowel oproepen als opslaan niet mogelijk zijn.  

i Wanneer meerdere scenario's op hetzelfde scenarionummer zijn geparametreerd, wordt al-
leen het scenario met het laagste interne scenarionummer (1...8) aangesproken. De ande-
re interne scenario's worden in dat geval genegeerd.

o Op de parameterpagina "Ax – scenario's" voor ieder scenario de parameter "schakeltoe-
stand bij scenario x" (x = nummer van het scenario (1…8)) op het gewenste schakelcom-
mando ("inschakelen" of "uitschakelen") instellen. 
Bij een scenario-oproep wordt het geparametreerde schakelcommando opgeroepen en op 
de uitgang ingesteld. 

i Het schakelcommando wordt bij een scenario-oproep alleen dan op de uitgang ingesteld, 
wanneer geen dwangmatige stand of blokkeerfunctie is geactiveerd. 

i Het geparametreerde schakelcommando wordt alleen dan bij een ETS-programmering in 
de actor overgenomen, wanneer de parameter "In het apparaat opgeslagen waarden bij 
ETS-download overschrijven" op "ja" is ingesteld.

Gedrag opslaan scenariofunctie instellen 
De conform het functieschakelschema op de uitgang ingestelde logische schakeltoestand ("in-
geschakeld" of "uitgeschakeld") kan bij ontvangst van een scenario-opslagtelegram via het ne-
venaansluitingobject intern worden opgeslagen. Daarbij kan de schakeltoestand voor het op-
slaan door alle functies van de uitgang worden beïnvloed, voor zover de afzonderlijke functies 
ook zijn vrijgeschakeld (bijv. ook blokkeerfunctie, dwangmatige stand, handbediening, enz.).
Als vuistregel geldt: de logische schakeltoestand wordt opgeslagen, die door de niet-inverse te-
rugmelding op de bus wordt gemeld of, indien de terugmelding niet is vrijgeschakeld, op de bus 
wordt teruggemeld. 
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De scenariofunctie moet op de parameterpagina "Ax – vrijgaven" (x = nummer van de uitgang) 
zijn vrijgeschakeld. 
o Op de parameterpagina "Ax – scenario's" voor ieder scenario de parameter "Functie op-

slaan voor scenario x" (x = nummer van het scenario (1…8)) op "ja" instellen. 
De opslagfunctie is geactiveerd voor het betreffende scenario. Bij de ontvangst van een op-
slagtelegram via het object "scenarionevenaansluiting" wordt de actuele logische schakel-
toestand intern opgeslagen. 

o Op de parameterpagina "Ax – scenario's" voor ieder scenario de parameter "Functie op-
slaan voor scenario x" (x = nummer van het scenario (1…8)) op "nee" instellen. 
De opslagfunctie is uitgeschakeld voor het betreffende scenario. Een ontvangen opslagte-
legram via het object "secundaire scenario" wordt verworpen.

Extra functies 
Voor iedere schakeluitgang kunnen extra functies worden vrijgeschakeld. Als extra functie is 
een blokkeerfunctie of als alternatief een functie dwangmatige stand (bij schakel-/jaloezie-actor 
8/16-voudig alleen vanaf ETS3.0d) configureerbaar. Een van deze functies kan voor een uit-
gang zijn vrijgeschakeld. Bovendien is het parametreren van een koppelingsfunctie mogelijk.
Deze extra functies worden op de parameterpagina "Ax - extra functies" (x = nummer van de 
uitgang) vrijgeschakeld en geparametreerd.

Blokkeerfunctie als extra functie instellen 
De blokkeerfunctie kan conform het functieschakelschema (afbeelding 24) ook met andere 
functies van de uitgang worden gecombineerd. Bij een actieve blokkering worden de vooringe-
stelde functies overruled, zodat de betreffende uitgang in de blokkeerpositie wordt vergrendeld. 
Door het overrulen kan ook een constante lichtschakeling worden gerealiseerd. 

Afbeelding 24: Functieschakelschema van de blokkeerfunctie. 

o Op de parameterpagina "Ax - extra functies" de parameter "Keuze van de extra functie" op 
"Blokkeerfunctie" instellen. 
De blokkeerfunctie is vrijgeschakeld. Het communicatie-object "Blokkeren" en de parame-
ters van de blokkeerfunctie worden zichtbaar. 

o Op de parameterpagina "Ax - extra functies" de parameter "Polariteit blokkeerobject" op de 
gewenste polariteit instellen. 
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i Na een bus- of netspanningsuitval of na een ETS-programmering van de applicatie of de 
parameters is de blokkeerfunctie altijd uitgeschakeld (objectwaarde "0"). Bij de geïnverteer-
de instelling ("1 = vrijgegeven; 0 = geblokkeerd") moet na de initialisatie eerst een tele-
gramupdate "0" plaatsvinden, voordat de blokkering wordt geactiveerd. 

i Actualiseringen van het blokkeerobject van "AAN" naar "AAN" of van "UIT" naar "UIT" ge-
ven geen reactie.  Het relais blijft in de laatste, evt. ook via handbediening, ingestelde posi-
tie. 

i Een via de bus geblokkeerde uitgang kan met de hand worden bediend!

o Op de parameterpagina "Ax - extra functies" de parameter "Gedrag aan het begin van de 
Blokkeerfunctie" op het gewenste gedrag instellen. 
Aan het begin van de blokkering wordt het geparametreerde gedrag uitgevoerd en de uit-
gang wordt vergrendeld. Bij de instelling "Geen verandering van de schakeltoestand" ver-
toont het relais van de uitgang geen reactie en blijft in de laatst ingestelde schakeltoestand 
(toestand conform laatste niet geïnverteerde terugmelding). In de instelling "knipperen" 
wordt de uitgang tijdens de blokkering cyclisch in- en uitgeschakeld. De knippertijd wordt 
algemeen voor alle uitgangen geparametreerd op de parameterpagina "Algemeen". Tijdens 
het knipperen is de logische schakeltoestand "AAN 1". 

o Op de parameterpagina "Ax - extra functies" de parameter "Gedrag aan het einde van de 
Blokkeerfunctie" op het gewenste gedrag instellen. 
Aan het einde van de blokkering wordt het geparametreerde gedrag uitgevoerd en de uit-
gang wordt weer vrijgegeven. Bij de instelling "Geen verandering van de schakeltoestand" 
vertoont het relais van de uitgang geen reactie en blijft in de laatst door de blokkeerfunctie 
ingestelde schakeltoestand.
Bij "Bijgewerkte toestand instellen" wordt aan het einde van de blokkering de laatste voor 
de blokkering actieve schakeltoestand ingesteld of de tijdens de blokkeerfunctie intern bij-
gewerkte schakeltoestand. Daarbij worden ook resttijden van tijdfuncties of van de trappen-
huisfunctie meegenomen, wanneer deze op het tijdstip van de blokkeringsvrijgave nog niet 
volledig waren verlopen. Bij de instellingen "Geen verandering van de schakeltoestand", 
"Inschakelen", "Uitschakelen" of "Knipperen" hebben de aan het einde van de blokkeer-
functie ingestelde toestanden geen invloed op de tijd- of trappenhuisfuncties.
In de instelling "knipperen" wordt de uitgang na de blokkering cyclisch in- en uitgeschakeld. 
Het knipperen duurt tot een nieuwe schakeltoestand wordt gegeven. De knippertijd wordt 
algemeen voor alle uitgangen geparametreerd op de parameterpagina "Algemeen". Tijdens 
het knipperen is de logische schakeltoestand "AAN 1". 

i De aan het einde van een blokkeerfunctie ingestelde toestanden overrulen een evt. gepa-
rametreerde koppelingsfunctie. De geparametreerde koppeling wordt pas dan weer uitge-
voerd en het resultaat aan de uitgang ingesteld, wanneer na vrijgave van de blokkering mi-
nimaal een ingangstoestand van de koppeling verandert of wordt geactualiseerd.

Functie dwangmatige stand als extra functie instellen (bij schakel-/jaloezie-actor 8/16-
voudig alleen vanaf ETS3.0d) 
De functie dwangmatige stand kan conform het functieschakelschema (afbeelding 25) ook met 
andere functies van de uitgang worden gecombineerd. Bij een actieve dwangmatige stand wor-
den de vooringestelde functies overruled, zodat de betreffende uitgang in de dwangmatige 
stand wordt vergrendeld. 
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Afbeelding 25: Functieschakelschema van de functie dwangmatige stand 

o Op de parameterpagina "Ax - extra functies" de parameter "Keuze van de extra functie" op 
"Dwangmatige stand" instellen. 
De functie dwangmatige stand is vrijgeschakeld. Het communicatie-object "Dwangmatige 
stand" en de parameters van de functie dwangmatige stand worden zichtbaar.

Bij de 2 bit dwangmatige stand wordt de schakeltoestand van de uitgang direct door het dwang-
matige standtelegram gegeven. Met het eerste bit (bit 0) van het object "dwangmatige stand" 
wordt de af te dwingen schakeltoestand aangegeven. Met het tweede bit (bit 1) van het object 
wordt de dwangmatige stand geactiveerd of gedeactiveerd (zie tabel 1). 

Bit 1 Bit 0 Functie 
0 x Dwangmatige stand niet actief -> normale aansturing 
0 x Dwangmatige stand niet actief -> normale aansturing 
1 0 Dwangmatige actief: uitschakelen 
1 1 Dwangmatige actief: inschakelen 

Tabel 1: Bitcodering van de dwangmatige stand

i Actualiseringen van het dwangmatige stand object van "Dwangmatige stand AAN" naar 
"Dwangmatige stand AAN" hebben iedere keer de relaisaansturing in de gedwongen posi-
tie als resultaat. Actualiseringen van "Dwangmatige stand UIT" naar "Dwangmatige stand 
UIT" geven geen reactie.  

i Een via de bus dwangmatig gestuurde uitgang kan met de hand worden bediend!

o Op de parameterpagina "Ax - extra functies" de parameter "Gedrag aan het einde van de 
dwangmatige stand" op het gewenste gedrag instellen. 
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Aan het einde van de dwangmatige stand wordt het geparametreerde gedrag uitgevoerd 
en de uitgang wordt weer voor de "normale besturing" vrijgegeven. Bij de instelling "Geen 
verandering van de schakeltoestand" vertoont het relais van de uitgang geen reactie en 
blijft in de laatst door de dwangmatige stand ingestelde schakeltoestand.
Bij "Schakeltoestand bijwerken" wordt aan het einde van de functie dwangmatige stand de 
laatste voor de dwangmatige stand actieve schakeltoestand ingesteld of de tijdens de func-
tie dwangmatige stand intern bijgewerkte schakeltoestand. Daarbij worden ook resttijden 
van tijdfuncties of van de trappenhuisfunctie meegenomen, wanneer deze op het tijdstip 
van de dwangmatige standvrijgave nog niet volledig waren verlopen. Bij de instellingen 
"Geen verandering van de schakeltoestand", "Inschakelen", "Uitschakelen" of "Knipperen" 
hebben de aan het einde van de functie dwangmatige stand toestanden geen invloed op 
de tijd- of trappenhuisfuncties. 

i De aan het einde van een dwangmatige stand ingestelde toestanden overrulen een evt. 
geparametreerde koppelingsfunctie. De geparametreerde koppeling wordt pas dan weer 
uitgevoerd en het resultaat aan de uitgang ingesteld, wanneer na vrijgave van de dwang-
matige stand minimaal een ingangstoestand van de koppeling verandert of wordt geactuali-
seerd.

Het communicatie-object van de dwangmatige stand kan na busspanningsterugkeer worden ge-
ïnitialiseerd. Bij een activering van de dwangmatige stand kan op deze manier de schakeltoe-
stand van de uitgang worden beïnvloed. 
o Op de parameterpagina "Ax - extra functies" de parameter "Gedrag na terugkeer van de 

busspanning" op het gewenste gedrag instellen. 
Na busspanningsterugkeer wordt de geparametreerde toestand in het communicatie-object 
"Dwangmatige stand" overgenomen. Bij een geactiveerde dwangmatige stand wordt de uit-
gang direct na terugkeer van de bus overeenkomstig geschakeld en dwangmatig vergren-
deld, tot via de bus een dwangmatige vrijgave volgt. Op de parameterpagina "Ax - alge-
meen" wordt de parameter "Gedrag na bus- of netspanningsterugkeer" in dit geval voor de 
betreffende uitgang niet verwerkt.
Bij de instelling "toestand van de dwangmatige stand voor busspanningsuitval" wordt de 
toestand van de dwangmatige stand zo ingesteld, als deze op het tijdstip van een bus- of 
netspanningsuitval permanent was opgeslagen. Na een ETS-programmering van de appli-
catie of de parameter is in dit geval de waarde intern altijd op "niet actief" ingesteld. 

i De dwangmatige stand wordt bij een uitval van de netvoeding van de actor altijd gedeacti-
veerd. Ook, wanneer bij busspanningsterugkeer geen netspanning actief is, wordt de 
dwangmatige stand niet geactiveerd. In dit geval wordt bij netspanningsterugkeer de para-
meter "Gedrag na bus- of netspanningsterugkeer"" op de parameterpagina "Ax - alge-
meen" uitgevoerd. 

i Na een ETS-programmering van de applicatie of de parameter is de functie dwangmatige 
stand altijd uitgeschakeld (objectwaarde "0"). 

i Het geparametreerde "gedrag na busspanningsterugkeer" van de dwangmatige stand 
wordt alleen uitgevoerd, wanneer de laatste ETS-programmering van de applicatie of de 
parameter bij het inschakelen van de busspanning langer dan 20 seconden geleden is. An-
ders (TETS < 20 s) wordt bij busterugkeer de dwangmatige stand niet geactiveerd en het 
"Gedrag na ETS-programmering" uitgevoerd.

Koppelingsfunctie als extra functie instellen 
Voor iedere uitgang kan afzonderlijk en onafhankelijk een koppelingsfunctie worden geparame-
treerd. Deze functie maakt het logisch koppelen mogelijk van de toestand van het object "scha-
kelen" en van een ander koppelingsobject. De toestand van het communicatie-object voor 
"schakelen" kan ook tijdvertraagd worden verwerkt, wanneer een in- of uitschakelvertraging is 
ingesteld.
De koppelingsfunctie kan conform het functieschakelschema (afbeelding 26) ook met andere 
functies van de uitgang worden gecombineerd. Een combinatie met de trappenhuisfunctie of het 
cyclisch bewaken is echter niet mogelijk.  
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Afbeelding 26: Functieschakelschema van de koppelingsfunctie 

De volgende koppelingstypen zijn parametreerbaar (afbeelding 27). 

Afbeelding 27: Koppelingstypen van de koppelingsfunctie 

i "AND met feedback":
Bij een koppelingsobject = "0" is de uitgang altijd "0" (logische EN) In dit geval wordt door 
de terugmelding van de uitgang op de ingang "schakelen" deze bij het activeren weer te-
ruggezet. Pas wanneer het koppelingsobject = "1", kan door een nieuw ontvangen "1" op 
de ingang "schakelen" de uitgang de logische toestand "1" aannemen.

Het object "koppeling" kan na busspanningsterugkeer of na een ETS-programmering met een 
voorgeparametreerde waarde worden geïnitialiseerd, zodat bij een telegramupdate op het ob-
ject "schakelen" direct een correct koppelingsresultaat wordt bepaald en op de uitgang kan wor-
den ingesteld. 
o Op de parameterpagina "Ax - extra functies" de parameter "Koppelingsfunctie?"  op "ja" in-

stellen. 
De koppelingsfunctie is vrijgeschakeld. Het communicatie-object "Koppeling" en de para-
meters van de koppelingsfunctie worden zichtbaar. 

o Op de parameterpagina "Ax - extra functies" de parameter "Type koppelingsfunctie?" op de 
gewenste logische koppeling instellen. 

o Op de parameterpagina "Ax - extra functies" de parameter "Objectwaarde van het koppe-
lingsobject na terugkeer van de busspanning" en "Objectwaarde van het koppelingsobject 
na ETS-download" op de gewenste initiële toestanden instellen. 
Na busspanningsterugkeer of na een ETS-programmering van het applicatieprogramma of 
de parameter wordt het object "koppeling" met de ingestelde schakeltoestanden geïnitiali-
seerd. 

i Een uitvoering van de koppelingsfunctie na een reset van de actor (busspanningsterugkeer 
of ETS-programmering) volgt pas dan, wanneer minimaal een ingangsobject van de koppe-
ling door een telegram van de bus is geactualiseerd. 
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i De aan het einde van een blokkeer- of dwangmatige standfunctie ingestelde toestanden of 
de schakeltoestanden, die na een ETS-programmeringe, bij busspanningsuitval of na bus-/
netspanningsterugkeer worden ingesteld, overrulen de koppelingsfunctie. De geparame-
treerde koppeling wordt pas dan weer uitgevoerd en het resultaat aan de uitgang ingesteld, 
wanneer minimaal een ingangstoestand van de koppeling verandert of wordt geactuali-
seerd. 

i Een netspanningsterugkeer beïnvloedt de communicatie-objecten van de koppelingen niet. 
De objecten blijven in de laatst ingestelde toestand, indien de busspanning zonder onder-
breking was aangesloten.
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4.2.4.2.2 Functiebeschrijving van de jaloezieuitgangen 

Bedieningsmodus 
Iedere uitgang van de schakel-/jaloezieactor kan individueel via de definitie van de bedienings-
modus op het aangesloten aandrijftype worden ingesteld. Er kunnen lamellenjaloezieën, rollui-
ken of markiezen of ventilatiekleppen worden aangestuurd. Afhankelijk van de ingestelde bedie-
ningsmodus past de ETS de parameternamen en de communicatieobjecten van alle functies 
van een uitgang aan.
Zo zijn bijvoorbeeld bij het bedieningsmodus "jaloezie" ook parameters en objecten voor de la-
mellenbesturing aanwezig. In de bedieningsmodus "rolluik/markies" ontbreekt de lamellenbestu-
ring, er kan echter wel een doekspanfunctie bij gebruik van markiezen worden geparametreerd. 
Bij de bedieningsmodus "ventilatieklep" wordt onderscheid gemaakt tussen aandrijfbewegingen 
"sluiten" en "openen", in plaats van een beweging op en neer van jaloezieën of rolluiken.
In deze documentatie wordt voor jaloezieën, rolluiken en markiezen ook het begrip "installatie" 
gebruikt, wanneer het niet expliciet over een speciale functie gaat (bijv. lamellenaansturing).
In alle bedieningsmodi kunnen posities worden ingesteld.

Bedieningsmodus instellen 
De parameter "bedieningsmodus" is afzonderlijk voor iedere jaloezieuitgang op de parameter-
pagina "Ax - algemeen" (x = nummerpaar van de uitgang) beschikbaar. 
o De parameter "bedieningsmodus" op de gewenste bedieningsmodus instellen. 
i De parameter "bedieningsmodus" heeft invloed op vele kanaalgeoriënteerde parameters 

en communicatie-objecten van de jaloezieuitgangen. Bij de omzetting van de bedienings-
modus in de ETS worden parameters dynamisch aangepast, zodat al uitgevoerde instellin-
gen of verbindingen van groepsadressen kunnen worden gereset. Daarom moet de beno-
digde bedieningsmodus helemaal aan het begin van de kanaalgerichte configuratie worden 
ingesteld. 

i Ventilatiekleppen moeten zodanig op de uitgangen worden aangesloten, dat deze bij de 
aansturing van de bewegingsrichting "op - n" openen en bij de bewegingsrichting "neer - 
o" sluiten. 

i Een markies beweegt naar boven, wanneer deze zich oprolt.

Gedrag bij busspanningsuitval, na bus- of netspanningsterugkeer of na een ETS-pro-
grammering 
De voorkeursposities van de relais bij busspanningsuitval, na bus- of netspanningsterugkeer of 
na een ETS-programmering kunnen voor iedere uitgang afzonderlijk worden ingesteld. Omdat 
de actor met netgevoede monostabiele relais is uitgerust, kan bovendien ook de schakeltoe-
stand van de relais bij busspanningsuitval worden gedefinieerd.

Gedrag na ETS-programmering instellen 
De parameter "gedrag na ETS-programmering" is afzonderlijk voor ieder uitgangskanaal op de 
parameterpagina "Ax - algemeen" (x = nummerpaar van de uitgang) beschikbaar. Via deze pa-
rameter kan het relaisgedrag van de uitgang onafhankelijk van het gedrag na bus- of netspan-
ningsterugkeer worden geparametreerd.
Afhankelijk van de ingestelde bedieningsmodus past de ETS de tekst van de parameterinstellin-
gen aan ("op" ↔ "klep openen" / "neer" ↔ "klep sluiten").  
o Parameter instellen op "stop". 

Na een ETS-programmering stuurt de actor het relais van de uitgang in de positie "stop".  
Daardoor wordt een eventueel actieve aandrijfbeweging onderbroken. 

o Parameter instellen op "op" of "klep openen". 
De actor beweegt de installatie na een ETS-programmering naar boven of opent de ventila-
tieklep. 
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o Parameter instellen op "neer" of "klep sluiten". 
De actor beweegt de installatie na een ETS-programmering naar beneden of sluit de venti-
latieklep. 

i Aan het begin van iedere ETS-programmering voert de schakel-/jaloezie-actor voor alle ja-
loezieuitgangen altijd een "stop" uit. Een actief handbedrijf wordt beëindigd. 

i Het op deze plaats geparametreerde "gedrag na ETS-programmering" wordt na iedere ap-
plicatie- of parameter-download door de ETS uitgevoerd. De eenvoudige download van alle 
het fysisch adres of een gedeeltelijk programmeren van alleen de groepsadressen heeft tot 
gevolg, dat niet deze parameter wordt gevolgd, maar dat het geparametreerde "gedrag na 
bus- of netspanningsterugkeer" wordt uitgevoerd! 

i Een ETS-programmering kan worden uitgevoerd zodra de busspanning op de schakel-/ ja-
loezieactor is aangesloten en ingeschakeld. De netspanning is voor een ETS-download 
niet nodig. Wanneer een ETS-programmering alleen met busspanning wordt uitgevoerd, 
wordt het geparametreerde "gedrag na ETS-programmering" pas uitgevoerd, wanneer ook 
de netspanning van de actor is ingeschakeld. Daarbij wordt niet het "gedrag na bus- of net-
spanningsterugkeer" ingeschakeld!
Met deze reactie moet vooral bij actoren rekening worden gehouden, die voorgeprogram-
meerd in een elektrotechnische installatie worden ingebouwd. 

i Na een ETS-programmering zijn de veiligheidsfuncties, de dwangmatige standen (bij scha-
kel-/jaloezie-actor 8/16-voudig alleen vanaf ETS3.0d) en de zonweringsfunctie altijd gede-
activeerd.

Gedrag bij busspanningsuitval instellen 
De parameter "gedrag bij busspanningsuitval" is afzonderlijk voor ieder uitgangskanaal pp de 
parameterpagina onder "Ax - algemeen" (x = nummerpaar van de uitgang) beschikbaar. De pa-
rameter bepaalt het gedrag van een jaloezieuitgang, zodra alleen de busspanning uitvalt. Het 
geparametreerde gedrag wordt niet uitgevoerd, wanneer op het tijdstip van de busuitval een 
handbediening actief is (toestands-LED's knipperen bij tijdelijke of permanente handbediening).
Afhankelijk van de ingestelde bedieningsmodus past de ETS de tekst van de parameterinstellin-
gen aan ("op" ↔ "klep openen" / "neer" ↔ "klep sluiten").  
o Parameter instellen op "stop". 

Bij busspanningsuitval stuurt de actor het relais van de uitgang in de positie "stop". Daar-
door wordt een eventueel actieve aandrijfbeweging onderbroken. 

o Parameter instellen op "op" of "klep openen". 
De actor beweegt de installatie bij een busspanningsuitval naar boven of opent de ventila-
tieklep. 

o Parameter instellen op "neer" of "klep sluiten". 
De actor beweegt de installatie bij een busspanningsuitval naar beneden of sluit de ventila-
tieklep. 

o Parameter instellen op "positie innemen". 
Bij busspanningsuitval kan de aangesloten aandrijving naar een door andere parameters 
gegeven positie (0...100%) bewegen. Bij aansturing van jaloezieën kunnen ook de lamellen 
afzonderlijk worden gepositioneerd. De actor voert voor de positioneringsbeweging een re-
ferentiebeweging uit, wanneer de actuele positie op het tijdstip van de busuitval onbekend 
is (bijv. door uitval van de voedingsspanning of door ETS-programmering daarvoor). 

o Parameter instellen op "geen reactie". 
Bij busspanningsuitval toont het relais van de uitgang geen reactie. Actieve bewegingen op 
het moment van de uitval worden nog volledig uitgevoerd, voor zover de netspanning nog 
is ingeschakeld. 

i Veiligheidsfuncties, dwangmatige stand of zonweringsfuncties (onafhankelijk van de inge-
stelde prioriteit) blijven ook na een busspanningsuitval actief, zolang de netvoeding nog is 
ingeschakeld. Deze functies worden daarom aan het einde van een tijdelijk of permanent 
handbedrijf indien de handbediening bij busuitval is vrijgegeven ook zonder busspanning 
opnieuw uitgevoerd. 
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i Na afsluiting van de nog lopende of geparametreerde beweging bij busspanningsuitval is 
behalve via een handbediening (indien de netspanning is ingeschakeld een de handbedie-
ning is vrijgegeven) of door bus-/netspanningsterugkeer geen aansturing van de uitgangen 
mogelijk. 

i In alle gevallen worden bij een uitval van de busspanning alle tijdfuncties gestopt. Zo wor-
den alle nog in vertraging zijnde scenario-oproepen afgebroken, vertragingstijden voor zon-
wering en aanwezigheid beëindigd, door de laatst ontvangen en in vertraging zijnde object-
waarde te negeren. Daardoor gaat een kort voor de busuitval ontvangen telegramupdate 
verloren, wanneer de betreffende vertragingstijd nog niet is afgelopen. 

i Bij een uitval van de netvoeding vallen alle relais van de actor, onafhankelijk van de toe-
stand van de busspanning, af ("stop"). De uitgangen kunnen in deze toestand niet meer 
worden aangestuurd. Tijdfuncties (scenario-, zonwering- en aanwezigheidsvertraging) wor-
den bij onderbreking van alleen de netvoeding niet onderbroken. 

i Bij bus- of netspanningsuitval worden de actuele positiegegevens van de uitgangen intern 
permanent opgeslagen, zodat deze positiewaarden na bus- of netspanningsterugkeer weer 
exact kunnen worden benaderd, mits dit is geparametreerd. Opgeslagen wordt voor uitvoe-
ring van de geparametreerde reactie bij busuitval en alleen dan, wanneer een deel van de 
voedingsspanning (net- of busspanning) nog aanwezig is of de voedingsspanning volledig 
uitvalt en daarvoor minimaal 20 seconden lang na de laatste reset ononderbroken netspan-
ning aanwezig is geweest (energiebuffer voor opslaanprocedure voldoende geladen). Er 
wordt niet opgeslagen, wanneer de positiegegevens niet bekend zijn! Opslaan volgt na het 
uitvallen van een deel van de voedingsspanning slechts eenmaal... 

Voorbeeld 1:
Busspanningsuitval -> opslaan -> daarna netspanningsuitval -> niet meer opslaan,

Voorbeeld 2:
Netspanningsuitval -> opslaan -> daarna busspanningsuitval -> niet meer opslaan.

Voor de te bewaren positiegegevens geldt:
De actuele installatie-, lamellen- en ventilatieklepposities worden opgeslagen. Bij jaloezie-
ën wordt daarbij de te bewaren jaloeziehoogte altijd aan 100% lamellenpositie gerelateerd 
(zie "positieberekening van de lamellenpositie"). Ook voor uitgangen, die zich op het mo-
ment van het opslaan in een beweging bevinden, worden de tijdelijk benaderde posities op-
geslagen. Vanwege het opslaan van de positiegegevens in gehele procentuele getallen 
(0...100%) kan een kleine afwijking ten opzichte van de later evt. bij bus- of netspannings-
terugkeer teruggemelde posities niet worden voorkomen (in getalsbereik van 0...255).

Omdat de positiewaarden bij busspanningsuitval slechts eenmaal worden opgeslagen, 
kunnen posities, die na de busuitval door een handbediening werden ingenomen, niet wor-
den gevolgd. Zo kunnen bijvoorbeeld ok na een netspanningsuitval via de bus ontvangen 
dwangmatige standtelegrammen of lamellen-offsetposities voor de zonwering ook niet wor-
den opgeslagen en gevolgd.

De opgeslagen positiegegevens gaan bij een ETS-programmering niet verloren.  
i Bij bus- of netspanningsuitval worden ook de actuele toestanden van de dwangmatige 

standen (bij schakel-/jaloezie-actor 8/16-voudig alleen vanaf ETS3.0d) of, indien gepara-
metreerd, ook de lamel-offsetwaarde van de zonweringsposities opgeslagen.

Gedrag na bus- of netspanningsterugkeer instellen 
De parameter "gedrag na bus- of netspanningsterugkeer" is afzonderlijk voor ieder uitgangska-
naal op de parameterpagina "Ax - algemeen" (x = nummerpaar van de uitgang) beschikbaar.
Afhankelijk van de ingestelde bedieningsmodus past de ETS de tekst van de parameterinstellin-
gen aan ("op" ↔ "klep openen" / "neer" ↔ "klep sluiten").  
o Parameter instellen op "stop". 

Bij bus- of netspanningsterugkeer stuurt de actor het relais van de uitgang in de positie 
"stop". Daardoor wordt een eventueel actieve aandrijfbeweging onderbroken. 

o Parameter instellen op "op" of "klep openen". 
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De actor beweegt de installatie bij een bus- of netspanningsterugkeer naar boven of opent 
de ventilatieklep. 

o Parameter instellen op "neer" of "klep sluiten". 
De actor beweegt de installatie bij een bus- of netspanningsterugkeer naar beneden of sluit 
de ventilatieklep. 

o Parameter instellen op "positie bij bus-/netspanningsuitval". 
Na bus- of netspanningsterugkeer wordt de laatste voor de bus- of netspanningsuitval inge-
stelde en intern opgeslagen positiewaarde ingenomen (incl. lamellenpositie bij jaloezieën). 
De actor voert voor de positioneringsbeweging een referentiebeweging uit, wanneer de ac-
tuele positie op het tijdstip van de bus- of netspanningsterugkeer onbekend is (bijv. door 
volledige uitval van de voedingsspanning of door ETS-programmering daarvoor). 

o Parameter instellen op "positie innemen". 
Na bus- of netspanningsterugkeer kan de aangesloten aandrijving naar een door andere 
parameters gegeven positie (0...100%) bewegen. Bij aansturing van jaloezieën kunnen ook 
de lamellen afzonderlijk worden gepositioneerd. De schakel-/jaloezieactor voert voor de po-
sitioneringsbeweging een referentiebeweging uit, wanneer de actuele positie op het tijdstip 
van de bus- of netspanningsterugkeer onbekend is (bijv. door volledige uitval van de voe-
dingsspanning of door ETS-programmering daarvoor). 

o Parameter instellen op "geen reactie". 
Bij bus- of netspanningsterugkeer toont het relais van de uitgang geen reactie. Actieve be-
wegingen op het moment van de spanningsterugkeer worden nog volledig uitgevoerd. 

i Bij de instelling "positie bij bus-/netspanningsuitval": wanneer bij bus- of netspanningsuitval 
geen positiewaarden konden worden opgeslagen, omdat bijvoorbeeld de positiegegevens 
niet bekend waren (geen referentiebeweging uitgevoerd), dan toont de actor ook bij deze 
parametrering geen reactie. 

i Bij de instelling "geen reactie": de tijdens een netspanningsuitval via de bus ontvangen 
commando's (busspanning aanwezig) worden bij netspanningsterugkeer alsnog opgevolgd. 
Onderbroken kort- of langbewegingen worden, indien nog niet afgelopen, over de volle 
lengte opnieuw gestart, positiebewegingen worden op de plaats van onderbreking voortge-
zet. 

i Alle tijdfuncties (scenario-, zonwerings- en aanwezigheidsvertraging) worden alleen bij een 
busspanningsuitval gestopt, zodat een netspanningsonderbreking bij aanwezige busspan-
ning geen verlies van toestanden of tijdfuncties tot gevolg heeft. 

i Het geparametreerde gedrag wordt onafhankelijk van de actuele toestanden van de veilig-
heids- of de zonweringsfunctie altijd uitgevoerd. Toch kunnen veiligheid of zonwering ook 
na bus- of netspanningsterugkeer actief zijn, wanneer deze functies voor een busspan-
ningsuitval of voor of tijdens een netspanningsuitval geactiveerd waren. Op deze manier 
kan een directe bediening worden overruled.
Pas bij een volledig uitvallen van de voedingsspanning (bus- en netspanning) zijn de zon-
werings- of de veiligheidsfunctie uitgeschakeld.  

i Het communicatie-object van de dwangmatige stand (bij schakel-/jaloezie-actor 8/16-vou-
dig alleen vanaf ETS3.0d) kan na busspanningsterugkeer afzonderlijk worden geïnitiali-
seerd. Daardoor wordt bij een activering van de dwangmatige stand de reactie van de uit-
gang bij busspanningsterugkeer beïnvloed. Alleen netspanningsuitval beïnvloedt de 
dwangmatige stand niet. Wanneer alleen de netspanning terugkeert is een eerder geacti-
veerde dwangmatige stand ook weer actief.
Het geparametreerde "gedrag bij bus- of netspanningsterugkeer" wordt alleen dan uitge-
voerd, wanneer geen dwangmatige stand na busspanningsterugkeer is geactiveerd!  

i Bij busspanningsterugkeer wordt een actieve handbediening beëindigd. Bij een netspan-
ningsuitval is geen handbediening mogelijk. 
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i Het geparametreerde "gedrag bij bus- of netspanningsterugkeer" wordt pas dan uitge-
voerd, wanneer de laatste ETS-programmering van de applicatie of de parameter bij het in-
schakelen van de bus- en netspanning meer dan 20 s geleden is. Anders (TETS< 20 s)  
wordt ook bij bus-/netspanningsterugkeer het "gedrag na ETS-programmering" uitgevoerd.
De actor voert het "gedrag bij bus- of netspanningsterugkeer" uit, indien uitsluitend de bus- 
of de netspanning na een ETS-download uitvalt en weer wordt ingeschakeld.

Kortbedrijf en langbedrijf bepalen en configureren 
Met het kortbedrijf (step) is het verstellen van de lamellenhoek van een jaloezie of het instellen 
van de stand van een rolluik mogelijk. Meestal wordt het kortbedrijf door de bediening van een 
jaloezie-tastsensor geactiveerd, waardoor handmatig wordt ingegrepen in de besturing  Wan-
neer de actor tijdens een beweging van de jaloezie, het rolluik, de markies of de ventilatieklep 
een kortbedrijfcommando ontvangt dan stopt de schakel-/jaloezieactor direct de aandrijfbewe-
ging.
Het langbedrijf (move) wordt afgeleid van de bewegingstijd van de aangesloten jaloezie, rolluik/
markies of de ventilatieklep en daarom niet afzonderlijk ingesteld. De bewegingstijd moet 
'handmatig' worden gemeten en in de parameters van de ETS worden ingevoerd. De aansturing 
van de uitgang door een kort- of langtelegram wordt ook wel 'directe bediening' genoemd.
Om te kunnen waarborgen, dat de installatie of de ventilatieklep na afloop van het langbedrijf in 
ieder geval in een eindstand staat, verlengt de schakel-/jaloezieactor altijd de langbedrijfbewe-
ging met 20% van de geparametreerde of ingeleerde bewegingstijd.
Bovendien houdt de actor bij alle opwaartse bewegingen of bij alle bewegingen in de richting 
van de geopende positie rekening met de ingestelde bewegingstijdverlenging, omdat de aan-
drijfmotoren door het gewicht van de installatie of door externe invloeden (bijv. temperatuur, 
wind, enz.) over het algemeen langzamer zijn. Daardoor wordt gewaarborgd, dat ook bij onon-
derbroken bewegen in langbedrijf de bovenste eindstand altijd wordt bereikt.  
i Een lang- of kortbedrijf kan door de ontvangst van een nieuw langbedrijf- of kortbedrijftele-

gram worden verlengd. 
i Een in de handbediening of door een veiligheidsfunctie geactiveerde aandrijfbeweging 

voert altijd het langbedrijf uit. Ook zorgen de in de ETS geparametreerde commando's "op"  
of "neer" voor het activeren van het langbedrijf.

Kortbedrijf instellen 
Het kortbedrijf wordt onafhankelijk van de bewegingstijd van de installatie of de ventilatieklep af-
zonderlijk voor iedere uitgang geparametreerd. In de ETS kan worden vastgelegd, of bij de ont-
vangst van een kortbedrijftelegram allen een "stop" van een beweging volgt, of dat de uitgang 
gedurende een ingestelde tijd wordt aangestuurd. 
o De parameter "kortbedrijf" op de parameterpagina 

"Ax - tijden" (x = nummerpaar van de uitgang) op "ja" instellen. 
De actor stuurt de betreffende uitgang aan gedurende de onder "tijd voor kortbedrijf" inge-
stelde tijd, wanneer een kortbedrijftelegram wordt ontvangen en de uitgang zich niet in een 
beweging bevindt. Wanneer de uitgang zich in een beweging bevindt wanneer het telegram 
wordt ontvangen, dan stopt de uitgang. 

o De parameter "kortbedrijf" op de parameterpagina 
"Ax - tijden" (x = nummerpaar van de uitgang) op "nee (alleen stop)" instellen. 
De actor stopt de betreffende uitgang uitsluitend, wanneer een kortbedrijftelegram wordt 
ontvangen en de uitgang zich in een beweging bevindt. Wanneer de uitgang zich niet in 
een beweging bevindt wanneer het telegram wordt ontvangen, dan volgt geen reactie. 

i De geparametreerde "tijd voor kortbedrijf" moet bij een jaloezie ca. ¼ van de volledige be-
wegingstijd van de lamel en bij een rolluik de volledige bewegingstijd tot het openen van 
een rolluiksegment zijn. 

i Het kortbedrijf wordt in principe zonder bewegingsverlenging uitgevoerd.
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Bewegingstijden bepalen en configureren 
De schakel-/jaloezieactor heeft voor het berekenen van de posities en ook voor het uitvoeren 
van het langbedrijf de exacte bewegingstijd nodig van de aangesloten jaloezie, rolluik/markies  
of de ventilatieklep. Voor een uitgang moet de bewegingstijd 'handmatig' worden gemeten en in 
de ETS-parametrering worden ingevoerd. Het is van belang, dat de bewegingstijd exact wordt 
bepaald, zodat de posities exact kunnen worden benaderd. Het verdient daarom aanbeveling 
meerdere tijdmetingen uit te voeren, de waarden dan te middelen en in de betreffende parame-
ter in te voeren. 
De bewegingstijd is de duur van een aandrijfbeweging van de volledig geopende positie 
(bovenste eindstand/markies opgetrokken) tot de volledig gesloten positie 
(onderste eindstand / markies volledig uitgeklapt). Niet omgekeerd! De bewegingstijden moeten 
afhankelijk van de verschillende aandrijftypen worden bepaald (afbeelding 28).  

Afbeelding 28: Bepaling van de bewegingstijd afhankelijk van het aandrijftype 

Bewegingstijd jaloezie, rolluik/markies, ventilatieklep instellen 
Instructies voor het meten van de bewegingstijd zijn in het hoofdstuk "inbedrijfname" gedetail-
leerd beschreven. 
o In de parameter "Bewegingstijd jaloezie" of "Bewegingstijd rolluik/markies" of 

"Bewegingstijd ventilatieklep" op de parameterpagina 
"Ax - tijden" (x = nummerpaar van de uitgang) de in het kader van de inbedrijfstelling be-
paalde bewegingstijd exact invoeren. De bewegingstijd kan maximaal 
59 minuten en 59 seconden lang zijn. Langere bewegingstijden zijn niet mogelijk. 

i Bovendien houdt de actor bij alle opwaartse bewegingen of bij alle bewegingen in de rich-
ting van de geopende positie rekening met de ingestelde bewegingstijdverlenging, omdat 
de aandrijfmotoren door het gewicht van de installatie of door externe invloeden (bijv. tem-
peratuur, wind, enz.) over het algemeen langzamer zijn.

Lamellenbewegingstijd bepalen en configureren (alleen bij lamellenjaloezieën) 
Bij aansturing van jaloezieën de lamellen afzonderlijk worden gepositioneerd. Om te zorgen dat 
de schakel-/jaloezieactor lamellenposities kan berekenen en aan de bus kan terugmelden, heeft 
de actor nauwkeurige informatie nodig over de bewegingstijd van een lamelverdraaiing. De la-
mellenbewegingstijd moet in ieder geval 'handmatig' worden bepaald en geparametreerd.
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De schakel-/jaloezieactor is ontworpen om eenmotorige jaloezieaandrijvingen zonder arbeids-
stand aan te sturen. Bij dit aandrijftype worden de lamellen door verandering van de jaloezie-
hoogte door mechanische koppeling ook direct versteld. Daarbij gaat de actor ervan uit, dat de 
lamellen volledig gesloten zijn, wanneer de jaloezie zich naar beneden beweegt. Ook wordt er-
van uitgegaan, dat de lamellen volledig zijn geopend, wanneer de jaloezie naar boven beweegt 
(afbeelding 29). Dergelijke jaloezieën komen het meest voor op de markt.  

Afbeelding 29: Type 1 - lamellenjaloezieën met schuine lamellenstand in beide 
bewegingsrichtingen 

Er zijn ook eenmotorige jaloeziesystemen zonder arbeidsstand, waarbij de lamellen bij het om-
hoog bewegen recht en bij het naar beneden bewegen schuin staan. Ook dergelijke jaloeziety-
pen kunnen op de schakel-/jaloezieactor worden aangesloten, waarbij een volledig geopende 
lamellenpositie door recht staande lamellen wordt uitgevoerd (afbeelding 30). 

Afbeelding 30: Type 2 - - lamellenjaloezieën met schuine en rechte lamellenstand 

Lamellenbewegingstijd instellen 
Instructies voor het meten van de lamellenbewegingstijd zijn in het hoofdstuk "inbedrijfname" 
gedetailleerd beschreven. 
o In de parameter "Bewegingstijd lamellen" op de parameterpagina 

"Ax - tijden" (x = nummerpaar van de uitgang) de in het kader van de inbedrijfstelling be-
paalde waarde exact invoeren. 

i De lamellenbewegingstijd moet kleiner zijn dan de ingestelde of ingeleerde installatiebewe-
gingstijd. 

i Ook bij lamellenbewegingen in de volledig geopende positie (omhoog bewegen) wordt met 
de geparametreerde bewegingstijdverlenging rekening gehouden.
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Bewegingstijdverlenging en omschakeltijd bepalen en configureren 
Jaloezieën, rolluiken of markiezen hebben bij het omhoog bewegen de eigenschap, afhankelijk 
van het gewicht of andere fysische eigenschappen (bijv. temperatuur, wind, enz.) langzamer te 
bewegen. Ook bij ventilatiekleppen kan het openen in vergelijking met het sluiten langer duren.
Daarom houdt de schakel-/jaloezieactor bij iedere opwaartse beweging of bij het openen reke-
ning met de geparametreerde bewegingstijdverlenging. De verlenging wordt procentueel bere-
kend uit het verschil van de in beide richtingen af te leggen bewegingstijden.
De bewegingstijdverlenging moet voor iedere uitgang afzonderlijk tijdens de inbedrijfname wor-
den bepaald en in de ETS-parametrering worden opgenomen.
Instructies voor het meten van de bewegingstijdverlenging zijn in het hoofdstuk "inbedrijfname" 
beschreven.
Voorbeeld voor het bepalen van de bewegingstijdverlenging: 

- Vooraf bepaalde en geparametreerde "bewegingstijd": TOU= 20 seconden, 
- Bepaalde beweging uit de onderste en bovenste eindstand: TUO= 22 seconden, 
- Berekende extra bewegingstijd: TUO - TOU= 2 seconen -> 2 seconden van 20 seconden is 

10 %, 
- Te parametreren bewegingstijdverlenging: 10%. 
Om de aandrijfmotoren te beschermen tegen beschadiging, kan per uitgang een vaste pauzetijd 
bij omschakeling van de bewegingsrichting worden ingesteld. Tijdens de pauzetijd staat geen 
enkele bewegingsrichting onder spanning ("stop"). Welke parameterinstelling nodig is, kan over 
het algemeen in de technische documentatie van de gebruikte aandrijfmotor worden gevonden. 
De omschakeltijd wordt in iedere bedrijfstoestand van de actor gebruikt.

Bewegingstijdverlenging instellen 
o Bij de parameter "Bewegingstijdverlenging voor opwaartse beweging" op de parameterpa-

gina "Ax - algmeen" (x = nummerpaar van de uitgang) de bepaalde bewegingstijdverlen-
ging invoeren (evt. de vastgestelde verlenging afronden).

Omschakeltijd bij wisseling bewegingsrichting instellen 
o In de parameter "Omschakeltijd bij bewegingsrichtingomschakeling" op de parameterpagi-

na "Ax - tijden" (x = nummerpaar van de uitgang) op de benodigde omschakelpauze instel-
len. 

i Bij uitlevering van de schakel-/jaloezieactor is over het algemeen een omschakeltijd van 
1 s ingesteld.

Positieberekening van de installatiehoogte of de ventilatiekleppositie 
De schakel-/jaloezieactor beschikt over een comfortabele en nauwkeurige positioneringsfunctie. 
De actor berekent bij iedere verstelling van de aangesloten jaloezie, rolluik, markies of ventila-
tieklep door hand- of busbediening de actuele positie daarvan. De berekende positiewaarde is 
een maat voor de hoogte van de installatie of voor de opening van de ventilatieklep (afbeel-
ding 31). 
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Afbeelding 31: Positiedefinitie afhankelijk van de bedieningsmodus 

De schakel-/jaloezieactor leidt de posities af uit de geparametreerde bewegingstijd, omdat con-
ventionele aandrijvingen zelf geen terugmelding van de positie geven. Daardoor is de separaat 
voor iedere uitgang geparametreerde bewegingstijd een referentie voor alle positioneringsbe-
wegingen en de maatgevende factor voor de nauwkeurigheid van de positieberekening. Om de-
ze reden moeten de bewegingstijden zeer nauwkeurig worden bepaald, om een zo nauwkeurig 
mogelijke positionering te realiseren.

De actor berekent bij een positionering afhankelijk van de actuele positiewaarde lineair de te 
bewegen tijd. 
Voorbeeld 1…
Het rolluik op een uitgang heeft een totale bewegingstijd van 20 s. Het rolluik bevindt zich in de 
bovenste eindstand (0 %). Deze moet op 25 % worden gepositioneerd. De actor berekent de 
voor de positionering benodigde bewegingstijd: 20 s - 0,25(25 %) = 5 s. Daarna beweegt de uit-
gang gedurende 5 s het rolluik naar beneden en positioneert deze zo op 25 % installatiehoogte.

Voorbeeld 2…
Het rolluik op een uitgang heeft een totale bewegingstijd van 20 s. Het rolluik bevindt zich op de 
25 % positie. Deze moet op 75 % worden gepositioneerd. Het positieverschil is 50 %. De actor 
berekent de voor de verschilpositionering benodigde bewegingstijd: 20 s - 0,5(50 %) = 10 s. Daar-
na beweegt de uitgang gedurende 10 s het rolluik naar beneden en positioneert deze zo op 
75 % installatiehoogte.

Bij alle bewegingen omhoog wordt automatisch bij de berekende bewegingstijd de geparame-
treerde bewegingstijdverlenging opgeteld. 
Voorbeeld 3…
Het rolluik op een uitgang heeft een totale bewegingstijd van 20 s. Het rolluik bevindt zich op de 
75 % positie. Deze moet op 25 % worden gepositioneerd. Het positieverschil is 50 %. De actor 
berekent de voor de verschilpositionering benodigde onverlengde bewegingstijd:
20 s · 0,5(50 %) = 10 s. Rekening houdend met de bewegingstijdverlenging (bijv. 10%) resulteert 
de werkelijke opwaartse bewegingstijd: 
10 s · ((100% + 10%(bewegingstijdverlenging)) · 100%) = 10 s · 1,1 = 11 s. Daarna beweegt de uitgang 
gedurende 11 s het rolluik naar boven en positioneert deze zo op 25% installatiehoogte. 

Bovendien wordt bij positioneringen in de onderste of bovenste eindstand (0 % of 100 %) altijd 
een 20 % verlengde totale bewegingstijd gebruikt.
Voorbeeld 4…
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Het rolluik op een uitgang heeft een totale bewegingstijd van 20 s. Het rolluik bevindt zich op de 
50 % positie. Deze moet op 100 % worden gepositioneerd. Het positieverschil is 50 %. De actor 
berekent de voor de verschilpositionering benodigde bewegingstijd: 20 s - 0,5(50 %) = 10 s. Om-
dat de beweging een eindstandbeweging is telt de actor altijd 20 % van de totale bewegingstijd 
daarbij op:
10 s + (20 % : 100%) · 20 = 14 s. Daarna beweegt de uitgang gedurende 14 s het rolluik naar 
beneden en positioneert deze zo op 100 % installatiehoogte.

Voorbeeld 5 ...
Het rolluik op een uitgang heeft een totale bewegingstijd van 20 s. Het rolluik bevindt zich op de 
50 % positie. Deze moet op 0 % worden gepositioneerd. Het positieverschil is 50 %. De actor 
berekent de voor de verschilpositionering benodigde onverlengde bewegingstijd: 
20 s - 0,5(50 %) = 10 s. Omdat de beweging een eindstandbeweging is telt de actor altijd 20 %  
van de totale bewegingstijd daarbij op: 10 s + (20 % : 100 %) · 20 s = 14 s.
Rekening houdend met de bewegingstijdverlenging (bijv. 10 %) resulteert de werkelijke op-
waartse bewegingstijd: 14 s · ((100% + 10%(bewegingstijdverlenging)) · 100%) = 14 s · 1,1 = 15,4 s. 
Daarna beweegt de uitgang gedurende 15,4 s het rolluik naar boven en positioneert deze zo op 
0 % installatiehoogte.

i De schakel-/jaloezieactor voert alleen positioneringsbewegingen uit, wanneer een nieuwe 
positie wordt gegeven, die afwijkt van de actuele positie. 

i De schakel-/jaloezieactor slaat de installatie- of ventilatieklepposities tijdelijk op. De actor 
kan nieuw ingestelde installatie- of ventilatieklepposities alleen benaderen, wanneer de 
momentele positie bekend is. Hiervoor moet iedere uitgang na het inschakelen van de voe-
dingsspanning of na iedere programmering door de ETS (fysisch adres, applicatieprogram-
ma, gedeeltelijk) worden gesynchroniseerd. Deze synchronisatie wordt met behulp van een 
referentiebeweging uitgevoerd (zie "referentiebeweging"). 

i Actieve positioneringsbewegingen worden bij bus- of netspanningsuitval onderbroken. Bij 
busuitval wordt het geparametreerde gedrag uitgevoerd. Net netspanningsuitval stoppen 
de aandrijvingen. Positiebewegingen worden ook bij activeren van de handbediening on-
derbroken.

Positieberekening van de lamellenpositie (alleen bij jaloezieën) 
De schakel-/jaloezieactor berekent in de bedieningsmodus "jaloezie" ook altijd de lamellenposi-
tie, waardoor de openingshoek en dus de "lichtdoorlaatbaarheid" van de jaloezie kan worden 
bepaald. Wanneer een nieuwe jaloeziepositie wordt benaderd, worden daarna de lamellen ge-
positioneerd. Op die manier worden de laatst ingestelde lamellenposities weer ingenomen of op 
een nieuwe waarde ingesteld, indien een positieverandering is ingevoerd.
Bij eenmotorige jaloeziesystemen zonder arbeidsstand worden de lamellen direct door een ver-
andering van de jaloeziehoogte versteld. Daarom beïnvloedt een verstelling van de lamellenpo-
sitie altijd de positie van de jaloezie (afbeelding 32). 

Afbeelding 32: Voorbeeld voor lamellenpositionering met invloed op de jaloeziepositie.
(voorbeeld voor lamellentype 1. Voor type 2 geldt hetzelfde)  

Omdat een ingestelde lamellenpositie tot de volgende verandering vast ingesteld moet blijven, 
voert de actor positieveranderingen in de jaloeziehoogte niet uit, wanneer de berekende bewe-
gingstijd voor de positieverandering binnen de geparametreerde lamellenbewegingstijd ligt.
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Ook houdt de actor rekening met de verhouding van de bewegingstijden van lamel en jaloezie 
en berekent bij lamellenpositioneringen altijd de daaruit resulterende jaloeziepositie opnieuw. Bij 
gebruik van de positieterugmeldobjecten (zie "positieterugmelding") verzendt de actor de door 
de aanpassing veranderde jaloezieposities ook via debus.

Voorbeeld (afbeelding 32)…
De jaloeziepositie is op 50 % vooringesteld. Een verandering van de lamellen-
hoek (100 % ... 0 %) start de berekening van een nieuwe jaloeziepositie, die ook in de positio-
neringsterugmeldobjecten wordt meegenomen. Wanneer de actor in dit geval een nieuwe jaloe-
ziepositie van bijv. 47 % moet instellen, dan voert de actor geen beweging uit, omdat de bere-
kende bewegingstijd binnen de geparametreerde lamellenbewegingstijd licht en dus in de la-
mellenbeweging Een verandering van de jaloeziepositie in dit voorbeeld naar 55 % resulteert in 
een jaloeziebeweging, omdat de verandering niet in de lamellenbeweging (0 tot 100%) ligt.

Bij iedere positionering wordt de gewenste jaloeziepositie gerelateerd aan een lamellenpositie 
van 100 %. Daarom wordt bij een napositionering van de lamellen (0 tot 100 %) een geringere 
jaloeziepositie dan de gewenste positie teruggemeld.

Uitzondering: een gewenste jaloeziepositie van 0 % (bovenste eindstand) wordt aan de lamel-
lenpositie 0 % toegekend. Ook hierbij resulteert de napositionering van de lamellen in een ver-
andering van de jaloeziehoogte (korte opwaartse beweging). Alleen in dit geval wordt een grote-
re jaloeziepositie dan de gewenste positie teruggemeld (afbeelding 33). Bij het lamellentype 1  
staan de lamellen in de regel recht, wanneer de jaloezie zich in de bovenste eindstand bevindt. 
Daarom komt bij lamellentype 1 de berekende lamellenpositie pas dan overeen met de werkelij-
ke openingshoek, nadat de eerste lamel eenmaal volledig een beweging heeft doorlopen 
(100%). 

Afbeelding 33: Voorbeeld voor lamellenpositionering bij jaloeziepositie in de bovenste 
eindstand.

(voorbeeld voor lamellentype 1)  

Voorbeeld (afbeelding 33)…
De jaloeziepositie is op 0 % vooringesteld. De jaloezie bevindt zich dankzij de verlengde bewe-
ging met zekerheid in de bovenste eindstand. Een verandering van de lamellen-
hoek (0 % ... 100 %) start de berekening van een nieuwe jaloeziepositie, die ook in de positio-
neringsterugmeldobjecten wordt meegenomen. Wanneer de actor in dit geval een nieuwe jaloe-
ziepositie van bijv. 5 % moet instellen, dan voert de actor geen beweging uit, omdat de bere-
kende bewegingstijd binnen de geparametreerde lamellenbewegingstijd licht en dus in de la-
mellenbeweging Een verandering van de jaloeziepositie in dit voorbeeld naar 15 % resulteert in 
een jaloeziebeweging, omdat de verandering niet in de lamellenbeweging (0 tot 100%) ligt.

i De schakel-/jaloezieactor voert alleen lamellen-positioneringsbewegingen uit, wanneer een 
nieuwe positie wordt gegeven, die afwijkt van de actuele lamellenpositie. 
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i De schakel-/jaloezieactor slaat de lamellenpositie tijdelijk op. De actor kan nieuw ingestel-
de lamellenposities alleen benaderen, wanneer de momentele positie bekend is. Hiervoor 
moet iedere uitgang na het inschakelen van de voedingsspanning of na iedere programme-
ring door de ETS (fysisch adres, applicatieprogramma, gedeeltelijk) worden gesynchroni-
seerd. Deze synchronisatie wordt met behulp van een lamellen- of jaloezie-referentiebewe-
ging uitgevoerd (zie "referentiebeweging"). 

i Na het positioneren van de jaloeziehoogte worden ook altijd de lamellen nagepositioneerd. 
In dit geval positioneert de actor na het weer inschakelen van de voedingsspanning of na 
een ETS-programmering de lamellen in principe op 100%, wanneer voor de lamellen geen 
afzonderlijke positie-instelling plaatsvond. 

i Des te kleiner de verhouding van de lamellenbewegingstijd t.o.v. de jaloeziebewegingstijd 
is, des te nauwkeuriger werkt de positionering en des te minder beïnvloedt de verstelling 
van de lamellenhoek de jaloeziehoogte.

Referentiebeweging 
Na een ETS-programmering (fysisch adres, applicatieprogramma, gedeeltelijk) of na uitval van 
de voedingsspanning van de actor (busspanning of netspanning) zijn alle actuele posities niet 
meer bekend. Voordat de actor na terugkeer van de bus- en netspanning of na een programme-
ring weer nieuwe posities kan benaderen, moet eerst een positie-inregeling worden uitgevoerd. 
Een positie-inregeling kan door het uitvoeren van een referentiebeweging worden uitgevoerd.
Een referentiebeweging is een met 20 % en bovendien met de geparametreerde bewegingstijd-
verlenging verlengde bewegingstijd naar de bovenste eindstand (afbeelding 34). Een referentie-
beweging kan niet worden nagetriggered.

Referentiebewegingen kunnen door de volgende commando's worden geactiveerd... 
- een via het betreffende communicatieobject geactiveerd en ononderbroken langbedrijf in 

de bovenst eindstand (daarbij hoort ook een afgesloten veiligheidsbeweging), 
- een positionering naar 0 %, 
- een handbediening door beweging naar de bovenste eindstand. 

Afbeelding 34: Referentiebeweging 
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Bij een positionering van de lamellen van een jaloezie door de betreffende communicatieobjec-
ten na bus- en netspanningsterugkeer of na een programmering is een lamellen-referentiebe-
weging nodig, wanneer de jaloezie nog niet op of neer gedurende minimaal de geparametreer-
de lamellenbewegingstijd werd bewogen. Bij de lamellenreferentiebeweging beweegt de actor 
eerste voor de duur van de geparametreerde lamellenbewegingstijd naar de volledig geopende 
positie (0 %) en positioneert daarna de lamellen in de gewenste positie. De lamellenpositie 
geldt bovendien als ingeregeld, zodra de jaloezie door een langbedrijfcommando in op- of neer-
waartse richting gedurende minimaal de geparametreerde lamellenbewegingstijd heeft bewo-
gen.

i Een afgesloten referentiebeweging van de jaloezie regelt direct ook de lamellenpositie in. 
i Wanneer een referentiebeweging bijvoorbeeld door een kortbedrijf wordt onderbroken, dan 

is de positie weer onbekend. 
i Een via het betreffende communicatieobject geactiveerde langbedrijf naar de onderste 

eindstand regelt ook de referentiepositie in. 
i Bovendien kan bij de zonweringsfunctie voor ieder zonweringsbeweging een referentiebe-

weging worden afgedwongen, ook wanneer de posities bekend zijn. Daardoor kan worden 
gewaarborgd, dat bij zonwering ook na meerdere positiebewegingen altijd exact de gepara-
metreerde zonweringspositie wordt ingenomen. 

i Wanneer de aangesloten aandrijvingen vaak (bijvoorbeeld meerdere keren per dag) wor-
den gepositioneerd, dan kan na enige tijd onnauwkeurigheid in de positionering optreden. 
Deze positie-afwijkingen van de gewenste positie worden meestal veroorzaakt door fysi-
sche invloeden. Om tijdens bedrijf altijd de exacte positionering te realiseren, verdient het 
aanbeveling, minimaal eenmaal per dag de referentiebeweging uit te voeren. Dat kan bij-
voorbeeld door een centraal op-commando op het langbedrijfobject.

Positie-instelling 

Er wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende positie-instellingen... 
- directe positionering via de positioneringsobjecten (directe bediening), 
- positionering door activeren van de zonweringsfunctie, 
- positionering via het gedrag na busspanningsuitval, of bus- of netspanningsterugkeer, 
- positionering door een scenario-oproep. 
Positionering via de positioneringsobjecten:
Iedere jaloezie, rolluik, markies of ventilatieklep kan via het voor iedere uitgang afzonderlijk be-
schikbare object "positie ..." direct worden gepositioneerd. Ook de lamellen hebben een eigen 
positioneringsobject. De laatst ontvangen positie wordt altijd benaderd. De actor geeft geen re-
actie, wanneer de ingestelde of te benaderen positiewaarde meerdere keren achter elkaar 
wordt ontvangen.
Dit type aansturing wordt, zoals ook een bediening via de kortbedrijf-, langbedrijf- of centraalob-
jecten of door een scenario-oproep 'directe bediening' genoemd. De positionering via de objec-
ten heeft daarom dezelfde prioriteit.
Een door de communicatieobjecten geactiveerde positiebeweging kan te allen tijde door een 
langbedrijf-, kortbedrijf-, centraalcommando of door een scenario-oproep worden onderbroken. 
Het overrulen van het directe bedrijf is mogelijk door een functie van hoger niveau zoals bijv.  
handbediening, dwangmatige positie, veiligheid of ook zonwering (parametreerbaar).
 De positietelegrammen moeten het 1 byte dataformaat hebben conform het 
KNX datapunttype 5.001 (scaling). De jaloezieactor rekent de ontvangen waarde (0...255) line-
air om in een positie (0...100 %) (zie tabel 2). 

Ontvangen waarde (0...255)  Daaruit afgeleide positie (0…100 %)  
0 0 % (bovenste eindstand / lamel of ventilatieklep geopend) 
↓ ↓ (alle tussenwaarden afgerond op 1 %-stappen) 
255 100 % (onderste eindstand / lamel of ventilatieklep gesloten) 

Tabel 2: Dataformaat van de positioneringsobj. met omrekening in procentuele positiewaarde 
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Het is mogelijk, dat nieuwe positietelegrammen tijdens een actieve positioneringsbeweging wor-
den ontvangen. In dit geval keert de actor direct de bewegingsrichting om, wanneer de nieuwe 
positie in tegengestelde richting moet worden benaderd.
Wanneer tijdens een jaloeziepositionering een lamellenpositie wordt ontvangen, dan wordt eerst 
de jaloezie in positie gebracht en daarna de lamel. Wanneer tijdens een lamellenpositionering 
een jaloeziepositie wordt ontvangen, onderbreekt de actor de lamellenpositionering en gaat 
naar de nieuwe jaloeziepositie. Pas daarna gaat de actor alsnog naar de laatst ontvangen la-
mellenpositie.
Bij de positionering van een jaloezie wordt in principe de lamellenpositie daarna benaderd. Na 
het inschakelen van de voedingsspanning van de actor of na een ETS-programmering kan de 
lamellenpositie onbekend zijn, wanneer nog geen langbedrijfcommando in op- of neerrichting 
gedurende minimaal de geparametreerde lamellenbewegingstijd of nog geen lamellenpositione-
ring heeft plaatsgevonden (geen lamellen-referentiebeweging). In dit geval worden de lamellen 
bij positionering van de jaloezie in de volledig gesloten positie gebracht (100 %). De lamellenpo-
sitie geldt daarna als zijnde ingeregeld.

i Als optie beschikt de zonweringsfunctie over de mogelijkheid, de bij zonneschijn in te stel-
len installatiehoogte, ventilatiekleppositie of lamellenpositie via afzonderlijke communicatie-
objecten te ontvangen en op deze manier variabel in te stellen. Deze variabele positie-in-
stelling van de zonweringsfunctie werkt net zoals de instelling van de posities via communi-
catieobjecten in directe bediening. Alleen de prioriteit van de binnenkomende telegrammen 
van een directe bediening bij geactiveerde zonweringsfunctie is in de ETS als aanvulling 
programmeerbaar. 

Positionering via zonweringsfunctie, door het gedrag na busspanningsuitval of bus- of netspan-
ningsterugkeer of door een scenario-oproep:
Bij de genoemde functies van de schakel-/jaloezieactor worden afhankelijk van de ingestelde 
bedieningsmodus de te benaderen posities direct in de ETS geparametreerd. Er kunnen positie-
waarden tussen 0 % en 100 % in stappen van 1 % worden ingesteld.
Bij een jaloezie wordt in deze gevallen eerst de jaloeziehoogte gepositioneerd. Pas daarna 
wordt de geparametreerde lamellenpositie ingesteld.

i Let op bij iedere positionering: wanneer de aangesloten aandrijvingen vaak (bijvoorbeeld 
meerdere keren per dag) worden gepositioneerd, dan kan na enige tijd onnauwkeurigheid 
in de positionering optreden. Deze positie-afwijkingen van de gewenste positie worden 
meestal veroorzaakt door fysische invloeden. Om tijdens bedrijf altijd de exacte positione-
ring te realiseren, verdient het aanbeveling, minimaal eenmaal per dag de referentiebewe-
ging uit te voeren. Dat kan bijvoorbeeld door een centraal op-commando op het langbedrijf-
object.

Positieterugmeldingen 
De schakel-/jaloezieactor kan naast de instelling van posities via positioneringsobjecten ook de 
actuele positiewaarden via separate terugmeldobjecten terugmelden en ook via de bus verzen-
den, voor zover de busspanning is ingeschakeld. Op die manier kan het verschil worden be-
paald tussen de ingevoerde gewenste positie en de werkelijke momentele positie van de aan-
gestuurde aandrijvingen. 

De volgende positieterugmeldingen kunnen, afhankelijk van de geparametreerde bedienings-
modus, voor iedere uitgang worden ingesteld...  
- terugmelding (1 byte) van de jaloezie-, rolluik-, markies- of ventilatiekleppositie, 
- terugmelding (1 byte) van de lamellenpositie (alleen bij jaloezieën) 

De afzonderlijke positieterugmeldingen kunnen onafhankelijk van elkaar in de ETS worden vrij-
geschakeld en hebben eigen communicatieobjecten.

De actor berekend bij iedere aandrijfbeweging de actuele positie en neemt deze op in de posi-
tieterugmeldobjecten. Ook wanneer een uitgang via kortbedrijf- of langbedrijftelegrammen of via 
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de handbediening wordt aangestuurd, worden de posities opgenomen en worden de terugmeld-
objecten geactualiseerd, voor zover de busspanning is ingeschakeld.

De terugmeldobjecten worden bij de volgende events geactualiseerd... 
- aan het einde van een aandrijfbeweging inclusief lamellenpositionering bij jaloezieën, wan-

neer de aandrijving stopt en de nieuwe positie is ingesteld, 
- bij een eindstandbeweging al wanneer rekenkundig de eindstand wordt bereikt, dus voor 

afloop van de 20 %-verlenging en de bewegingstijdverlenging. 

De terugmeldobjecten worden niet geactualiseerd, wanneer de laatst teruggemelde positie na 
een beweging niet is veranderd (bijv. bij opnieuw positioneren van de jaloezie wordt de onver-
anderde lamellenpositie niet opnieuw teruggemeld).

De schakel-/jaloezieactor kan geen positie voor de terugmelding berekenen, wanneer de actue-
le positiegegevens na het inschakelen van de voedingsspanning (busspanning en netspanning) 
of na een ETS-programmering nog onbekend zijn. In deze gevallen moet eerst een referentie-
beweging (zie "referentiebeweging") worden uitgevoerd, zodat een positie-inregeling kan plaats-
vinden. De actor voert bij onbekende posities automatisch referentiebewegingen uit, wanneer 
nieuwe instelposities worden ontvangen en deze moeten worden ingesteld. Zolang een positie 
onbekend is, staat de objectwaarde van de terugmeldobjecten op "0".

Positieterugmelding voor jaloezie-, rolluik-, markies- of ventilatiekleppositie instellen 
De terugmeldingen kunnen onafhankelijk voor iedere uitgang worden vrijgegeven en geprojec-
teerd. Bij vrijgegeven terugmeldingen past de ETS afhankelijk van de ingestelde bedrijfsstand 
de parameterteksten aan ("terugmelding jaloeziepositie", 
"terugmelding rolluik-/markiespositie" of "terugmelding ventilatiekleppositie"). De terugmelding 
kan als een actief meldobject of als een passief statusobject worden gebruikt. Als actief meldob-
ject wordt de positieterugmelding bij iedere verandering van de positiewaarde op de bus ver-
zonden. In de functie als passief statusobject volgt geen telegramoverdracht bij verandering. 
Hier moet de objectwaarde worden uitgelezen. De ETS activeert automatisch de voor de functie 
benodigde communicatieflag van het betreffende object. 
Bij actief zendend meldobject kan na busspanningsterugkeer de actuele positie op de bus wor-
den verzonden, wanneer de positiewaarde verschilt van de laatst overgedragen waarde. De te-
rugmelding kan in dit geval bij bekende positiegegevens voor de vermindering van de busbelas-
ting tijdvertraagd worden uitgezonden, waarbij de vertragingstijd algemeen voor alle uitgangen 
samen wordt ingesteld (zie "vertraging na busspanningsterugkeer"). 
De terugmeldingsfuncties van een uitgang moeten op de parameterpagina 
"Ax - vrijgaven" (x = nummerpaar van de uitgang) zijn vrijgegeven. Pas dan zijn de parameters 
voor de terugmeldingen zichtbaar. 
o De parameters "terugmelding jaloeziepositie", "terugmelding rolluik-/markiespositie" of 

"terugmelding ventilatiekleppositie" op de parameterpagina "Ax – terugmeldingen" instellen 
op "terugmeldobject is actief meldobject". 
Het terugmeldobject wordt vrijgeschakeld. De positie wordt verzonden, zodra er een veran-
dering optreedt. Bij een onbekende positie wordt geen waarde actief uitgezonden. 

o De parameters "terugmelding jaloeziepositie","terugmelding rolluik-/markiespositie" of 
"Rückmeldung Lüftungsklappenposition" op de parameterpagina "Ax – terugmeldingen" in-
stellen op "terugmeldobject is passief statusobject". 
Het terugmeldobject wordt vrijgeschakeld. De positie wordt alleen dan als antwoord uitge-
zonden, wanneer het terugmeldobject door de bus wordt uitgelezen. Bij een onbekende po-
sitie wordt de waarde "0" bij het uitlezen teruggemeld.

De terugmelding moet zijn ingesteld als actief zendend. 
o Wanneer een tijdvertraging na busspanningsterugkeer nodig is, de parameter 

"tijdvertraging voor terugmelding na busspanningsterugkeer" op de parameterpagina 
"Ax – terugmeldingen" op "ja" parametreren. 
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De positieterugmelding wordt na busspanningsterugkeer tijdvertraagd uitgezonden. Na af-
loop van de vertragingstijd wordt de laatste statisch ingestelde positiewaarde op de bus 
overgedragen. Binnen een lopende vertragingstijd wordt geen terugmelding uitgezonden, 
ook niet wanneer een positiewaarde tijdens de vertraging verandert.

Positieterugmelding voor lamellenpositie instellen (alleen bij jaloezieën) 
De terugmeldingen voor de lamellenposities kunnen onafhankelijk voor iedere uitgang worden 
vrijgegeven en geprojecteerd. De terugmelding kan, net zoals de positieterugmelding van de ja-
loeziehoogte, als een actief meldobject of als een passief statusobject worden gebruikt.
Bij actief zendend meldobject kan na busspanningsterugkeer de actuele lamellenpositie op de 
bus worden verzonden, wanneer de positiewaarde verschilt van de laatst overgedragen waar-
de. De terugmelding kan in dit geval bij bekende positiegegevens voor de vermindering van de 
busbelasting tijdvertraagd worden uitgezonden, waarbij de vertragingstijd algemeen voor alle 
uitgangen samen wordt ingesteld (zie "vertraging na busspanningsterugkeer"). 
De terugmeldingsfuncties van een uitgang moeten op de parameterpagina 
"Ax - vrijgaven" (x = nummerpaar van de uitgang) zijn vrijgegeven. Pas dan zijn de parameters 
voor de lamellenterugmeldingen zichtbaar. 
o De parameter "terugmelding lamellenpositie" op de parameterpagina 

"Ax – terugmeldingen" instellen op "terugmeldobject is actief meldobject". 
Het terugmeldobject wordt vrijgeschakeld. De positie wordt verzonden, zodra er een veran-
dering optreedt. Bij een onbekende positie wordt geen waarde actief uitgezonden. 

o De parameter "terugmelding lamellenpositie" op de parameterpagina 
"Ax – terugmeldingen" instellen op "terugmeldobject is passief statusobject". 
Het terugmeldobject wordt vrijgeschakeld. De positie wordt alleen dan als antwoord uitge-
zonden, wanneer het terugmeldobject door de bus wordt uitgelezen. Bij een onbekende po-
sitie wordt de waarde "0" bij het uitlezen teruggemeld. 

De terugmelding moet zijn ingesteld als actief zendend. 
o Wanneer een tijdvertraging na busspanningsterugkeer nodig is, de parameter 

"tijdvertraging voor terugmelding na busspanningsterugkeer" op de parameterpagina 
"Ax – terugmeldingen" op "ja" parametreren. 
De positieterugmelding wordt na busspanningsterugkeer tijdvertraagd uitgezonden. Na af-
loop van de vertragingstijd wordt de laatste statisch ingestelde positiewaarde op de bus 
overgedragen. Binnen een lopende vertragingstijd wordt het betreffende terugmeldobject 
weliswaar geactualiseerrd, maar er wordt geen terugmelding actief uitgezonden, ook niet 
wanneer een positiewaarde tijdens de vertraging verandert.

i Gedrag van de positieterugmelding bij spanningsuitval & -terugkeer
Bij busspanningsterugkeer en ingeschakelde netvoeding van de actor worden altijd de ac-
tuele positiegegevens in de terugmeldobjecten geschreven. De posities worden dan ook op 
de bus uitgezonden, indien de terugmeldobjecten actief zendend zijn en de positiegege-
vens van de laatst teruggemelde gegevens verschillen, bijvoorbeeld door handbediening. 
Wanneer de positiegegevens onbekend zijn, worden de terugmeldobjecten met "0" geïniti-
aliseerd en niet op de bus verzonden.
Zonder netvoeding worden de aangesloten aandrijvingen niet aangestuurd, zodat ook bij 
busspanningsterugkeer nog altijd geen positieterugmelding plaatsvindt. Bij netspanningste-
rugkeer wordt het geparametreerde gedrag uitgevoerd. De terugmeldobjecten worden ge-
actualiseerd, wanneer de busspanning is ingeschakeld.  

i Bij jaloeziebedrijf veroorzaken positieveranderingen van de jaloezie, die binnen de lamel-
lenverstelling (0 tot 100%) liggen, geen beweging en dus ook geen verandering van de te-
ruggemelde positiegegeven.
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Terugmeldingen "onbekende positie" en aandrijfbeweging 
De schakel-/jaloezieactor kan naast de terugmelding van positiewaarden ook aanvullende 1 bit-
statusinformatie terugmelden en actief op de bus verzenden, voor zover de busspanning is in-
geschakeld. 

De volgende statusterugmeldingen kunnen voor iedere uitgang afzonderlijk worden ingesteld... 
- terugmelding van een ongeldige positie, 
- terugmelding van een aandrijfbeweging. 

Terugmelding van een ongeldige positie:
Na het inschakelen van de voedingsspanning (busspanning en netspanning) of na een ETS-
programmering zijn alle positiegegevens nog onbekend. In dit geval kan de actor bij ingescha-
kelde busspanning het terugmeldobject "ongeldige positie" actualiseren (objectwaarde "1"), die 
dan signaleert, dat de objectwaarden van de 1 byte-positie-terugmeldobjecten ongeldig zijn.
De terugmelding van een ongeldige positie wordt pas weer ingetrokken 
(objectwaarde "0"), wanneer de positiegegevens van de jaloezie, het rolluik, de markies of de 
ventilatieklep via een referentiebeweging zijn ingeregeld. Wanneer alleen de lamellenpositie 
van een jaloezie wordt ingeregeld, wordt de statusmelding 'ongeldige positie' niet ingetrokken.
Als optie kan de objectwaarde van de statusterugmelding bij verandering actief via de bus wor-
den verzonden.

Terugmelding van een aandrijfbeweging:
De schakel-/jaloezieactor kan via een separaat 1 bit-communicatieobject per uitgang terugmel-
den, of de aangesloten aandrijving beweegt, en dus of de uitgang in een willekeurige bewe-
gingsrichting wordt geactiveerd. Het terugmeldobject heeft de objectwaarde "1", wanneer de uit-
gang onder spanning komt. In het object wordt een "0" geschreven, wanneer de betreffende uit-
gang zich in een willekeurige stoppositie bevindt. Daarbij is het niet van belang hoe de uitgang 
wordt aangestuurd (kortbedrijf of langbedrijf, positionering, handbediening enz.).
Als optie kan de objectwaarde van de statusterugmelding bij verandering actief via de bus wor-
den verzonden.
Bij een uitval van de netspanning van de actor wordt altijd een "0" in het terugmeldobject 
"aandrijfbeweging" geschreven. Bovendien wordt de toestand van de terugmelding uitsluitend 
uit de relaistoestand van de actor afgeleid. Wanneer dus een aandrijving is geblokkeerd of zich 
al in de eindstand bevindt, komt de teruggemelde waarde niet overeen met de werkelijke toe-
stand van de aandrijfbeweging.

Terugmelding van een ongeldige positie instellen 
De terugmelding van een ongeldige positie kan onafhankelijk voor iedere uitgang worden vrijge-
geven en geprojecteerd. Bij vrijgegeven terugmeldingen past de ETS afhankelijk van de inge-
stelde bedrijfsstand de parameterteksten aan ("terugmelding ongeldige jaloeziepositie", 
"terugmelding ongeldige rolluik-/markiespositie" of 
"terugmelding ongeldige ventilatiekleppositie").
De terugmelding kan als een actief meldobject of als een passief statusobject worden gebruikt. 
Als actief meldobject wordt de statusterugmelding bij iedere verandering van de objectwaarde 
op de bus verzonden. In de functie als passief statusobject volgt geen telegramoverdracht bij 
verandering. Hier moet de objectwaarde worden uitgelezen. De ETS activeert automatisch de 
voor de functie benodigde communicatieflag van het betreffende object.
Bij actief zendend meldobject kan het terugmeldtelegram na busspanningsterugkeer voor de 
vermindering van de busbelasting tijdvertraagd worden uitgezonden, waarbij de vertragingstijd 
algemeen voor alle uitgangen samen wordt ingesteld 
(zie "vertraging na busspanningsterugkeer"). 
De terugmeldingsfuncties van een uitgang moeten op de parameterpagina 
"Ax - vrijgaven" (x = nummerpaar van de uitgang) zijn vrijgegeven. Pas dan zijn de parameters 
voor de terugmeldingen zichtbaar. 
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o De parameters 
"terugmelding ongeldige jaloeziepositie","terugmelding ongeldige rolluik-/markiespositie" of 
"terugmelding ongeldige ventilatiekleppositie" op de parameterpagina 
"Ax – terugmeldingen" instellen op "terugmeldobject is actief meldobject". 
Het terugmeldobject wordt vrijgeschakeld. Er wordt een telegram verzonden, zodra er een 
verandering is (bijv. na een ETS-programmering, na het inschakelen van de voedingsspan-
ning of na een referentiebeweging). 

o De parameters "terugmelding ongeldige jaloeziepositie", 
"terugmelding ongeldige rolluik-/markiespositie" of 
"terugmelding ongeldige ventilatiekleppositie" op de parameterpagina 
"Ax – terugmeldingen" instellen op "terugmeldobject is passief statusobject". 
Het terugmeldobject wordt vrijgeschakeld. Er wordt alleen dan een telegram als antwoord 
uitgezonden, wanneer het terugmeldobject door de bus wordt uitgelezen. 

De terugmelding moet zijn ingesteld als actief zendend. 
o Wanneer een tijdvertraging na busspanningsterugkeer nodig is, de parameter 

"tijdvertraging voor terugmelding na busspanningsterugkeer" op de parameterpagina 
"Ax – terugmeldingen" op "ja" parametreren. 
De terugmelding van een ongeldige positie wordt na busspanningsterugkeer tijdvertraagd 
uitgezonden. Na afloop van de vertragingstijd wordt de laatste ingestelde toestand van de 
objectwaarde op de bus overgedragen. Binnen een lopende vertragingstijd wordt geen te-
rugmelding uitgezonden, ook niet wanneer een positiewaarde bijvoorbeeld door een refe-
rentiebeweging bekend wordt.

i Het automatische zenden na busspanningsterugkeer vindt alleen plaats, wanneer intern 
een verandering van de objecttoestand is opgetreden (bijvoorbeeld door referentiebewe-
ging tijdens een handbediening).

Terugmelding van een aandrijfbeweging instellen 
De terugmelding van een aandrijfbeweging kan onafhankelijk voor iedere uitgang worden vrijge-
geven en geprojecteerd. De terugmelding kan als een actief meldobject of als een passief sta-
tusobject worden gebruikt. Als actief meldobject wordt de statusterugmelding bij iedere veran-
dering van de objectwaarde op de bus verzonden. In de functie als passief statusobject volgt 
geen telegramoverdracht bij verandering. Hier moet de objectwaarde worden uitgelezen. De 
ETS activeert automatisch de voor de functie benodigde communicatieflag van het betreffende 
object.
Bij actief zendend meldobject kan het terugmeldtelegram na busspanningsterugkeer voor de 
vermindering van de busbelasting tijdvertraagd worden uitgezonden, waarbij de vertragingstijd 
algemeen voor alle uitgangen samen wordt ingesteld 
(zie "vertraging na busspanningsterugkeer"). 
De terugmeldingsfuncties van een uitgang moeten op de parameterpagina 
"Ax - vrijgaven" (x = nummerpaar van de uitgang) zijn vrijgegeven. Pas dan zijn de parameters 
voor de terugmeldingen zichtbaar. 
o De parameter "terugmelding aandrijfbeweging" op de parameterpagina 

"Ax – terugmeldingen" instellen op "terugmeldobject is actief meldobject". 
Het terugmeldobject wordt vrijgeschakeld. Zodra de aangesloten aandrijving zich in bewe-
ging zet of stil blijft staan, wordt een telegram verzonden. 

o De parameter "terugmelding aandrijfbeweging" op de parameterpagina 
"Ax – terugmeldingen" instellen op "terugmeldobject is passief statusobject". 
Het terugmeldobject wordt vrijgeschakeld. Er wordt alleen dan een telegram conform de 
actuele aandrijfbeweging als antwoord uitgezonden, wanneer het terugmeldobject door de 
bus wordt uitgelezen. 

De terugmelding moet zijn ingesteld als actief zendend. 
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o Wanneer een tijdvertraging na busspanningsterugkeer nodig is, de parameter 
"tijdvertraging voor terugmelding na busspanningsterugkeer" op de parameterpagina 
"Ax – terugmeldingen" op "ja" parametreren. 
De terugmelding van een arbeidsbeweging wordt na de busspanningsterugkeer tijdver-
traagd verzonden, bijvoorbeeld wanneer de aandrijving door het ingestelde gedrag na 
busspanningsterugkeer in beweging komkt. Na afloop van de vertragingstijd wordt de laat-
ste ingestelde toestand van de objectwaarde op de bus overgedragen. Binnen een lopende 
vertragingstijd wordt geen terugmelding uitgezonden, ook niet wanneer de aandrijving stopt 
of in beweging komt.

i Het automatische zenden na busspanningsterugkeer vindt alleen plaats, wanneer de aan-
drijving bij busterugkeer in beweging komt of wanneer door busuitval een verandering in de 
aandrijfbeweging is ontstaan.

Veiligheidsfunctie 
De schakel-/jaloezieactor maakt onderscheid tussen vijf verschillende veiligheidsfuncties: 
3 x windalarm, 1 x regenalarm, 1 x vorstalarm. Ieder veiligheidsfunctie beschikt over een eigen 
communicatie-object, waardoor de functies onafhankelijk van elkaar kunnen worden in- of uitge-
schakeld. De veiligheidsfuncties worden gemeenschappelijk voor alle jaloezie-uitgangen aange-
maakt en geconfigureerd (zie hoofdstuk "Voor alle kanalen geldende functiebeschrijving – vei-
ligheidsfuncties")
De verschillende uitgangen van de actor kunnen separaat aan alle of afzonderlijke veiligheids-
functies worden toegewezen. Alleen toegekende uitgangen reageren op een toestandswisseling 
van de veiligheidsobjecten. Daarbij zijn individueel voor ieder alarm de reacties aan het begin 
van een alarmmelding ("1" telegram) en voor alle alarmen gemeenschappelijk de reactie aan 
het einde ("0" telegram) van alle alarmmeldingen parametreerbaar (afbeelding 35). 

Afbeelding 35: Functieschema van de kanaalgerichte veiligheidsfuncties 

De toekenning van een uitgang aan de windalarmen, het regelarm en het vorstalarm vindt indi-
vidueel plaats. Wanneer een uitgang met meerdere alarmen is gekoppeld, beslist de ingestelde 
prioriteit, welk alarm voorrang heeft en uitgevoerd wordt. Daarbij overruled een alarm met een 
hogere prioriteit de alarmen met de lagere prioriteiten. Zodra een veiligheidsalarm met een ho-
gere prioriteit wordt beëindigd, wordt het veiligheidsalarm met de lagere prioriteit uitgevoerd, 
voor zover een dergelijk alarm actief is.
De prioriteitsvolgorde van de windalarmen in vergelijking met het vorstalarm of het regenalarm 
is instelbaar op de parameterkaart "Veiligheid". Zo hebben de drie windalarmen ten opzichte 
van elkaar onveranderbaar dezelfde prioriteit (logische OR). De laatste telegramupdate op de 
windalarmobjecten beslist, welk windalarm wordt uitgevoerd. Het windalarm is pas volledig uit-
geschakeld, wanneer alle drie objecten inactief ("0") zijn.
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Een uitgang in actief veiligheidsalarm wordt vergrendeld, d.w.z. aansturing van de betreffende 
uitgang via de bus door een directe bediening (kortbedrijf-, langbedrijftelegram, scenario's, posi-
tionering, centraal) of door een zonweringsfunctie wordt verhinderd. Alleen een dwangmatige 
stand (bij schakel-/jaloezie-actor 8/16-voudig alleen vanaf ETS3.0d) en een locale handbedie-
ning hebben een hogere prioriteit, zodat deze functies een veiligheidsvergrendeling kunnen 
overrulen. Aan het einde van een dwangmatige positie of een handbediening wordt de veilig-
heidsreactie weer opnieuw uitgevoerd, wanneer een toegekend veiligheidsalarm nog actief is.

Veiligheidsalarmen toewijzen 
Afzonderlijke voor iedere uitgang kunnen de afzonderlijke veiligheidsalarmen worden toege-
kend. De kanaaltoekenning wordt op de parameterpagina 
"Ax - veiligheid" (x = nummerpaar van de uitgang) ingesteld. 
De veiligheidsfuncties moeten op de parameterpagina "Jaloezieuitgangen veiligheid" algemeen 
zijn vrijgegeven, voordat de toekenningen aan de uitgangen worden geconfigureerd. 
De veiligheidsfunctie van een uitgang moet op de parameterpagina "Ax – Vrijgaven" (x = num-
mer van de uitgang) zijn vrijgegeven. Pas dan zijn de kanaalgerichte parameters voor de veilig-
heidsfunctie zichtbaar. 
o Indien een toekenning aan de windalarmen nodig is, de parameter 

"toekenning aan windalarmen" op de benodigde windalarmen instellen. 
De uitgang is aan de opgegeven windalarmen toegekend. 

o Indien een toekenning aan het regenalarm nodig is, de parameter 
"toekenning aan regenalarm" op "ja" instellen. 
De uitgang is aan het regenalarm toegekend. 

o Indien een toekenning aan het vorstalarm nodig is, de parameter 
"toekenning aan vorstalarm" op "ja" instellen. 
De uitgang is aan het vorstalarm toegekend.

i Wanneer een uitgang aan een alarm is toegekend, die niet algemeen is vrijgegeven, dan 
heeft de toewijzing geen functie. 

i Meer instructies over het activeren of deactiveren van een veiligheidsalarm, de instelling 
van de prioriteit en de cyclische bewaking zijn opgenomen in het hoofdstuk 
"voor alle kanalen geldende functiebeschrijving – veiligheidsfuncties".

Gedrag aan het begin van een veiligheidsalarm instellen 
Het gedrag van een uitgang aan het begin van een veiligheidsalarm kan voor ieder alarm afzon-
derlijk worden ingesteld (windalarmen samen, regen- en vorstalarm apart). De instelling van het 
alarmgedrag wordt op de parameterpagina "Ax - veiligheid" (x = nummerpaar van de uitgang)  
uitgevoerd. Aan het begin van een veiligheidsalarm vergrendelt de actor de betreffende uitgan-
gen, d.w.z. aansturing via de bus door een directe bediening of door een zonweringsfunctie 
wordt verhinderd.
Afhankelijk van de ingestelde bedieningsmodus past de ETS de tekst van de parameterinstellin-
gen aan ("op" ↔ "klep openen" / "neer" ↔ "klep sluiten"). 
De veiligheidsfuncties moeten op de parameterpagina "veiligheid" algemeen zijn vrijgegeven. 
De veiligheidsfunctie van een uitgang moet op de parameterpagina "Ax – Vrijgaven" (x = num-
mer van de uitgang) zijn vrijgegeven. Pas dan zijn de kanaalgerichte parameters voor de veilig-
heidsfunctie zichtbaar. 
Het gedrag bij een veiligheidsalarm kan alleen worden ingesteld, wanneer de betreffende uit-
gang aan het overeenkomstige alarm is toegewezen. De alarmafhankelijke parametreringen zijn 
hetzelfde, zodat de parameterkeuze slechts eenmaal als voorbeeld wordt beschreven. 
o De parameter "gedrag bij ..." instellen op "geen reactie". 
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Aan het begin van het alarm wordt de uitgang vergrendeld en het relais van de uitgang ver-
toont geen reactie. Bewegingen die op dat moment actief zijn worden nog volledig uitge-
voerd. 

o De parameter "gedrag bij ..." instellen op "op" of "klep openen". 
De actor beweegt de installatie naar boven of opent de ventilatieklep aan het begin van het 
alarm en vergrendelt vervolgens de uitgang. 

o De parameter "gedrag bij ..." instellen op "neer" of "klep sluiten". 
De actor beweegt de installatie naar beneden of sluit de ventilatieklep aan het begin van 
het alarm en vergrendelt vervolgens de uitgang. 

o De parameter "gedrag bij ..." instellen op "stop". 
Aan het begin van het alarm stuurt de actor het relais van de uitgang naar de positie "stop"  
en vergrendelt de uitgang. Daardoor wordt een eventueel actieve aandrijfbeweging onder-
broken.

i De veiligheidsbewegingstijd van een uitgang naar de eindstanden wordt bepaald door de 
parameter "bewegingstijd" op de parameterpagina "Ax – tijden". Daarbij wordt een veilig-
heidsbeweging net zoals het langbedrijf afgeleid uit de bewegingstijd. Beweging neer: 
bewegingstijd + 20 %; beweging op: bewegingstijd + 20 % + geparametreerde bewegings-
tijdverlenging. Veiligheidsbewegingen zijn niet natriggerbaar. 

i Een lamellenbeweging bij jaloezieën aan het einde van de veiligheidsbewegingen naar de 
eindstanden wordt niet uitgevoerd.

Gedrag aan het einde van alle veiligheidsalarmen instellen 
De schakel-/jaloezieactor deactiveert de veiligheidsvergrendeling van een uitgang pas, wanneer 
alle aan de uitgang toegekende veiligheidsalarmen inactief worden. Aansluitend vertoont de be-
treffende uitgang het geparametreerd "gedrag aan het einde van de veiligheid" De instelling van 
dit gedrag wordt op de parameterpagina "Ax - veiligheid" (x = nummerpaar van de uitgang) ge-
meenschappelijk voor alle alarmen uitgevoerd.
Afhankelijk van de ingestelde bedieningsmodus past de ETS de tekst van de parameterinstellin-
gen aan ("op" ↔ "klep openen" / "neer" ↔ "klep sluiten"). 
De veiligheidsfuncties moeten op de parameterpagina "Jaloezieuitgangen veiligheid" algemeen 
zijn vrijgegeven. 
De veiligheidsfunctie van een uitgang moet op de parameterpagina "Ax – Vrijgaven" zijn vrijge-
geven. Pas dan zijn de kanaalgerichte parameters voor de veiligheidsfunctie zichtbaar. 
o De parameter "gedrag bij einde van de veiligheid" instellen op "geen reactie". 

Aan het einde van alle veiligheidsalarmen wordt de uitgang vrijgegeven en het relais van 
de uitgang vertoont geen reactie. Bewegingen die op dat moment actief zijn worden volle-
dig uitgevoerd. 

o De parameter "gedrag bij einde van de veiligheid" instellen op "op" of "klep openen". 
De actor geeft de uitgang aan het einde van alle veiligheidsalarmen vrij en beweegt de in-
stallatie naar boven of opent de ventilatieklep. 

o De parameter "gedrag bij einde van de veiligheid" instellen op "neer" of "klep sluiten". 
De actor geeft de uitgang aan het einde van alle veiligheidsalarmen vrij en beweegt de in-
stallatie naar beneden of sluit de ventilatieklep. 

o De parameter "gedrag bij einde van de veiligheid" instellen op "stop" 
Aan het einde van alle veiligheidsalarmen wordt de uitgang vrijgegeven en de actor stuurt 
het relais van de uitgang in de positie "stop". Daardoor wordt een eventueel actieve aan-
drijfbeweging onderbroken. 

o De parameter "gedrag bij einde van de veiligheid" instellen op "positie bijwerken" 
Aan het einde van alle veiligheidsalarmen wordt de laatste voor de veiligheidsfunctie sta-
tisch ingestelde toestand ingesteld op de uitgang of de tijdens de veiligheidsfunctie bijge-
werkte en intern opgeslagen toestand. Daarbij worden de positieobjecten, het langbedrijf-
object en de scenariofunctie bijgewerkt. 
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i Bij de instelling "positie bijwerken": de schakel-/jaloezieactor kan alleen absolute posities 
(positietelegram, scenariowaarde) bij veiligheidsvrijgave bijwerken, wanneer de positiege-
gevens bekend zijn en de posities zijn ingesteld. Anders volgt op het tijdstip van de veilig-
heidsvrijgave geen reactie.
Positiegegevens kunnen worden bijgewerkt, wanneer voor de veiligheidsfunctie een positie 
was gedefinieerd of wanneer tijdens de veiligheidsvergrendeling een nieuw positietelegram 
via het positioneringsobject is ontvangen. In het laatst genoemde geval wordt een referen-
tiebeweging bij de veiligheidsvrijgave uitgevoerd, wanneer de positie voor of tijdens de vei-
ligheidsvergrendeling niet bekend was.
Ook worden bekende lamellenposities zoals beschreven bijgewerkt. Dat gebeurt ook als de 
jaloeziehoogte niet bekend is.
Langbedrijfbewegingen (beweging zonder positie-instelling) worden daarentegen altijd bij-
gewerkt. 

i Het ingestelde "gedrag aan het einde van de veiligheid" wordt alleen uitgevoerd, wanneer 
de uitgang na het einde van alle veiligheidsalarmen in directe bediening overgaat. Bij een 
geactiveerde zonwering (onafhankelijk van de ingestelde prioriteit van de directe bedie-
ning) wordt deze uitgevoerd.

Zonweringsfunctie 
Voor iedere uitgang van de schakel-/jaloezieactor kan afzonderlijk een zonweringsfunctie wor-
den geconfigureerd en uitgevoerd. Een zonwering wordt in de regel met jaloezieën. rolluiken of 
markiezen gecombineerd en maakt zo bijvoorbeeld het intelligent zorgen voor schaduw in ka-
mers, op terrassen of balkons mogelijk bij zonneschijn, ook afhankelijk van de 
zonnehoek en -intensiteit (afbeelding 36) 

Afbeelding 36: Principe van een zonwering (voorbeeld) 

De zonweringsfuncties van de schakel-/jaloezieactor kunnen worden aangepast op vele toepas-
singen. Bij eenvoudige toepassingen, bijvoorbeeld bij richtingsonafhankelijke meting van de 
zonintensiteit via een helderheidssensor, kunnen de aangestuurde installaties geheel of deels 
sluiten, zodat storende zonnestralen worden vermeden. In dergelijke toepassingen verwerkt de 
zonweringsfunctie allen het 1 bit-zonnesignaal van de helderheidssensor of een soortgelijke 
sensor (bijv. weerstation met grenswaardebewaking) en activeert dan het sluiten of openen van 
de aangestuurde installaties naar vast geparametreerde of ook variabel via de bus ingestelde 
posities. 

Bij uitgebreide toepassingen, bijvoorbeeld bij beschaduwingsregelingen door weerstations, die 
bovendien rekening houden met de zonnehoek afhankelijk van astrocoördinaten en die de in-
stallatie en ook de lamellenpositie dynamisch instellen, staan extra communicatie-objecten voor 
positie-instelling bij zonwering ter beschikking.

Al bij eenvoudige zonweringstoepassingen kunnen lamellenposities van jaloezieën voor aan-
passing op een individuele schaduwsituatie vast of variabel worden gecorrigeerd. Daarvoor kan 
een lamellenoffset in de ETS-parametrering statisch worden ingesteld, bijvoorbeeld voor aan-
passing van de zonreflectie afhankelijk van de gebouwsituatie, of ook via een buscommunica-
tieobject dynamisch worden ingesteld, bijv. voor 'handmatige' correctie van de lamellenopening 
door personen in een ruimte of door een centrale gebouwbesturing.

In alle gevallen is ook de prioriteit tussen een binnenkomend zonneschijntelegram en de directe 
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bediening van een uitgang (kortbedrijf-, langbedrijftelegram, scenario's, positionering, centraal) 
in de ETS instelbaar. Op deze manier kan een zonweringspositie, bijvoorbeeld door een 
'handmatige' bediening op een tastsensor in de ruimte, worden beïnvloed en de zonwerkings-
functie worden onderbroken. Als alternatief kan een directe bediening de zonwering niet onder-
breken, de uitgang wordt dus vergrendeld.
Een zonweringsfunctie kan door een veiligheidsfunctie, een dwangmatige stand (bij schakel-/ja-
loezie-actor 8/16-voudig alleen vanaf ETS3.0d) of ook door een lokale handbediening op het 
apparaat worden overruled, omdat deze functies van de schakel-/jaloezie-actor onveranderbaar 
een hogere prioriteit hebben. Aan het einde van een van de genoemde functies met een hogere 
prioriteit wordt de reactie net als aan het begin van de zonwering weer opnieuw uitgevoerd, 
wanneer een zonweringsfunctie op dat tijdstip nog actief is.

De beschaduwing wordt via het 1 bit communicatie-object "Zon / beschaduwing gevel" geacti-
veerd en gedeactiveerd. De polariteit van dit object is in de ETS instelbaar. De zonwering wordt 
pas dan geactiveerd, zodra het object conform de ingestelde polariteit "zonneschijn" gesigna-
leerd krijgt. Na een ETS-programmering of na het inschakelen van de voedingsspanning moet 
het object ook bij inverse polariteit eerst door de bus worden beschreven, voor de zonwering 
wordt ingeschakeld.

Een nieuw ontvangen objectwaarde (zon/schaduw begin of zon/schadum wind) kan als optie 
tijdvertraagd worden verwerkt. Op deze manier is het mogelijk, korte helderheidsreflexen, bij-
voorbeeld vanwege lichte bewolking of bliksem, te onderdrukken. Een update op het 
object "zon/schaduw gevel" (geactiveerd naar geactiveerd) zorgt voor het opnieuw activeren 
van de zonwering, wanneer deze daarvoor door een directe bediening conform ingesteld priori-
teit werd beïnvloed en evt. weer werd vrijgegeven. 

Aan het begin van een beschaduwing kan de reactie van een betreffende uitgang in de ETS 
worden ingesteld. Daarbij is het o.a. mogelijk, vast geparametreerde of via de bus ingestelde en 
dus variabele positiewaarden te benaderen. Een variabele instelling van zonweringsposities is 
bijvoorbeeld mogelijk via tastsensoren of visualiseringen. Bovendien kan bij een gedefinieerde 
zonweringspositionering een referentiebeweging worden afgedwongen. Daardoor wordt ge-
waarborgd, dat identieke installatieposities door verschillende uitgangen bij een zonweringspo-
sitionering synchroon worden ingenomen.
Ook is de reactie instelbaar aan het einde van en beschaduwing. In deze situatie kan de instal-
latie in een eindpositie bewegen, gestopt worden of geen bijzonder reactie vertonen. Ook is het 
bijwerken van posities mogelijk.

In de ETS-programmering kan door instelling van een prioriteit worden bepaald, of de zonwe-
ring door de directe bediening kan worden beïnvloed, of dat een 
telegram "Zon/beschaduwing gevel" (bij schakel-/jaloezie-actor 8/16-voudig alleen vanaf 
ETS3.0d) de betreffende uitgang in de zonweringspositie vergrendeld. in principe hebben de 
functies "handbediening", "dwangmatige stand" en "veiligheid" een hogere prioriteit, zodat deze 
functies een zonwering incl. automaat kunnen oversturen, maar deze niet kunnen beëindigen. 
Zo wordt aan het einde van een functie met een hogere prioriteit weer de zonweringsreactie op-
nieuw uitgevoerd, wanneer via het object "zon/schaduw gevel" weer zonneschijn wordt gesigna-
leerd.

i Na een ETS-programmering is een zonweringsfunctie altijd uitgeschakeld. Een geactiveer-
de zonwering (onafhankelijk van de ingestelde prioriteit t.o.v. directe bediening) blijft ook na 
een busspanningsuitval actief, zolang de netvoeding nog is ingeschakeld. De laatst uitge-
voerd zonweringsreactie wordt daarom aan het einde van een tijdelijk of permanent hand-
bedrijf indien de handbediening bij busuitval is vrijgegeven ook zonder busspanning op-
nieuw uitgevoerd.

Het principeschakelschema van de zonwering (afbeelding 37) moet verduidelijken, hoe sensor-
componenten bijvoorbeeld aan de zonwering worden gekoppeld. 
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Afbeelding 37: Principeschema van de zonwering 

Het functieschema (afbeelding 38) toont alle mogelijke functies van de zonwering. Vanwege de 
overzichtelijkheid zijn de functies met de hogere prioriteit (handbediening, dwangmatige stand, 
veiligheidsfunctie) niet ingetekend. 

Afbeelding 38: Functieschema van de zonwering 

Prioriteit van de zonwering instellen 
Voor iedere uitgang afzonderlijk kan de prioriteit van de zonweringsfunctie worden ingesteld. Bij 
eenvoudige zonwering wordt de prioriteit tussen het object "zon/schaduw gevel" en de objecten 
van de directe bediening geconfigureerd (kortbedrijf-, langbedrijf-, centraal- of positietelegram, 
oproep scenario). 
De zonweringsfunctie moet op de parameterpagina 
"Ax – vrijgaven" (x = nummerpaar van de uitgang) zijn vrijgegeven, zodat de parameters voor d-
e zonwering zichtbaar zijn. 
o De parameter "prioriteit van het zonweringsbedrijf t.o.v. de directe bediening" op de para-

meterpagina "Ax – zonwering" op "gelijke prioriteit" instellen. 
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Het zonweringsbedrijf kan op ieder willekeurig moment door de directe bediening worden 
overruled. Op dezelfde wijze overruled de zonwering de directe bediening, wanneer een 
nieuw telegram "zonneschijn" via het object "zon/schaduw gevel" wordt ontvangen en een 
eventueel ingestelde vertragingstijd is verlopen. Wanneer de directe bediening de zonwe-
ringsfunctie overruled, wordt niet het ingestelde gedrag "reactie bij zon/schaduw einde" uit-
gevoerd 

o De parameter "prioriteit van het zonweringsbedrijf t.o.v. de directe bediening" op de para-
meterpagina "Ax – zonwering" op "hogere prioriteit" instellen. 
Een actief zonweringsbedrijf overruled de directe bediening. Een directe bediening kan de 
zonwering als gevolg daarvan niet onderbreken. De directe bediening is pas dan weer mo-
gelijk, nadat de zonweringsfunctie is beëindigd. 

o De parameter "prioriteit van het zonweringsbedrijf t.o.v. de directe bediening" op de para-
meterpagina "Ax – zonwering" op "lagere prioriteit" instellen. 
Een directe bediening kan de zonwering als gevolg daarvan altijd overrulen. Wanneer de 
zonweringsfunctie wordt overruled, wordt niet het ingestelde gedrag 
"reactie bij zon/schaduw einde" uitgevoerd. De zonweringsfunctie kan pas weer worden ge-
activeerd, nadat een vrijgavebeweging via een directe bediening plaatsvindt en via het ob-
ject "zon/schaduw/ gevel" een nieuw telegram "Zonneschijn" is ontvangen. Zolang de vrij-
gavebeweging nog niet heeft plaatsgevonden, worden inschakelpogingen van de zonwe-
ringsfunctie genegeerd.
De vrijgavebeweging:
Een vrijgavebeweging is een afgeronde langbedrijfbeweging naar de bovenste eindstand, 
die via de objecten "langbedrijf" of "centraal bewegen" wordt gestart. Een handbediening, 
een opwaartse beweging na busspanningsuitval of -terugkeer, een positionering op "0 %"  
of een opwaartse beweging na dwangmatige of veiligheidsvrijgave hebben geen vrijgave 
tot gevolg!
De zonwering wordt niet vrijgegeven wanneer de vrijgavebeweging werd onderbroken. Ook 
wordt de zonweringsfunctie geblokkeerd, wanneer na een afgeronde vrijgavebeweging op-
nieuw de uitgang via de directe bediening werd versteld.
Na een ETS-programmering of na het inschakelen van de voedingsspanning (busspanning 
en netspanning) is de zonweringsfunctie in principe vrijgegeven.

i De handbediening ter plaatse op het apparaat, de functie dwangmatige stand en de veilig-
heidsfuncties hebben vast ingesteld een hogere prioriteit dan de zonwering. De zonwering 
wordt door een functie met een hogere prioriteit overruled, maar niet beëindigd. Aan het 
einde van een functie met een hogere prioriteit wordt de reactie aan het begin van de zon-
wering uitgevoerd, wanneer een zonwering op dat tijdstip nog actief is. 

i Bij de instellingen "gelijke prioriteit" of "lagere prioriteit" kan de zonewering door een directe 
bediening alleen worden overruled, wanneer de directe bediening direct kan worden omge-
zet. Tijdens een handbediening ter plaatse op het apparaat bij een actieve functie dwang-
matige stand of bij een actieve veiligheidsfunctie overruled een directe bediening de zon-
wering niet. 

i Bij de instellingen "gelijke prioriteit" of "lagere prioriteit": een variabele instelling van instal-
latie- en lamellenposities of een lamellenoffset via de bus bij zon/schaduw begin geeft geen 
reactie, wanneer de zonwering door de directe bediening wordt overruled. De ontvangen 
positiewaarden of offsets worden echter intern opgeslagen, zodat bij opnieuw activeren van 
de zonwering de nieuwe posities worden ingenomen.

Prioriteit van het object "zon/schaduw gevel" instellen 
De telegrampolariteit van het object "zon/schaduw gevel" kan voor iedere uitgang afzonderlijk 
worden ingesteld. Op die manier kan een aanpassing op de signalen van de aanwezige senso-
ren of weerstations zowel bij de zonwering worden uitgevoerd. 
De zonweringsfunctie moet op de parameterpagina 
"Ax – vrijgaven" (x = nummerpaar van de uitgang) zijn vrijgegeven, zodat de parameters voor d-
e zonwering zichtbaar zijn. 
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o De parameter "polariteit object 'zon/schaduw gevel" op de parameterpagina "Ax zonwering"  
op de gewenste telegrampolariteit instellen. 
Het zonneschijnsignaal wordt overeenkomstig de ingestelde polariteit verwerkt.

i Bij de zonwering zorgt een update op het object "zon/schaduw gevel" (geactiveerd naar ge-
activeerd) voor het opnieuw activeren van de zonwering, wanneer deze daarvoor door een 
directe bediening conform ingesteld prioriteit werd beïnvloed en evt. weer werd vrijgege-
ven. 

Tijdvertraging voor zon/schaduw begin en einde instellen 
Het via het object "zon/schaduw gevel" ontvangen telegram voor inschakelen of uitschakelen 
van de beschaduwing (conform polariteit) kan voor iedere uitgang afzonderlijk tijdvertraagd wor-
den verwerkt. 
De zonweringsfunctie moet op de parameterpagina 
"Ax – vrijgaven" (x = nummerpaar van de uitgang) zijn vrijgegeven, zodat de parameters voor d-
e zonwering zichtbaar zijn. 
o De parameter "tijdvertraging zon/schaduw begin" op de parameterpagina 

"Ax zonwering begin" op de gewenste vertragingstijd instellen. 
Het telegram voor de inschakeling van de beschaduwing wordt overeenkomstig de instel-
ling vertraagd verwerkt. 

o De parameter "tijdvertraging zon/schaduw einde" op de gewenste vertragingstijd instellen. 
Het telegram voor de uitschakeling van de beschaduwing wordt overeenkomstig de instel-
ling vertraagd verwerkt.

i De tijdinstelling "0" in de parameter schakelt de betreffende vertragingstijd uit. In dit geval 
wordt de toestand van het zonneschijnsignaal direct verwerkt. 

i Een update op het object "zon/schaduw gevel" zorgt rekening houdend met de vertragings-
tijd voor het opnieuw activeren van de zonwering, wanneer deze daarvoor door een directe 
bediening met lagere of gelijke prioriteit werd beïnvloed of onderbroken.

Reactie bij zon/schaduw begin instellen 
Het gedrag van de uitgang aan het begin van de beschaduwing, evt. na afloop van de vertra-
gingstijd, kan afzonderlijk voor iedere uitgang in de ETS worden geconfigureerd. Bij de zonwe-
ring wordt het gedrag uitgevoerd, wanneer de zonweringsfunctie door de ontvangst van een 
nieuw zonneschijnsignaal wordt geactiveerd. De reactie wordt niet uitgevoerd, wanneer op het 
tijdstip van de nieuw ontvangen beschaduwing een functie met hogere prioriteit actief is.
De instelling van de reactie bij zon/beschaduwing begin volgt op de parameterpagina 
"Ax - zonwering begin" (x = nummerpaar van de uitgang). Afhankelijk van de ingestelde bedie-
ningsmodus past de ETS de tekst van de parameterinstellingen aan 
("op" ↔ "klep openen" / "neer" ↔ "klep sluiten"). Afhankelijk van de ingestelde bedieningsmo-
dus past de ETS de parameterkeuze aan. 
De zonweringsfunctie moet op de parameterpagina 
"Ax – vrijgaven" (x = nummerpaar van de uitgang) zijn vrijgegeven, zodat de parameters voor d-
e zonwering zichtbaar zijn. 
o De parameter "Reactie bij zon/schaduw begin" instellen op "geen reactie". 

Aan het begin van de beschaduwing gaat de uitgang over in zonwering en de relais van de 
uitgang vertonen geen reactie. Bewegingen die op dat moment actief zijn worden volledig 
uitgevoerd. 

o De parameter "Reactie bij zon/schaduw begin" instellen op "op" of "klep openen". 
De actor beweegt de installatie bij het begin van de beschaduwing naar boven of opent de 
ventilatieklep. 

o De parameter "Reactie bij zon/schaduw begin" instellen op "neer" of "klep sluiten". 
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De actor beweegt de installatie bij het begin van de beschaduwing naar beneden of sluit de 
ventilatieklep. 

o De parameter "Reactie bij zon/schaduw begin" instellen op "stop". 
Bij het begin van de beschaduwing stuurt de actor de relais van de uitgang in de positie 
"stop". Daardoor wordt een eventueel actieve aandrijfbeweging onderbroken. 

o De parameter "Reactie bij zon/schaduw begin" instellen op "oproepen intern scenario". Het 
nummer van het scenario, dat moet worden opgeroepen, instellen bij parameter 
"scenarionummer (1...8)". 
Aan het begin van de beschaduwing roept de schakel-/jaloezieactor voor de betreffende 
uitgang de in de scenarioconfiguratie ingestelde positiewaarde op. Dus niet het scenario 
wordt opgeroepen zoals bij de directe bediening, maar slechts de betreffende scenario-po-
sitiewaarde wordt ingenomen. 

o De parameter "Reactie bij zon/schaduw begin" instellen op "vaste positie". 
Aan het begin van de beschaduwing roept de schakel-/jaloezieactor voor de betreffende 
uitgang een vaste positiewaarde op.

i De instelling "vaste positie" kan bij de bedieningsmodus "jaloezie" afzonderlijk voor de ja-
loeziehoogte en voor de lamellenpositie worden ingesteld. De ETS past daarom de para-
meterkeuze aan en breidt de instelmogelijkheden in deze bedieningsmodus uit.

o Alleen bij "vaste positie": de parameter 
"vaste jaloeziepositie","vaste rolluik-/markiespositie" of "vaste ventilatiekleppositie" op "als -
geparametreerde waarde" instellen. Daarna de parameter "jaloeziepositie (0…100%)", 
"rolluik-/markiespositie (0…100%)" of "ventilatiekleppositie (0…100%)" op de gewenste po-
sitiewaarde parametreren. 
Aan het begin van de beschaduwing beweegt de uitgang onveranderbaar naar de gepara-
metreerde positiewaarde. 

o Alleen bij "vaste positie": de parameter 
"vaste jaloeziepositie","vaste rolluik-/markiespositie" of "vaste ventilatiekleppositie" op "gee-
n verandering van de actuele positie" instellen. 
Aan het begin van de beschaduwing wordt de laatst ingestelde positiewaarde van de jaloe-
ziehoogte, het rolluik, de markies of de ventilatieklep vastgehouden. 

o Alleen bij "vaste positie" en bedieningsmodus "jaloezie": de parameter 
"vaste lamellenpositie (0…100%)" op de gewenste positiewaarde instellen. 
Aan het begin van de beschaduwing beweegt de uitgang de lamellen onveranderbaar naar 
de geparametreerde positiewaarde, nadat de jaloeziehoogte is ingesteld. 

o De parameter "Reactie bij zon/schaduw begin" instellen op "variabele positie". 
Aan het begin van de beschaduwing roept de schakel-/jaloezieactor voor de betreffende 
uitgang de variabel ingestelde positiewaarde op. De variabele instelling van de jaloezie-
hoogte, de rolluik-, markies- of ventilatiekleppositie wordt uitgevoerd via het separate com-
municatieobject "...pos. zon/schaduw" (in de bedieningsmodus "jaloezie" voor de lamellen 
ook via het separate object "lamellenpos. zon/schaduw").

i De instelling "variabele positie" kan bij de bedieningsmodus "jaloezie" afzonderlijk voor de 
jaloeziehoogte en voor de lamellenpositie worden ingesteld. De ETS past daarom de para-
meterkeuze aan en breidt de instelmogelijkheden in deze bedieningsmodus uit.

i Het bij deze parameter ingestelde gedrag wordt alleen uitgevoerd, wanneer geen functie 
met hogere prioriteit (bijv. veiligheid) actief is op het tijdstip van beschaduwing. 
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i Bij de instelling "oproep intern scenario": bij deze instelling moet de scenariofunctie van de 
uitgang in de ETS zijn vrijgeschakeld! Anders wordt bij het begin van de beschaduwing ge-
positioneerd op een ongedefinieerde positiewaarde. Ook de door een scenariogeheugen-
functie in de actor opgeslagen scenariopositiewaarden worden benaderd. Een ingestelde 
scenariovertraging heeft geen invloed op het oproepen van de scenariowaarde door de 
zonwering. 

i Bij instelling "variabele positie": na een ETS-programmering of na het inschakelen van de 
voedingsspanning moeten de objeten 
"...pos. zon/schaduw" en "lamellenpos. zon/schaduw" door de bus met positiewaarden wor-
den beschreven. Anders kan de actor aan het begin van de beschaduwing niet positione-
ren, omdat er geen geldige positiegegevens beschikbaar zijn.
De positiegegevens kunnen tijdens bedrijf van de actor, ook bij actieve zonwering, altijd via 
de bus worden geactualiseerd (bijv. door een weerstation om de zonnestand bij te werken). 
De schakel-/jaloezieactor neemt dan bij actieve zonwering direct de nieuw ontvangen posi-
ties in. indien een functie met hogere prioriteit actief is, slaat de actor de nieuw ontvangen 
positiewaarden op en neemt deze bij een latere beschaduwingsprocedure in.
De laatst ontvangen positiegegevens gaan bij uitval van de busspanning (netspanning in-
geschakeld) niet verloren).

Afdwingen van een referentiebeweging bij zonwering instellen 
Aan het begin van een beschaduwing kan indien nodig bij een referentiebeweging worden afge-
dwongen, wanneer vaste of variabele positiewaarden of scenarioposities moeten worden bena-
derd. Door het afdwingen van een referentiebeweging aan het begin van de zonwering kan wor-
den gewaarborgd, dat de installatie- of lamellenpositie bij een zonweringspositionering van ver-
schillende uitgangen dezelfde positiewaarden (bijv. over een lange rij ramen) synchroon in-
neemt. Anders kunnen hier zonder dwangmatige referentiebeweging onnauwkeurigheden in de 
positionering ontstaan, die storend werken op het 'totaalbeeld' van een beschaduwde gevel.
Een dwangmatige referentiebeweging wordt bij de zonwering uitgevoerd, wanneer via het ob-
ject "zon/schaduw gevel" voor de eerste keer het begin van een beschaduwing wordt gesigna-
leerd. Updates van het object van "zonneschijn aanwezig" naar "zonneschijn aanwezig" hebben 
geen referentiebeweging tot gevolg, wanneer de uitgang zich op dat tijdstip nog in de zonwe-
ringspositie bevindt.
Een dwangmatige referentiebeweging wordt bij de zonwering uitgevoerd, wanneer via het ob-
ject "zon/schaduw gevel" voor de eerste keer het begin van een beschaduwing wordt gesigna-
leerd. Updates van het object van "zonneschijn aanwezig" naar "zonneschijn aanwezig" hebben 
geen referentiebeweging tot gevolg, wanneer de uitgang zich op dat tijdstip nog in de zonwe-
ringspositie bevindt.
Een dwangmatige referentiebeweging wordt zoals beschreven altijd voor de synchronisatie uit-
gevoerd, wanneer de positiegegevens van de installatie of de lamellen bekend zijn. Aan het ein-
de van een beschaduwing wordt in principe geen referentiebeweging gemaakt. 
De zonweringsfunctie moet op de parameterpagina 
"Ax – vrijgaven" (x = nummerpaar van de uitgang) zijn vrijgegeven, zodat de parameters voor d-
e zonwering zichtbaar zijn.

De reactie bij zon/beschaduwing begin moet op een vaste of variabele positie-instelling of op 
het oproepen van een intern scenario zijn geconfigureerd. 
o De parameter "referentiebeweing voor iedere zonweringspositionering?" op de parameter-

pagina "Ax zonwering begin" instellen op "ja". 
Aan het begin van de beschaduwing wordt zoals beschreven altijd een referentiebeweging 
afgedwongen. Na afloop van de referentiebeweging wordt de ingestelde positie ingeno-
men. 

o De parameter "referentiebeweing voor iedere zonweringspositionering?" op de parameter-
pagina "Ax - zonwering begin" (x = nummerpaar van de uitgang) op "nee" instellen. 
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Aan het begin van de beschaduwing wordt alleen een referentiebeweging gemaakt, wan-
neer de positiegegevens, bijv. na een ETS-programmering of na het inschakelen van de 
voedingsspanning, onbekend zijn. Anders wordt direct de ingestelde positie voor de be-
schaduwing ingenomen.

i Een referentiebeweging is een met 20 % en bovendien met de geparametreerde bewe-
gingstijdverlenging verlengde bewegingstijd naar de bovenste eindstand. Een referentiebe-
weging kan niet worden nagetriggered. 

i Bij variabele instelling van de positiewaarden: een referentiebeweging wordt niet uitge-
voerd, wanneer bij actieve zonwering nieuwe positiewaarden via de bus worden ingesteld. 

i Bij de bedieningsmodus "jaloezie": een afgesloten referentiebeweging van de jaloeziehoog-
te synchroniseert ook de lamellenpositie.

Lamellenoffset bij zonwering (alleen bij bedieningsmodus "jaloezie") 

Voor de lamellenpositie aan het begin van een beschaduwing kan afzonderlijk voor iedere uit-
gang een offset worden ingesteld, wanneer vaste of variabele lamellenpositiewaarden moeten 
worden ingenomen.
De lamellenoffset kan indien nodig de vast of variabel ingestelde gewenste lamellenpositie cor-
rigeren en maakt zo de instelling van een individuele beschaduwing mogelijk bij actieve zonwe-
ring. Err wordt onderscheid gemaakt tussen twee offsetinstellingen...  
- De lamellenoffset kan statisch in de ETS worden geparametreerd. Door het parametreren 

van een statische offsetwaarde is bijvoorbeeld aanpassen van de beschaduwing in bepaal-
de gebouwsectoren mogelijk, die door 'schaduwmakers' voor het gebouw niet in de volle 
zon staan. Zo kan de door de zonweringsbesturing variabel ingestelde of vast geparame-
treerde lamellenhoek worden overruled, zodat de lamellen altijd iets verder geopend zijn, 
dan oorspronkelijk ingesteld. Als alternatief is ook bij sterke zonnereflecties het extra slui-
ten van de lamellen via de statische offset mogelijk. 

- De lamellenoffset kan bovendien via het afzonderlijke object "offset lamellenpositie zon" 
door de bus worden aangepast. Op die manier kan ook tijdens een actieve beschaduwing 
de gewenste lamellenoffset worden ingesteld, onafhankelijk van een directe bediening bij-
voorbeeld door het kortbedrijf. Daardoor is het bijvoorbeeld mogelijk, dat personen in een 
ruimte altijd de lamellenhoek via instelling op een tastsensor of een visualisering "handma-
tig" kunnen bijstellen en individueel kunnen aanpassen. Een offsetinstelling via het object 
overschrijft de in de ETS geparametreerde waarde.

De ingestelde offset bij iedere lamellenpositionering bij actieve beschaduwing 
(zon/schaduw begin) meegenomen en rekenkundig bij de gegeven gewenste lamellenpositie 
opgeteld. De offsetwaarde kan binnen het bereik van -100 % ... 0 ... 100 % worden ingesteld, 
zodat de lamellenhoek in beide richtingen tot aan de eindstanden kan worden beïnvloed (af-
beelding 39). Bij een offset van "0%" komt de werkelijke lamellenpositie altijd overeen met de 
ingestelde gewenste lamellenpositie van de zonwering. 
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Afbeelding 39: Werking van de lamellenoffset als voorbeeld
(voorbeeld voor lamellentype 1. Voor type 2 geldt hetzelfde)  

De na de optelling van de lamellenpositie met de offset werkelijk ingestelde positiewaarde ligt 
altijd tussen 0 en 100 %. Positieminimum en -maximum worden dus door de eindstanden van 
de lamellen bepaald. Overschrijden van deze grenzen door een offsetinstelling is niet mogelijk. 
Voorbeeld (afbeelding 39)…
Lamellenpositie zon / schaduw begin = 90 %
Offset lamellenpositie zon / schaduw begin = +30 %
-> Resulterende lamellenpositie is 100%, lamelleneindpositie bereikt.

Het dataformaat van het communicatieobject "Offset lamellenpositie zon" maakt conform 
KNX-datapunttype 6.001 (DPT_Percent_V8) de instelling van positieve en negatieve waarden 
in het bereik -128 … 0 … +127 mogelijk. De actor interpreteert de ontvangen waarde direct als 
offset in %. Waarden kleiner dan - 100 of groter dan +100 worden op minimum- (-100%) en 
maximum offset (+100%) begrensd en overeenkomstig verwerkt.

Een offsetinstelling via het object overschrijft de in de ETS geparametreerde waarde. Een via 
het communicatieobject ontvangen offsetwaarde kan bij busspanningsuitval of bij uitval van de 
netvoedingsspanning van de actor intern permanent worden opgeslagen, zodat de laatst ont-
vangen offsetwaarde ook bij uitval van de totale voedingsspanning (bus- en netspanningsuitval) 
niet verloren gaat. Als alternatief kan de offset-instelling via de bus bij een uitval van de voe-
dingsspanning worden gereset (0 %) zodat de in de ETS geparametreerde waarde weer wordt 
gebruikt. Het gedrag van de offsetinstelling bij bus- of netspanningsuitval kan in de ETS worden 
geparametreerd.

De zonweringsfunctie moet op de parameterpagina 
"Ax – vrijgaven" (x = nummerpaar van de uitgang) zijn vrijgegeven, zodat de parameters voor d-
e zonwering zichtbaar zijn. 
De reactie bij zon/schaduw begin moet op vaste of variabele positie-instelling zijn geparame-
treerd. 
o De parameter "offset bij vaste en variabele lamellenpositie" op de parameterpagina 

"Ax zonwering begin" op "geen offset" instellen. 
De offsetcorrectie is uitgeschakeld. Bij een beschaduwing (zon/schaduw begin) wordt de 
vaste of variabele gewenste lamellenpositie zonder offsetcorrectie ingenomen. De overige 
parameters van de offsetparametrering worden niet getoond. 

o De parameter "offset bij vaste en variabele lamellenpositie" op de parameterpagina "Ax 
zonwering begin" (x = nummer van de uitgang) op "offset als parameter" instellen. 
De statische offsetcorrectie door ETS-programmering is geactiveerd. Bij iedere beschadu-
wing (zon/schaduw begin) wordt de gewenste lamellenpositie met de geparametreerde off-
setwaarde gecorrigeerd. 

o De parameter "offset bij vaste en variabele lamellenpositie" op 
"offset als parameter en via object" instellen. 

Pagina 93 van 154 

Software schakelen, jaloezie 20CA11 / 2078x2 / 2080x2 
Functiebeschrijving 



Art. nr.  2304.16 REG HE 
Art. nr.  2308.16 REG HE 
Art. nr.  2316.16 REG HE 

De statische offsetcorrectie door ETS-programmering en door instelling via het object is ge-
activeerd. De lamellenoffset wordt door een vast geparametreerde waarde in de ETS inge-
steld en kan dynamisch via een afzonderlijk communicatie-object worden aangepast. Bij ie-
dere beschaduwing (zon/schaduw begin) wordt de gewenste lamellenpositie met de inge-
stelde offsetwaarde gecorrigeerd. 

o De parameter "offset lamellenpositie (-100 ... 100 %)" op de parameterpagina 
"Ax zonwering begin" op de gewenste offsetwaarde instellen. 
De geparametreerde waarde definieert de statische offsetcorrectie van de lamellenpositie. 
De geparametreerde waarde kan via het object "offset lamellenpositie zon" worden aange-
past, wanneer het communicatieobject is vrijgeschakeld. 

o De parameter "offset lamellenpositie door object bij bus-/netspanningsuitval opslaan?" op 
"nee" instellen. 
De door het object ontvangen waarde wordt tijdelijk vluchtig opgeslagen. Daardoor ver-
vangt de ontvangen waarde de geparametreerde waarde slechts tot een nieuwe initialisatie 
van de actor (terugkeer van bus- of netspanning, wanneer beide uitgeschakeld waren). Na 
een initialisatie wordt de offsetwaarde die in de ETS is ingesteld weer gebruikt. 

o De parameter "offset lamellenpositie door object bij bus-/netspanningsuitval opslaan?" op 
"ja" instellen. 
De ontvangen waarde wordt bij een bus- of netspanningsuitval permanent in de actor op-
geslagen. De oorspronkelijk ingestelde offsetwaarde wordt daarbij overschreven. Pas bij 
een nieuwe ETS-programmering kan de offset naar de parameterinstelling terug worden 
gezet.

i Een via de bus ontvangen offsetwaarde wordt intern in de actor tijdelijk of permanent opge-
slagen en gebruikt bij de volgende beschaduwing. De ontvangst van een offsetwaarde tij-
dens een actieve beschaduwing (zon/schaduw begin actief) heeft direct en "zichtbaar" bij-
werken van de offsethoek aan de uitgang tot gevolg. 

i Na een ETS-programmering is de offset altijd op de in de ETS geparametreerde waarde in-
gesteld. 

i Bij het opslaan van de offset-lamellenpositie bij bus-/netspanningsuitval: het opslaan van 
de via het object ingestelde offsetwaarde wordt alleen uitgevoerd, wanneer een deel van 
de voedingsspanning (net- of busspanning) nog aanwezig is of de voedingsspanning volle-
dig uitvalt en daarvoor minimaal 20 seconden lang na de laatste reset ononderbroken net-
spanning aanwezig is geweest (energiebuffer voor opslaanprocedure voldoende geladen). 
Anders wordt niet opgeslagen! 

i De lamellenoffset heeft op het gedrag van een uitgang aan het einde van een beschadu-
wing (zon/schaduw einde) geen invloed.

Reactie bij zon/schaduw einde instellen 
Aan het einde van een beschaduwing, evt. na afloop van de vertragingstijd, vertoont de betref-
fende uitgang de ingestelde reactie, wanneer op het tijdstip van uitschakeling geen functie met 
een hogere prioriteit actief is. De ingestelde reactie wordt aan het einde van een beschaduwing 
ook niet uitgevoerd, wanneer de directe bediening conform de prioriteit het zonneschijnsignaal 
overruled.
De instelling van de reactie bij het einde van een beschaduwing volgt op de parameterpagina 
"Ax - zonwering einde" (x = nummerpaar van de uitgang). Afhankelijk van de ingestelde bedie-
ningsmodus past de ETS de tekst van de parameterinstellingen aan 
("op" ↔ "klep openen" / "neer" ↔ "klep sluiten"). 
De zonweringsfunctie moet op de parameterpagina "Ax – Vrijgaven" (x = nummer van de uit-
gang) zijn vrijgegeven, zodat de parameters voor de zonwering zichtbaar zijn. 
o De parameter "Reactie bij zon/schaduw einde" instellen op "geen reactie". 

Aan het einde van de beschaduwing vertoont het relais van de uitgang geen reactie. Bewe-
gingen die op dat moment actief zijn worden volledig uitgevoerd. 

o De parameter "Reactie bij zon/schaduw einde" instellen op "op" of "klep openen". 
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De actor beweegt de installatie bij het einde van de beschaduwing naar boven of opent de 
ventilatieklep. 

o De parameter "Reactie bij zon/schaduw einde" instellen op "neer" of "klep sluiten". 
De actor beweegt de installatie bij het einde van de beschaduwing naar beneden of sluit de 
ventilatieklep. 

o De parameter "Reactie bij zon/schaduw einde" instellen op "stop". 
Aan het einde van de beschaduwing stuurt de actor de relais van de uitgang in de positie 
"stop". Daardoor wordt een eventueel actieve aandrijfbeweging onderbroken. 

o De parameter "Reactie bij zon/schaduw einde" instellen op "positie bijwerken". 
Aan het einde van de beschaduwing wordt de laatste voor de zonwering statisch ingestelde 
toestand ingesteld of de tijdens de zonwering bijgewerkte en intern opgeslagen toestand 
op de uitgang ingesteld. Daarbij worden de positieobjecten, het langbedrijfobject en de sce-
nariofunctie bijgewerkt.

i Het bij deze parameter ingestelde gedrag wordt alleen uitgevoerd, wanneer geen functie 
met hogere prioriteit (bijv. veiligheid) bij zonweringsvrijgave actief is of een directe bedie-
ning volgens prioriteit niet het zonneschijnsignaal overruled. 

i Bij de instelling "positie bijwerken": de schakel-/jaloezieactor kan alleen absolute posities 
(positietelegram, scenariowaarde) bij einde zonwering bijwerken, wanneer de positiegege-
vens bekend zijn en de posities zijn ingesteld. Anders volgt aan het einde van de bescha-
duwing geen reactie.
Positiegegevens kunnen worden bijgewerkt, wanneer voor de zonwering een positie was 
gedefinieerd of wanneer tijdens de zonwering een nieuw positietelegram via het positione-
ringsobject is ontvangen. In het laatst genoemde geval wordt een referentiebeweging aan 
het einde van de zonwering uitgevoerd, wanneer de positie voor of tijdens de zonwering 
niet bekend was.
Ook worden bekende lamellenposities zoals beschreven bijgewerkt. Dat gebeurt ook als de 
jaloeziehoogte niet bekend is.
Langbedrijfbewegingen (beweging zonder positie-instelling) worden altijd bijgewerkt.

Toepassingsvoorbeelden van de zonweringsfunctie 
In dit hoofdstuk worden verschillende toepassingsvoorbeelden van de zonweringsfunctie van de 
ruimte-actor in combinatie met het Jung KNX weerstation (art.nr. 2224 REG W) en de 
combinatiesensor (art.nr. WS 10 KS...) beschreven.
Voor iedere toepassing wordt geschetst, welke communicatie-objecten van het weerstation met 
de kameractor moeten worden verbonden.

Zie voor informatie over de noodzakelijke configuratie van het KNX weerstation de bijbehorende 
productdocumentatie.
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- I. Zonwering met helderheids-grenswaardebewaking en vaste zonweringsposities:

De grenswaardebewaking van het weerstation wordt gebruikt. Het weerstation verzendt bij 
overschrijding van een ingestelde helderheidsgrenswaarde een telegram met de 
waarde "1" via het object "grenswaarde 1 [zon...]" via de bus. Daardoor wordt in de scha-
kel-/jaloezieactor de beschaduwing geactiveerd en de bijbehorende vaste zonweringsposi-
tie voor de installatie ingesteld. Bij de bedieningsmodus "jaloezie" van de schakel-/jaloezie-
actor wordt ook de vast ingestelde lamellenpositie opgeroepen.
Na het onderschrijden van de grenswaarde voor de gemeten helderheid (evt. met hystere-
se) verzendt het weerstation de waarde "0" over de bus. Daardoor wordt in de schakel-/ja-
loezieactor de beschaduwing uitgeschakeld en de bijbehorende reactie zon/schaduw einde 
uitgevoerd. De communicatieobjecten moeten conform de opgave onderling worden ver-
bonden (afbeelding 40).

Benodigde projectering schakel-/jaloezieactor (niet opgesomde parametrering is optioneel):
- eenvoudige of uitgebreide zonwering,
- polariteit object "zon/schaduw gevel" = "1" zonneschijn,
- Reactie bij zon/schaduw begin = vaste posities,
- vaste posities configureren. 

Afbeelding 40: Projecteren van de communicatieobjecten voor toepassingsvoorbeeld I. 

- II. Zonwering met beschaduwingsbesturing en vaste zonweringsposities:

De beschaduwingsbesturing van het weerstation wordt gebruikt. Het weerstation verzendt 
bij overschrijding van de ingestelde basishelderheid voor beschaduwing een 1-bittelegram 
met de waarde "1" via het 
object "beschaduwing gevel [beschaduwingsbesturing gevels 1-4]" via de bus. Daardoor 
wordt in de schakel-/jaloezieactor de beschaduwing geactiveerd en de bijbehorende vaste 
zonweringspositie voor de installatie ingesteld. Bij de bedieningsmodus "jaloezie" van de 
schakel-/jaloezieactor wordt ook de vast ingestelde lamellenpositie opgeroepen.
Na het onderschrijden van de basishelderheid voor beschaduwing (evt. met hysterese) ver-
zendt het weerstation de waarde "0" over de bus. Daardoor wordt in de schakel-/jaloezie-
actor de beschaduwing uitgeschakeld en de bijbehorende reactie zon/schaduw einde uitge-
voerd. De communicatieobjecten moeten conform de opgave onderling worden verbonden 
(afbeelding 41).

Benodigde projectering schakel-/jaloezieactor (niet opgesomde parametrering is optioneel):
- polariteit object "zon/schaduw gevel" = "1" zonneschijn,
- Reactie bij zon/schaduw begin = vaste posities,
- vaste posities configureren. 

Afbeelding 41: Projecteren van de communicatieobjecten voor toepassingsvoorbeeld II. 
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- III. Zonwering met beschaduwingsbesturing en vaste installatiehoogte en variabele bijwer-
king lamellenpositie:

De beschaduwingsbesturing van het weerstation wordt gebruikt. Op de schakel-/jaloezieac-
tor zijn lamellenjaloezieën aangesloten. Het weerstation verzendt bij overschrijding van de 
basishelderheid voor beschaduwing een 1-bit telegram met de waarde "1" via het object 
"beschaduwing gevel [beschaduwingsbesturing gevel 1-4]" via de bus. Daardoor wordt in 
de schakel-/jaloezieactor de beschaduwing geactiveerd en de bijbehorende vaste zonwe-
ringspositie voor de jaloeziehoogte ingesteld.
Via de afzonderlijke gevelbesturing van het weerstation wordt bovendien via het 
1 byte-object "lamellenpositie (%) gevel [afzonderlijke besturing gevel ...]" de in te stellen 
lamellenpositie voor het bijwerken van de lamellenpositie afhankelijk van de zonnestand op 
de bus verzonden. Daardoor wordt in de schakel-/jaloezieactor de benodigde lamellenposi-
tie voor de beschaduwing ingesteld.
Na onderschrijding van de basishelderheid voor beschaduwing (evt. met hysterese) ver-
zendt het weerstation de waarde "0" via het object 
"beschaduwing gevel [beschaduwingsbesturing gevel 1-4]" via de bus. Daardoor wordt in 
de schakel-/jaloezieactor de beschaduwing uitgeschakeld en de bijbehorende reactie zon/
schaduw einde uitgevoerd.

Ideaal gesproken wordt aan het einde van de beschaduwing in het weerstation het 
telegram "lamellenpositie (%) gevel [afzonderlijke besturing gevel ...]" = "0 %" via de para-
meter onderdrukt. Anders kan de afzonderlijke lamellenpositionering aan het eind van de 
beschaduwing een storende invloed hebben op het gedrag van de uitgang 
(bijv. kort schokken).

De communicatieobjecten moeten conform de opgave onderling worden verbonden (af-
beelding 42).

Benodigde projectering schakel-/jaloezieactor (niet opgesomde parametrering is optioneel):
- polariteit object "zon/schaduw gevel" = "1" zonneschijn,
- reactie bij zon/schaduw aanvang = vaste jaloeziepositie, variabele lamellenpositie
- vaste jaloeziepositie configureren. 

Afbeelding 42: Projecteren van de communicatieobjecten voor toepassingsvoorbeeld III. 
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- IV. Zonwering met beschaduwingsbesturing en variabele installatiehoogte en variabele bij-
werking lamellenpositie:

De beschaduwingsbesturing van het weerstation wordt gebruikt. Op de schakel-/jaloezieac-
tor zijn lamellenjaloezieën aangesloten. Het weerstation verzendt bij overschrijding van de 
basishelderheid voor beschaduwing een 1-bit telegram met de waarde "1" via het object 
"beschaduwing gevel [beschaduwingsbesturing gevel 1-4]" via de bus. Daardoor wordt in 
de schakel-/jaloezieactor de beschaduwing geactiveerd.
Via de afzonderlijke gevelbesturing van het weerstation worden bovendien via het 
1 byte-object "lamellenpositie (%) gevel [afzonderlijke besturing gevel ...]" de in te stellen 
lamellenpositie voor het bijwerken van de lamellenpositie afhankelijk van de zonnestand op 
de bus verzonden en via het 
1 byte-object "beschaduwing gevel installatiehoogte drempel/positie [afzonderlijke besturin-
g gevel ...]" de in te stellen jaloeziehoogte. Daardoor wordt in de schakel-/jaloezieactor de 
benodigde lamellenpositie voor de beschaduwing en ook de voor de beschaduwing beno-
digde jaloeziehoogte ingesteld.
Na onderschrijding van de basishelderheid voor beschaduwing (evt. met hysterese) ver-
zendt het weerstation de waarde "0" via het object 
"beschaduwing gevel [beschaduwingsbesturing gevel 1-4]" via de bus. Daardoor wordt in 
de schakel-/jaloezieactor de beschaduwing uitgeschakeld en de bijbehorende reactie zon/
schaduw einde uitgevoerd.

Ideaal gesproken worden aan het einde van de beschaduwing in het weerstation de 
telegrammen "lamellenpositie (%) gevel [afzonderlijke besturing gevel ...]" = "0 %" en 
"beschaduwing gevel installatiehoogte drempel/positie [afzonderlijke besturing gevel ...]" = -
0% via de parameter onderdrukt. Anders kan de afzonderlijke jaloezie- en lamellenpositio-
nering aan het eind van de beschaduwing een storende invloed hebben op het gedrag van 
de uitgang (bijv. kort schokken).

De communicatieobjecten moeten conform de opgave onderling worden verbonden (af-
beelding 43).

Benodigde projectering schakel-/jaloezieactor (niet opgesomde parametrering is optioneel):
- polariteit object "zon/schaduw gevel" = "1" zonneschijn,
- reactie bij zon/schaduw aanvang = variabele jaloeziepositie, variabele lamellenpositie. 

Afbeelding 43: Projecteren van de communicatieobjecten voor toepassingsvoorbeeld IV. 
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- V. Zonwering met beschaduwingsbesturing en variabele installatiehoogte en vaste lamel-
lenpositie:

De beschaduwingsbesturing van het weerstation wordt gebruikt. Op de schakel-/jaloezieac-
tor zijn lamellenjaloezieën aangesloten. Het weerstation verzendt bij overschrijding van de 
basishelderheid voor beschaduwing een 1-bit telegram met de waarde "1" via het object 
"beschaduwing gevel [beschaduwingsbesturing gevel 1-4]" via de bus. Daardoor wordt in 
de schakel-/jaloezieactor de beschaduwing geactiveerd en de bijbehorende vaste zonwe-
ringspositie voor de lamellenhoek ingesteld.
Via de afzonderlijke gevelbesturing van het weerstation wordt bovendien via het 
1 byte-object "beschaduwing gevel installatiehoogte drempel/positie [afzonderlijke besturin-
g gevel ...]" de in te stellen jaloeziehoogte op de bus verzonden. Daardoor wordt in de 
schakel-/jaloezieactor de voor de beschaduwing benodigde jaloeziehoogte ingesteld.
Na onderschrijding van de basishelderheid voor beschaduwing (evt. met hysterese) ver-
zendt het weerstation de waarde "0" via het object 
"beschaduwing gevel [beschaduwingsbesturing gevel 1-4]" via de bus. Daardoor wordt in 
de schakel-/jaloezieactor de beschaduwing uitgeschakeld en de bijbehorende reactie zon/
schaduw einde uitgevoerd.

Ideaal gesproken wordt aan het einde van de beschaduwing in het weerstation het 
telegram "beschaduwing gevel installatiehoogte drempel/positie [afzonderlijke besturing ge-
vel ...]" = "0 %" via de parameter onderdrukt. Anders kan de afzonderlijke jaloeziepositione-
ring aan het eind van de beschaduwing een storende invloed hebben op het gedrag van de 
uitgang (bijv. kort schokken).

De communicatieobjecten moeten conform de opgave onderling worden verbonden (af-
beelding 44).

Benodigde projectering schakel-/jaloezieactor (niet opgesomde parametrering is optio-
neel):,
- polariteit object "zon/schaduw gevel" = "1" zonneschijn,
- reactie bij zon/schaduw aanvang = variabele jaloeziepositie, vaste lamellenpositie
- vaste lamellenpositie configureren. 

Afbeelding 44: Projecteren van de communicatieobjecten voor toepassingsvoorbeeld V. 

Scenariofunctie (bij schakel-/jaloezie-actor 8/16-voudig alleen vanaf ETS3.0d) 
Afzonderlijk voor iedere uitgang kunnen in de actor tot 8 scenario's worden aangemaakt en sce-
nariopositiewaarden voor de installatiehoogte van een jaloezie, een rolluik, een markies of een 
ventilatiekleppositie worden opgeslagen. In de bedieningsmodus jaloezie is ook de instelling 
van lamellenposities mogelijk. Het oproepen of ook het opslaan van de scenariowaarden vindt 
plaats via een afzonderlijk secundair scenario-object via secundaire telegrammen. Een scenario 
kan als optie ook vertraagd worden opgeroepen.
Het datapunttype van het secundaire object maakt het mogelijk maximaal 64 scenario's te 
adresseren. Daarom kan in de parametrering van een scenario worden vastgelegd, via welk 
scenarionummer (1...64) het interne scenario (1...8) wordt aangesproken.

De scenariofunctie moet op de parameterpagina 
"Ax - vrijgaven" (x = nummerpaar van de uitgang) per uitgang zijn vrijgegeven, zodat de beno-

Pagina 99 van 154 

Software schakelen, jaloezie 20CA11 / 2078x2 / 2080x2 
Functiebeschrijving 



Art. nr.  2304.16 REG HE 
Art. nr.  2308.16 REG HE 
Art. nr.  2316.16 REG HE 

digde communicatie-objecten en parameters (op de parameterpagina "Ax - scenario's") zicht-
baar worden geschakeld.

De scenariofunctie moet net zoals de aansturing van de uitgang via kortbedrijf-, langbedrijf-, 
centraal- of positietelegrammen aan de directe bediening worden toegekend. Daarom kan een 
opgeroepen scenariopositie door een handbediening, een dwangmatige stand (bij schakel-/ja-
loezie-actor 8/16-voudig alleen vanaf ETS3.0d) of een veiligheidsfunctie te allen tijde worden 
overruled. Op dezelfde manier verstellen andere telegrammen van de directe bediening ook de 
laatst opgeroepen scenariopositie. De prioriteit van de directe bediening, dus ook die van de 
scenariofunctie, is ten opzichte van de zonweringsfunctie parametreerbaar (zie 
"zonweringsfuncties").

Vertraging oproepen scenario voor scenariofunctie instellen 
Iedere scenario-oproep van een uitgang kan als optie ook worden vertraagd. Op die manier 
kunnen in relatie met meerdere uitgangen bij cyclische scenariotelegrammen dynamische sce-
narioprocessen worden geconfigureerd. 
De scenariofunctie moet op de parameterkaart 
"Ax - vrijgaven" (x = nummerpaar van de uitgang) zijn vrijgeschakeld. 
o op de parameterpagina "Ax – scenario's" de parameter "scenario-oproep vertragen" instel-

len op "ja". 
De vertragingstijd is ingeschakeld en kan afzonderlijk worden ingesteld. De vertraging heeft 
alleen invloed op de scenario-oproep van de uitgang. Na binnenkomst van een oproeptele-
gram wordt de vertragingstijd gestart. Pas na afloop van deze tijd wordt het betreffende 
scenario opgeroepen en wordt de betreffende scenariopositiewaarde op de uitgang inge-
steld.

i Ieder scenario-oproeptelegram start de vertragingstijd opnieuw en triggert deze ook na. 
Wanneer op het tijdstip van een aflopende vertraging (scenario nog niet uitgevoerd) een 
nieuw scenario-oproeptelegram wordt ontvangen, dan wordt het oude (nog niet opgeroe-
pen) scenario verworpen en alleen het laatst ontvangen scenario uitgevoerd. 

i De vertraging van de scenario-oproep heeft geen invloed op het opslaan van scenario-
waarden. Een telegram voor opslaan van het scenario binnen een scenario-oproepvertra-
ging onderbreekt de vertragingstijd en zo ook de scenario-oproep. 

i Bij een uitval van de busspanning worden alle tijdfuncties gestopt. Zo worden alle scenario-
oproepen die zich nog in vertraging bevinden onderbroken. Daardoor gaat een kort voor de 
busuitval ontvangen scenario-oproep verloren, wanneer de betreffende vertragingstijd nog 
niet is afgelopen. Ook bij het activeren van een functie met een hogere prioriteit (handbe-
diening, dwangmatige stand, veiligheid, zonwering – indien hogere of gelijke prioriteit als 
de directe bediening) wordt een vertraagde scenario-oproep afgebroken. De scenario-op-
roep wordt intern echter opgeslagen, zodat de laatst opgeroepen scenarioposities aan het 
einde van een functie van hoger niveau bijgewerkt kunnen worden.

ETS-downloadgedrag voor scenariofunctie instellen 
Bij het opslaan van een scenario worden de scenariowaarden intern in het apparaat permanent 
opgeslagen (zie "gedrag voor opslaan van scenariofunctie instellen"). Om te zorgen dat de op-
geslagen waarden bij een ETS-programmering van het applicatieprogramma of de parameter 
niet door de oorspronkelijk geprojecteerde scenariopositiewaarden worden vervangen, kan de 
actor het overschrijven van de scenariowaarden blokkeren. Als alternatief kunnen bij iedere pro-
grammering door de ETS de oorspronkelijke waarden weer in het apparaat worden geladen. 
De scenariofunctie moet op de parameterkaart 
"Ax - vrijgaven" (x = nummerpaar van de uitgang) zijn vrijgeschakeld. 
o Op de parameterpagina "Ax – scenario's" de parameter 

"In het apparaat opgeslagen waarden bij ETS-download overschrijven?" op "ja" instellen. 
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Bij iedere ETS-programmering van het applicatieprogramma of de parameter worden de in 
de ETS geparametreerde scenariowaarden voor de betreffende uitgang in de actor gepro-
grammeerd. Daarbij worden evt. de in het apparaat opgeslagen scenariowaarden over-
schreven. 

o Op de parameterpagina "Ax – scenario's" de parameter 
"In het apparaat opgeslagen waarden bij ETS-download overschrijven?" op "nee" instellen. 
De evt. in het apparaat opgeslagen scenariowaarden blijven behouden. Wanneer geen 
scenariowaarden zijn opgeslagen, blijven de laatste door de ETS ingeprogrammeerde po-
sitiewaarden geldig.

i Bij de eerste inbedrijfname van de actor moet de parameter op "ja" zijn ingesteld, zodat de 
uitgang op geldige scenariowaarden wordt geïnitialiseerd. Bij uitlevering van de schakel-/ja-
loezieactor staan de scenarioposities intern ingesteld op de defaultwaarden van de ETS-
productdatabase.

Scenarionummer instellen 
Het datapunttype van het secundaire scenario-object maakt het mogelijk maxi-
maal 64 scenario's te adresseren. Daarom moet voor ieder intern scenario (1...8) van de uit-
gang worden vastgelegd, via welk scenarionummer (1...64) het scenarion wordt aangesproken, 
dus wordt opgeroepen of opgeslagen.  
De scenariofunctie moet op de parameterkaart 
"Ax - vrijgaven" (x = nummerpaar van de uitgang) zijn vrijgeschakeld. 
o Op de parameterpagina "Ax – scenario's" voor ieder scenario de parameter 

"scenario y inschakelbaar via scenarionummer" (y = nummer van het scenario (1…8)) op 
de nummers instellen, via welke de scenario's moeten worden aangesproken. 
Een scenario kan via het geparametreerde scenarionummer worden aangesproken. De 
instelling "0" schakelt het betreffende scenario uit, zodat zowel oproepen als opslaan niet 
mogelijk zijn.

i Wanneer meerdere scenario's op hetzelfde scenarionummer zijn geparametreerd, wordt al-
leen het scenario met het laagste interne scenarionummer (1...8) aangesproken. De ande-
re interne scenario's worden in dat geval genegeerd.

Scenarioposities instellen 
Verder moet worden bepaald, welke positiewaarde 
(jaloezie-, rolluik-, markies-, ventilatiekleppositie) bij een scenario-oproep op de uitgang moet 
worden ingesteld. Bij de bedieningsmodus "jaloezie" kunneen de jaloeziehoogte en de lamellen-
positie worden ingesteld. 
De scenariofunctie moet op de parameterkaart 
"Ax - vrijgaven" (x = nummerpaar van de uitgang) zijn vrijgeschakeld. 
o Op de parameterpagina "Ax – scenario's" voor ieder scenario de parameter 

"positie ... bij scenario y" (y = nummer van het scenario (1…8)) op de gewenste 
positiewaarde (0 % ... 100 %) instellen. 
Bij iedere scenario-oproep wordt de geparametreerde positie op de uitgang ingesteld.

i De geparametreerde positiewaarden worden alleen bij een ETS-programmering in de actor 
overgenomen, wanneer de parameter 
"in apparaat opgeslagen waarden bij ETS-download overschrijven?" op "ja" is ingesteld. 
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i De schakel-/jaloezieactor voert voor het instellen van de gewenste scenariopositie evt. een 
referentiebeweging uit, wanneer de actuele positiegegevens onbekend zijn (bijv. na een 
ETS-programmering of inschakelen van de voedingsspanning).

Gedrag opslaan scenariofunctie instellen 
De actuele positie van een jaloezie, een rolluik, een markies, een ventilatieklep en ook een la-
mel kan bij de ontvangst van een scenariotelegram via het secundaire object intern worden op-
geslagen. Daarbij kan de positiewaarde voor het opslaan door alle functies van de uitgang wor-
den beïnvloed (bijv. kortbedrijf en langbedrijf, centraal- of scenario-oproeptelegram, veiligheids- 
en zonweringsfunctie en handbediening). 
De scenariofunctie moet op de parameterkaart 
"Ax - vrijgaven" (x = nummerpaar van de uitgang) zijn vrijgeschakeld. 
o Op de parameterpagina "Ax – scenario's" voor ieder scenario de parameter 

"Functie opslaan voor scenario y" (y = nummer van het scenario (1…8)) op "ja" instellen. 
De opslagfunctie is geactiveerd voor het betreffende scenario. Bij de ontvangst van een op-
slagtelegram via het object "sencundair scenario" wordt de actuele positiewaarde intern op-
geslagen. 

o Op de parameterpagina "Ax – scenario's" voor ieder scenario de parameter 
"Functie opslaan voor scenario y" (y = nummer van het scenario (1…8)) op "Nee" instellen. 
De opslagfunctie is uitgeschakeld voor het betreffende scenario. Een ontvangen opslagte-
legram via het object "secundaire scenario" wordt verworpen.

i Voor de te bewaren positiegegevens geldt:
De actuele installatie-, lamellen- en ventilatieklepposities worden opgeslagen. Bij jaloezie-
ën wordt daarbij de te bewaren jaloeziehoogte altijd aan 100% lamellenpositie gerelateerd. 
Ook voor uitgangen, die zich op het moment van het opslaan in een beweging bevinden, 
worden de tijdelijk benaderde posities opgeslagen.
Vanwege het opslaan van de positiegegevens in gehele procentuele getallen 
(afronding op 0...100%) kan een kleine afwijking ten opzichte van de later bij een scenario-
oproep ingestelde posities niet worden voorkomen.
Opgeslagen wordt alleen dan, wanneer daarvoor minimaal 20 seconden lang na de laatste 
reset ononderbroken netspanning aanwezig is geweest (energiebuffer voor opslaanproce-
dure voldoende geladen). Er wordt niet opgeslagen, wanneer de positiegegevens niet be-
kend zijn!

Functie dwangmatige stand (bij schakel-/jaloezie-actor 8/16-voudig alleen vanaf ETS3.0d) 
Voor iedere uitgang kan de functie dwangmatige stand worden vrijgeschakeld. De dwangmatige 
stand heeft de op een na hoogste prioriteit na de handbediening. Een actieve dwangmatige 
stand overruled daarom de veiligheidsfunctie, de zonweringsfunctie en de directe bediening 
(kortbedrijf-, langbedrijftelegram, scenario's, positionering, centraal). Tijdens een dwangmatige 
instelling is de betreffende uitgang vergrendeld, zodat deze door functies met een lagere priori-
teit niet kan worden aangestuurd en alleen nog door een handbediening kan worden bediend. 
Aan het einde van een handbediening wordt de dwangmatige reactie weer opnieuw uitgevoerd, 
wanneer de dwangmatige stand nog actief is.

De functie dwangmatige stand heeft een separaat 2 bit-communicatieobject per uitgang. De 
toestand van de uitgang bij een dwangmatige stand wordt direct door het telegram voor de 
dwangmatige stand gegeven. Met de eerste bit (bit 0) van het object "dwangmatige stand"  
wordt de af te dwingen bewegingsrichting als bij langbedrijf gegeven. Met het tweede bit (bit 1)  
object wordt de dwangmatige besturing in- of uitgeschakeld (zie tabel3).
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Bit 1 Bit 0 Functie 
0 x Dwangmatige stand niet actief   normale aansturing 
0 x Dwangmatige stand niet actief   normale aansturing 
1 0 Dwangmatige stand actief: omhoog / klep openen 
1 1 Dwangmatige stand actief: omlaag / klep sluiten 

Tabel 3: Bitcodering van de dwangmatige stand 
Het gedrag van een uitgang aan het einde van de dwangmatige stand is parametreerbaar. Bo-
vendien kan het object voor de dwangmatige stand bij terugkeer van de busspanning worden 
geïnitialiseerd. Alleen netspanningsuitval (busspanning aanwezig) beïnvloedt de dwangmatige 
stand niet. Wanneer alleen de netspanning terugkeert is een eerder geactiveerde dwangmatige 
stand ook weer actief.

i De dwangmatige bewegingstijd van een uitgang naar de eindstanden wordt bepaald door 
de parameter "bewegingstijd" op de parameterpagina "Ax – tijden". Daarbij wordt een 
dwangmatige beweging net zoals het langbedrijf afgeleid uit de bewegingstijd. Beweging 
neer: bewegingstijd + 20 %; beweging op: bewegingstijd + 20 % + geparametreerde bewe-
gingstijdverlenging. Dwangmatige bewegingen zijn niet natriggerbaar. 

i Bijwerken van de lamellen bij jaloezieën aan het einde van de dwangmatige bewegingen 
naar de eindstanden wordt niet uitgevoerd. 

i Actualisering van het dwangmatige standobject van "dwangmatige stand actief" naar 
"dwangmatige stand actier" onder aanhouding van de gedwongen bewegingsrichting of 
van "dwangmatige stand niet actief" naar "dwangmatige stand niet actief" geven geen reac-
tie. 

i Na een ETS-programmering van de applicatie of van de parameters is de dwangmatige 
stand altijd gewist. 

i De functie dwangmatige stand blijft ook na een busspanningsuitval actief, zolang de net-
voeding nog is ingeschakeld. De functie dwangmatige stand wordt daarom aan het einde 
van een tijdelijk of permanent handbedrijf indien de handbediening bij busuitval is vrijgege-
ven ook zonder busspanning opnieuw uitgevoerd. 

i De actuele toestand van de dwangmatige stand wordt bij een bus- of netspanningsuitval 
opgeslagen.

Functie dwangmatige stand vrijgeven 
Voor iedere uitgang afzonderlijk kan de functie dwangmatige stand worden vrijgeschakeld. 
o De parameter "Functie dwangmatige stand" op de parameterpagina 

"Ax - vrijgaven" (x = nummerpaar van de uitgang) op "ja" instellen. 
De functie dwangmatige stand is vrijgegeven. Het bijbehorende communicatieobject wordt 
aangemaakt en de bijbehorende parameters zijn op de parameterpagina 
"Ax – dwangmatige stand" zichtbaar

Gedrag aan einde van de dwangmatige stand instellen 
Het gedrag van een uitgang aan het einde van de dwangmatige stand is kanaalgericht parame-
treerbaar. De instelling van dit gedrag wordt op de parameterpagina 
"Ax - dwangmatige stand" (x = nummerpaar van de uitgang) uitgevoerd. 
De functie dwangmatige stand van een uitgang moet op de parameterpagina "Ax – Vrijgaven
" zijn vrijgegeven. Pas dan zijn de kanaalgerichte parameters voor de functie dwangmatige 
stand zichtbaar. 
o De parameter "gedrag bij einde van de dwangmatige stand" instellen op 

"positie bijwerken". 
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Aan het einde van een dwangmatige stand wordt de laatste voor de functie dwangmatige 
stand statisch ingestelde toestand ingesteld of de tijdens de functie dwangmatige stand bij-
gewerkte en intern opgeslagen toestand ingesteld. Daarbij worden de positieobjecten, het 
langbedrijfobject en de scenariofunctie bijgewerkt. 

o De parameter "gedrag bij einde van de dwangmatige stand" instellen op 
"geen verandering". 
Aan het eind van de dwangmatige stand wordt de laatst ingestelde toestand niet veran-
derd. De uitgang daarna weer vrijgeven. Bewegingen die op dat moment actief zijn worden 
volledig uitgevoerd.

i Bij de instelling "positie bijwerken": de schakel-/jaloezieactor kan alleen absolute posities 
(positietelegram, scenariowaarde) bij vrijgave dwangmatige stand bijwerken, wanneer de 
positiegegevens bekend zijn en de posities zijn ingesteld. Anders volgt op het tijdstip van 
de vrijgave geen reactie.
Positiegegevens kunnen worden bijgewerkt, wanneer voor de functie dwangmatige stand 
een positie was gedefinieerd of wanneer tijdens dwangmatige vergrendeling een nieuw po-
sitietelegram via het positioneringsobject is ontvangen. In het laatst genoemde geval wordt 
een referentiebeweging bij de vrijgave uitgevoerd, wanneer de positie voor of tijdens de 
dwangmatige vergrendeling niet bekend was.
Ook worden bekende lamellenposities zoals beschreven bijgewerkt. Dat gebeurt ook als de 
jaloeziehoogte niet bekend is.
Langbedrijfbewegingen (beweging zonder positie-instelling) worden daarentegen altijd bij-
gewerkt. 

i Het ingestelde "gedrag aan het einde van de dwangmatige stand" wordt alleen uitgevoerd, 
wanneer de uitgang na het einde van de dwangmatige stand in directe bediening overgaat. 
Bij een geactiveerde veiligheidsfunctie of bij een geactiveerde zonwering (onafhankelijk 
van de ingestelde prioriteit van de directe bediening) wordt de functie met de eerstvolgend 
lagere prioriteit uitgevoerd. Ook wordt het geparametreerde gedrag niet uitgevoerd, wan-
neer de dwangmatige stand door instelling bij busspanningsterugkeer wordt beëindigd. In 
dit geval wordt het ingestelde "gedrag na bus-/netspanningsterugkeer" uitgevoerd.

Gedrag van de dwangmatige stand na busspanningsterugkeer instellen 
Het communicatie-object van de dwangmatige stand kan na busspanningsterugkeer worden ge-
ïnitialiseerd. Bij activeren van de dwangmatige stand kan op deze manier een uitgang bij busini-
tialisatie worden beïnvloed en vergrendeld.
Alleen netspanningsuitval beïnvloedt de dwangmatige stand niet. Wanneer alleen de netspan-
ning terugkeert is een eerder geactiveerde dwangmatige stand ook weer actief.
Het gedrag na busspanningsterugkeer voor de dwangmatige stand wordt per uitgang afzonder-
lijk op de parameterpagina's "Ax - dwangmatige stand" (x = nummerpaar van de uitgang) gepa-
rametreerd.
Afhankelijk van de ingestelde bedieningsmodus past de ETS de tekst van de parameterinstellin-
gen aan ("op" ↔ "klep openen" / "neer" ↔ "klep sluiten").
De geparametreerde toestand wordt na busterugkeer in het communicatieobject 
"dwangmatige stand" overgenomen. 
De functie dwangmatige stand van een uitgang moet op de parameterpagina "Ax – Vrijgaven
" zijn vrijgegeven. Pas dan zijn de kanaalgerichte parameters voor de functie dwangmatige 
stand zichtbaar. 
o De parameter "gedrag na busspanningsterugkeer" instellen op 

"geen dwangmatige stand actief". 
Nat busspanningsterugkeer is de dwangmatige stand uitgeschakeld. In dit geval wordt bij 
busspanningsterugkeer het ingestelde "gedrag na bus-/netspanningsterugkeer" uitgevoerd. 

o De parameter "gedrag na busspanningsterugkeer" instellen op 
"dwangmatige stand aan, op" of "dwangmatige stand aan, klep openen". 
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De dwangmatige stand wordt na busspanningsterugkeer ingeschakeld en de installatie 
wordt dwangmatig omhoog gebracht of de ventilatieklep wordt geopend. De betreffende 
uitgang is dwangmatig vergrendeld, tot via de bus een vrijgave wordt ontvangen. De para-
meter "gedrag na bus-/netspanningsterugkeer" wordt in dit geval voor de betreffende uit-
gang niet verwerkt. 

o De parameter "gedrag na busspanningsterugkeer" instellen op 
"dwangmatige stand aan, neer" of "dwangmatige stand aan, klep sluiten". 
De dwangmatige stand wordt na busspanningsterugkeer ingeschakeld en de installatie 
wordt dwangmatig omlaag gebracht of de ventilatieklep wordt gesloten. De betreffende uit-
gang is dwangmatig vergrendeld, tot via de bus een vrijgave wordt ontvangen. De parame-
ter "gedrag na bus-/netspanningsterugkeer" wordt in dit geval voor de betreffende uitgang 
niet verwerkt. 

o De parameter "gedrag na busspanningsterugkeer" instellen op 
"toestand van de dwangmatige stand voor bus-/netspanningsuitval". 
Na busspanningsterugkeer wordt de laatste voor de bus- of netspanningsuitval ingestelde 
en intern opgeslagen toestand van de dwangmatige stand ingenomen. Door een ETS-pro-
grammering wordt de opgeslagen toestand gewist (reactie dan als 
"geen dwangmatige stand actief"). Wanneer de bijgewerkte toestand 
"geen dwangmatige stand actief" is, wordt bij de busspanningsterugkeer de parameter 
"gedrag na bus-/netspanningsterugkeer uitgevoerd.

i Instelling of bijgewerkte toestand "geen dwangmatige stand actief": de reactie van de be-
treffende uitgang na busspanningsterugkeer wordt door de parameter 
"gedrag na bus-/netspanningsterugkeer" gedefinieerd. 

i Na een ETS-programmering van de applicatie of van de parameters is de dwangmatige 
stand altijd gewist.

Functie doek spannen 
In de bedieningsmodus rolluik/markies kan de functie doek spannen worden geactiveerd. Door 
het doek te spannen wordt het zonweringsdoek van een markies 'glad getrokken' na het ope-
nen. Ook bij het aansturen van rolluiken kan de functie doek spannen worden gebruikt om na 
een beweging in de onderste eindstand de rolluikpositie vast te zetten.

De functie doek spanning wordt, indien in de ETS-parametrering geactiveerd, bij iedere neer-
waartse beweging na het stoppen en na afloop van de ingestelde omschakeltijd uitgevoerd. 
Voor het spannen beweegt de installatie zich kort in de tegenovergestelde richting (afbeel-
ding 45). 

Afbeelding 45: Doek spannen van een markies 

De neerwaartse beweging kan op willekeurige manier worden gestart: langbedrijf-, kortbedrijf- 
of positietelegram, dwangmatige stand, veiligheids- of zonweringsfunctie, centraaltelegram of 
scenario-oproep of ook de handbediening.
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Het spannen van het doek wordt nooit bij een opwaartse beweging uitgevoerd.

i Het doek spannen heeft effecten op de positieberekening en op de positieterugmelding, 
omdat bij het spannen de rolluik- of markiespositie verandert. Bij een positionering in de 
onderste eindstand (100 %) wordt altijd een kleinere positiewaarde na uitvoering van het 
doek spannen teruggemeld. 

i De functie doek spannen is niet bij de bedieningsmodi jaloezie of ventilatieklep instelbaar.

Functie doek spannen activeren 
De functie doek spannen kan onafhankelijk voor iedere rolluik- of markiesuitgang op de para-
meterpagina "Ax - vrijgaven" (x = nummerpaar van de uitgang) worden geactiveerd. 
De bedieningsmodus moet zijn ingesteld op "rolluik/markies". 
o De parameter "functie doek spannen" instellen op "vrijgeven". 

De parameterpagina "Ax – doek spannen" wordt vrijgeschakeld en de functie doek span-
nen wordt geactiveerd.

i De functie doek spannen is niet bij de bedieningsmodi jaloezie of ventilatieklep instelbaar.

Functie doek spannen instellen 
Een geactiveerde functie doek spannen kan onafhankelijk voor iedere rolluik- of markiesuitgang 
op de parameterpagina "Ax - doek spannen" (x = nummerpaar van de uitgang) worden inge-
steld. De benodigde bewegingstijd voor het doek spannen in de tegenovergestelde richting kan 
worden geparametreerd. 
De functie doek spannen moet zijn geactiveerd. 
o De parameter "tijd voor doek spannen" op de benodigde waarde instellen. 

Na afronding van een neerwaartse beweging stopt de installatie en beweegt na afloop van 
de omschakeltijd gedurende de ingestelde tijd voor doek spannen in tegengestelde rich-
ting.

i De tijd voor het doek spannen moet kleiner dan de geparametreerde of ingestelde bewe-
gingstijd van het rolluik of de markies worden ingesteld. Anders treedt een storing op. 

i Het doek spannen vindt alleen plaats, wanneer de neerwaartse beweging langer duurt dan 
de geparametreerde tijd voor het doek spannen.
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4.2.4.3 Uitleveringstoestand 
In Uitleveringstoestand van de actor gedraagt het apparaat zich passief, d.w.z. er worden geen 
telegrammen via de bus verzonden. Een aansturing van de uitgangen via de handbediening op 
het apparaat is mogelijk, voor zover de netspanning is ingeschakeld. Bij handbediening volgt 
geen terugmelding op de bus. Andere functies van de actor zijn uitgeschakeld.
Het apparaat kan via de ETS worden geprogrammeerd en in bedrijf genomen. Het fysieke 
adres is vooringesteld op 15.15.255.

Verder zijn bij levering af fabriek de volgende eigenschappen geconfigureerd... 
- Kanaaldefinitie: alle uitgangen op jaloeziebediening geconfigureerd. 
- Bewegingstijd (permanent): 1 minuut 
- Bewegingstijdverlenging: 2% 
- Pauze bij wisseling bewegingsrichting: 1 s 
- Gedrag bij uitval busspanning: geen reactie 
- Gedrag na bus- of netspanningsterugkeer: stop 
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4.2.5 Parameter 

Omschrijving Waarde Commentaar 
h Algemeen 

Vertraging na busspan-
ningsterugkeer
Minuten (0...59)  

0...59 Voor het verminderen van het telegram-
verkeer op de buskabel na het inschake-
len van de busspanning (busreset), na 
de aansluiting van het apparaat op de 
bus of na een ETS-programmering is 
het mogelijk, alle actieve terugmeldin-
gen van de actor te vertragen. Deze pa-
rameter bepaalt voor dit geval algemeen 
voor het apparaat een vertragingstijd. 
Pas na afloop van de hier geparame-
treerde tijd worden evt. terugmeldtele-
grammen voor initialisatie over de bus 
verzonden.

Instelling van de minuten voor de vertra-
gingstijd 

Seconden (0...59) 0...17…59 Instelling van de seconden voor de ver-
tragingstijd 

Centraalfunctie voor 
schakeluitgangen? 

Ja
Nee 

De instelling "Ja" geeft de centraalfunc-
tie voor de schakeluitgangen en zo het 
object "centraal schakelen" vrij. Alleen 
bij vrijgegeven functie is een toekenning 
van de afzonderlijke schakeluitgangen 
aan de centraalfunctie mogelijk. 

Polariteit centraalobject 0 = uitschakelen; 1 = in-
schakelen
0 = inschakelen; 1 = uit-
schakelen 

Hier wordt de polariteit van het centraal-
object "centraal schakelen" ingesteld. 

i Deze parameter is alleen bij vrijge-
geven schakelen-centraalfunctie 
zichtbaar. 

Centraalfunctie voor ja-
loezieuitgangen ? 

Ja
Nee 

De instelling "ja" geeft de centraalfunctie 
voor de jaloezie-uitgangen en zo het ob-
ject "centraal bewegen" vrij. Alleen bij 
vrijgegeven functie is een toekenning 
van de afzonderlijke jaloezieuitgangen 
aan de centraalfunctie mogelijk. 

Polariteit centraalobject 0 = OP/ 1 = NEER
0 = NEER / 1 = OP 

Hier wordt de polariteit van het centraal-
object ingesteld. 

i Deze parameter is alleen bij vrijge-
geven jaloezie-centraalfunctie zicht-
baar. 

Verzamelterugmelding 
voor schakeluitgangen 
gebruiken? 

Nee
Ja, actief meldobject
Ja, passief statusobject  

Om de telegrambelasting bij de "businiti-
alisatie" gering te houden, kan de verza-
melterugmelding van de actor worden 
gebruikt. De instelling "Ja" activeert de 
verzamelterugmelding voor de uitgan-
gen in schakelbediening en schakelt het 
betreffende object vrij.
Verder wordt vastgelegd, of de terug-
melding actief zendend plaatsvindt (tele-
gramoverdracht bij verandering) of pas-
sief (telegramoverdracht alleen als ant-
woord op een leesvraag). De communi-
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catiflags van de objecten worden door 
de ETS automatisch conform de instel-
ling geset.

Tijdvertraging voor te-
rugmelding na busspan-
ningsterugkeer ? 

Ja
Nee 

De verzamelterugmelding kan bij 
busspanningsterugkeer of na een ETS-
programmering tijdvertraagd via de bus 
worden verzonden. Door de instelling 
"ja" wordt de vertragingstijd voor de ver-
zamelterugmelding bij busspanningste-
rugkeer ingeschakeld. De vertragingstijd 
wordt onder "algemeen" ingesteld (zie 
boven). 

i Deze parameter is alleen bij vrijge-
geven verzamelterugmelding zicht-
baar.

Cyclisch zenden van de 
verzamelterugmelding? 

De objectwaarde van de verzamelterug-
melding kan cyclisch worden verzonden. 

Ja (zenden cyclisch en bij 
verandering) 

Het terugmeldtelegram wordt cyclisch 
en bij verandering van de toestand op 
de bus uitgezonden. De cyclustijd wordt 
algemeen voor alle terugmeldingen on-
der "schakeluitgangen tijden" geparame-
treerd. 

Nee (zenden alleen bij 
verandering) 

Het terugmeldtelegram wordt alleen bij 
verandering van de toestand op de bus 
uitgezonden. 

i Deze parameter is alleen bij vrijge-
geven verzamelterugmelding zicht-
baar.

Tijd voor knipperen
(alle toegekende scha-
keluitgangen) 

1 s
2 s
5 s
10 s 

Aan het begin of einde van een blok-
keerfunctie, indien gebruikt, kunnen 
schakeluitgangen ook als "knipperen" 
worden geparametreerd. In dat geval 
veranderen uitgangen cyclisch van 
schakeltoestand.
De parameter "Tijd voor knipperen" defi-
nieert algemeen voor alle schakeluitgan-
gen de inschakeltijd en de uitschakeltijd 
van een knipperend uitgangssignaal.

Voorbeeld:
Tijd voor knipperen = 1 s
1 s aan -> 1 s uit -> 1 s aan -> 1 s uit ...

h Schakeluitgangen tijden 

Tijd voor cycl. zenden 
van de terugmelding
Uren (0...23) 

0...23 De verschillende actieve terugmeldingen 
van de actor kunnen, afhankelijk van de 
parametrering, hun toestand ook cy-
clisch via de bus verzenden.
De parameter "Tijd voor cycl. zenden 
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van de terugmelding" bepaalt algemeen 
voor alle schakeluitgangen de cyclustijd.

Instelling van de uren van de cyclustijd. 

Minuten (0...59) 0...2...59 Instelling van de minuten van de cyclus-
tijd. 

Seconden (10...59) 10...59 Instelling van de seconden van de cy-
clustijd.

Voorinstelling: 2 minuten 10 seconden 

h Jaloezieuitgangen veiligheid 

Veiligheidsfuncties Geblokkeerd

Vrijgegeven  

Wanneer de maximaal 5 veiligheidsfunc-
ties van de actor moeten worden ge-
bruikt en instelbaar moeten zijn, dan 
moet hier de algemene vrijgave van de-
ze functie voor alle kanalen plaatsvinden 
(instelling "vrijgeven").
Bij uitgeschakelde veiligheidsfuncties 
(instelling: "geblokkeerd") heeft de even-
tueel geparametreerde toekenning van 
afzonderlijke jaloezieuitgangen aan de 
veiligheidsbewaking geen functie. 

Windalarm 1 Geblokkeerd

Vrijgegeven  

Op deze plaats kan het eerste wind-
alarm worden vrijgegeven en daardoor 
het communicatieobject worden vrijge-
schakeld (instelling: "vrijgegeven"). Bij 
uitgeschakeld eerste windalarm 
(instelling: "geblokkeerd") heeft de even-
tueel geparametreerde toekenning van 
afzonderlijke jaloezieuitgangen aan 
windalarm 1 geen functie.  

Windalarm 2 Geblokkeerd

Vrijgegeven  

Op deze plaats kan het tweede wind-
alarm worden vrijgegeven en daardoor 
het communicatieobject worden vrijge-
schakeld (instelling: "vrijgegeven"). Bij 
uitgeschakeld tweede windalarm 
(instelling: "geblokkeerd") heeft de even-
tueel geparametreerde toekenning van 
afzonderlijke jaloezieuitgangen aan 
windalarm 2 geen functie.  

Windalarm 3 Geblokkeerd

Vrijgegeven  

Op deze plaats kan het derde windalarm 
worden vrijgegeven en daardoor het 
communicatieobject worden vrijgescha-
keld (instelling: "vrijgegeven"). Bij uitge-
schakeld derde windalarm 
(instelling: "geblokkeerd") heeft de even-
tueel geparametreerde toekenning van 
afzonderlijke jaloezieuitgangen aan 
windalarm 3 geen functie.  

Regenalarm Geblokkeerd

Vrijgegeven  

Op deze plaats kan het regenalarm wor-
den vrijgegeven en daardoor het com-
municatieobject worden vrijgeschakeld 
(instelling: "vrijgegeven"). Bij uitgescha-
keld regenalarm 
(instelling: "geblokkeerd") heeft de even-
tueel geparametreerde toekenning van 
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afzonderlijke jaloezieuitgangen aan het 
regenalarm geen functie.  

Vorstalarm Geblokkeerd

Vrijgegeven  

Op deze plaats kan het vorstalarm wor-
den vrijgegeven en daardoor het com-
municatieobject worden vrijgescha-
keld (instelling: "vrijgegeven"). Bij uitge-
schakeld vorstalarm 
(instelling: "geblokkeerd") heeft de even-
tueel geparametreerde toekenning van 
afzonderlijke jaloezieuitgangen aan het 
vorstalarm geen functie.  

Prioriteit van de veilig-
heidsalarmen 

Wind --> Regen --> Vorst
Wind --> Vorst --> Regen
Regen --> Wind --> Vorst
Regen --> Vorst --> Wind
Vorst --> Regen --> Wind
Vorst --> Wind --> Regen  

Deze parameter definieert de onderlinge 
prioriteit van de afzonderlijke veiligheids-
alarmen. Interpretatie:
hoog -> gemiddeld -> laag.  

i De drie windalarmen hebben ten 
opzichte van elkaar dezelfde priori-
teit. 

i De vrijschakelparameters van de 
veiligheidsalarmen en de prioriteit-
parameter is alleen zichtbaar, wan-
neer de veiligheidsfuncties zijn vrij-
geschakeld. 

h Jaloezie veiligheid tijden 

Bewaking voor wind-
alarmen gebruiken?
(alleen bij vrijgegeven 
windalarmen!)  

Ja

Nee 

Wanneer de onder 
"jaloezie-uitgangen veiligheid" vrijge-
schakelde windalarmen cyclisch op het 
binnenkomen van telegrammen op de 
veiligheidsobjecten moeten worden be-
waakt, moet hier de bewaking worden 
geactiveerd (instelling: "ja").
Anders (instelling: "nee") worden de ob-
jecten niet cyclisch bewaakt.  

i Zodra hier de bewaking is geacti-
veerd, moeten alle vrijgeschakelde 
windalarmobjecten cyclisch met te-
legrammen worden beschreven! 

i De bewaking mag alleen dan wor-
den geactiveerd, wanneer onder 
"veiligheid" minimaal één windalarm 
is vrijgeschakeld.

Tijd voor bewaking 
windalarm
Uren (0...23)  

0...23 Hier wordt de bewakingstijd van de 
windalarmen geparametreerd.

Instelling van de uren voor de bewa-
kingstijd.  

Minuten (1...59) 1...25...59 Instelling van de minuten voor de bewa-
kingstijd. 

Voorinstelling: 25 minuten 

i De cyclustijd van de zender moet 
kleiner zijn dan de helft van de ge-
parametreerde bewakingstijd van 
de actor. 
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i De tijdinstelling is alleen mogelijk, 
wanneer de bewaking voor de 
windalarmen is geactiveerd.

Bewaking voor re-
genalarm gebruiken ? 

Ja

Nee 

Wanneer het onder 
"jaloezieuitgangen veiligheid" vrijge-
schakelde regenalarm cyclisch op tele-
grammen op het veiligheidsobject moet 
worden bewaakt, dan moet hier de be-
waking geactiveerd worden 
(instelling "Ja").
Anders (instelling: "nee") wordt het ob-
ject niet cyclisch bewaakt.  

i Zodra hier de bewaking is geacti-
veerd, moet het vrijgeschakelde re-
genalarmobject cyclisch met tele-
grammen worden beschreven! 

i De parameter is alleen zichtbaar, 
wanneer onder "veiligheid" het re-
genalarm is vrijgeschakeld.

Tijd voor bewaking re-
genalarm
Uren (0...23)  

0...23 Hier wordt de bewakingstijd van het re-
genalarm geparametreerd.

Instelling van de uren voor de bewa-
kingstijd.  

Minuten (1...59) 1...2...59 Instelling van de minuten voor de bewa-
kingstijd. 

Voorinstelling: 2 minuten 

i De cyclustijd van de zender moet 
kleiner zijn dan de helft van de ge-
parametreerde bewakingstijd van 
de actor. 

i De tijdinstelling is alleen mogelijk, 
wanneer de bewaking voor het re-
genalarm is geactiveerd.

Bewaking voor vor-
stalarm gebruiken ? 

Ja

Nee 

Wanneer het onder 
"jaloezieuitgangen veiligheid" vrijge-
schakelde vorstalarm cyclisch op tele-
grammen op het veiligheidsobject moet 
worden bewaakt, dan moet hier de be-
waking geactiveerd worden 
(instelling "Ja").
Anders (instelling: "nee") wordt het ob-
ject niet cyclisch bewaakt.  

i Zodra hier de bewaking is geacti-
veerd, moet het vrijgeschakelde 
vorstalarmobject cyclisch met tele-
grammen worden beschreven! 
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i De parameter is alleen zichtbaar, 
wanneer onder 
"jaloezie-uitgangen veiligheid" het 
vorstalarm is vrijgeschakeld.

Tijd voor bewaking vor-
stalarm
Uren (0...23)  

0...23 Hier wordt de bewakingstijd van het vor-
stalarm geparametreerd.

Instelling van de uren voor de bewa-
kingstijd.  

Minuten (1...59) 1...2...59 Instelling van de minuten voor de bewa-
kingstijd. 

Voorinstelling: 2 minuten 

i De cyclustijd van de zender moet 
kleiner zijn dan de helft van de ge-
parametreerde bewakingstijd van 
de actor. 

i De tijdinstelling is alleen mogelijk, 
wanneer de bewaking voor het vor-
stalarm is geactiveerd.

h Handbediening 

Handbediening bij uitval 
busspanning 

Geblokkeerd

Vrijgegeven 

Voor het geval van een busspannings-
uitval (busspanning uitgeschakeld) kan 
hier worden geparametreerd, of de 
handbediening moet zijn vrijgegeven of 
uitgeschakeld. 

Handbediening bij bus-
bedrijf 

Geblokkeerd

Vrijgegeven 

Voor busbedrijf (busspanning ingescha-
keld) kan hier worden geparametreerd, 
of de handbediening moet zijn vrijgege-
ven of uitgeschakeld. 

Blokkeerfunctie ? Ja

Nee 

De handbediening kan via de bus, ook 
tijdens een geactiveerde handbediening, 
worden geblokkeerd. Daarvoor kan het 
blokkeringsobject op deze plaats wor-
den vrijgeschakeld. 

Polariteit blokkeringsob-
ject 

0=vrijgegeven; 1=
geblokkeerd

0 = geblokkeerd; 1 = vrijge-
geven 

Met deze parameter wordt de polariteit 
van het blokkeringsobject ingesteld. 

i Alleen zichtbaar bij vrijgegeven 
blokkeerfunctie van de handbedie-
ning.

Status zenden ? Ja

Nee 

De actuela status van de handbediening 
kan via een separaat statusobject op de 
bus worden verzonden, wanneer de 
busspanning actief is (instelling: "ja"). 

Functie en polariteit sta-
tusobject 

Deze parameter geeft aan welke infor-
matie het statusobject bevat. Het object 
is altijd "0", wanneer de handbediening 
is uitgeschakeld. 
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0 = niet actief; 1 = handb. 
actief 

Het object is "1", wanneer de handbe-
diening is ingeschakeld (tijdelijk of per-
manent). 

0 = niet actief; 1 = perma-
nente handb. actief 

Het object is alleen "1", wanneer de per-
manente handbediening is ingescha-
keld. 

i Deze parameter is alleen zichtbaar, 
wanneer het zenden van de status 
van de handbediening is vrijgege-
ven.

i De status wordt na busspanningste-
rugkeer alleen dan actief op de bus 
verzonden ("0"), wanneer door de 
busterugkeer een handbediening 
wordt beëindigd. 

Gedrag aan het einde 
van de permanente 
handbediening bij bus-
bedrijf 

Het gedrag van de actor aan het einde 
van de permanente handbediening is af-
hankelijk van deze parameter. 

Geen verandering Alle tijdens de actieve permanente 
handbediening ontvangen telegrammen 
voor directe bediening (schakelen, lang-/
kortbedrijf, positionering, scenario's) 
worden verworpen. Na beëindiging van 
de permanente handbediening blijft de 
momentele toestand van alle uitgangen 
ongewijzigd. Wanneer echter tijdens de 
handbediening een functie met hogere 
prioriteit dan directe bediening word ge-
activeerd (veiligheid, dwangmatige 
stand, blokkeerfunctie, zonwering), dan 
activeert de actor voor de betreffende 
uitgangen de functie met hogere priori-
teit.  

Uitgangen bijwerken Tijdens de actieve permanente handbe-
diening worden alle binnenkomende te-
legrammen (uitzondering kortbedrijftele-
grammen) intern gevolgd. Bij het beëin-
digen van de handbediening worden de 
uitgangen overeenkomstig ingesteld.

Busbesturing van de af-
zonderlijke uitgangen bij 
busbedrijf blokkeerbaar 

Ja

Nee 

Afzonderlijke uitgangen kunnen tijdens 
een permanente handbediening ter 
plaatse worden geblokkeerd, zodat de 
geblokkeerde uitgangen niet meer door 
de bus kunnen worden aangestuurd. 
Een blokkering door de handbediening 
wordt alleen toegestaan, wanneer deze 
parameter op "ja" is ingesteld.

h Keuze schakelen - jaloezie 

Functie
 Uitgang 1
 en uitgang 2 

1 x jaloezieuitgang

2 x schakeluitgang  

Deze parameter bepaalt de kanaaldefi-
nitie van het uitgangspaar A1 en A2.
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Functie
 Uitgang 3
 en uitgang 4 

1 x jaloezieuitgang

2 x schakeluitgang  

Deze parameter bepaalt de kanaaldefi-
nitie van het uitgangspaar A3 en A4.

Functie
 Uitgang 5
 en uitgang 6* 

1 x jaloezieuitgang

2 x schakeluitgang  

Deze parameter bepaalt de kanaaldefi-
nitie van het uitgangspaar A5 en A6.

Functie
 Uitgang 7
 en uitgang 8* 

1 x jaloezieuitgang

2 x schakeluitgang  

Deze parameter bepaalt de kanaaldefi-
nitie van het uitgangspaar A7 en A8.

Functie
 Uitgang 9
 en uitgang 10** 

1 x jaloezieuitgang

2 x schakeluitgang  

Deze parameter bepaalt de kanaaldefi-
nitie van het uitgangspaar A9 en A10.

Functie
 Uitgang 11
 en uitgang 12** 

1 x jaloezieuitgang

2 x schakeluitgang  

Deze parameter bepaalt de kanaaldefi-
nitie van het uitgangspaar A11 en A12.

Functie
 Uitgang 13
 en uitgang 14** 

1 x jaloezieuitgang

2 x schakeluitgang  

Deze parameter bepaalt de kanaaldefi-
nitie van het uitgangspaar A13 en A14.

Functie
 Uitgang 15
 en uitgang 16**

*: alleen bij schakel-/ja-
loezie-actoren 4/8-vou-
dig & 8/16-voudig.

**: alleen bij schakel-/ja-
loezie-actor 8/16-vou-
dig.

1 x jaloezieuitgang

2 x schakeluitgang  

Deze parameter bepaalt de kanaaldefi-
nitie van het uitgangspaar A15 en A16. 

h Ax – algemeen (x = nummer van het uitgangspaar 1/2 … max. 15/16 in jaloeziebediening / 
alle uitgangen zijn onafhankelijk van elkaar parametreerbaar. / alleen in jaloeziebediening zicht-
baar!) 

Bedieningsmodus
(a.u.b. eerst instellen!)  

Jaloezie

Rolluik / markies

Ventilatieklep 

De schakel-/jaloezieactor kan in jaloe-
ziebedrijf verschillende aandrijfsystemen 
aansturen. Door de instelling van deze 
parameter wordt bepaald, welk type 
aandrijving of welk type installatie op de 
uitgang is aangesloten. 

i De ETS stelt afhankelijk van deze 
parameter alle volgende parame-
ters dynamisch in (tekst, zichtbaar-
heden, enz.). Daarom moet deze 
parameter "bedieningsmodus" voor 
alle andere parameters van een uit-
gang worden ingesteld. 
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Gedrag na ETS-pro-
grammering 

Met de actor kan een voorkeurspositie 
van het relais na een ETS-programme-
ring worden ingesteld afzonderlijk voor 
iedere uitgang. 

Omhoog/klep openen De actor beweegt de installatie na een 
ETS-programmering naar boven of 
opent de ventilatieklep. 

Omlaag/klep sluiten De actor beweegt de installatie na een 
ETS-programmering naar beneden of 
sluit de ventilatieklep. 

stop Na een ETS-programmering stuurt de 
actor het relais van de uitgang in de po-
sitie "stop". Daardoor wordt een eventu-
eel actieve aandrijfbeweging onderbro-
ken. 

i Het op deze plaats geparametreer-
de gedrag wordt na iedere applica-
tie- of parameter-download door de 
ETS uitgevoerd. De eenvoudige 
download van alle het fysisch adres 
of een gedeeltelijk programmeren 
van alleen de groepsadressen heeft 
tot gevolg, dat niet deze parameter 
wordt gevolgd, maar dat het gepa-
rametreerde 
"gedrag na busspanningsterugkeer"  
wordt uitgevoerd.

Gedrag bij uitval 
busspanning 

Met de actor kan een voorkeurspositie 
van het relais bij busspanningsuitval 
worden ingesteld afzonderlijk voor iede-
re uitgang. 

stop Bij busspanningsuitval stuurt de actor 
het relais van de uitgang in de positie 
"stop". Daardoor wordt een eventueel 
actieve aandrijfbeweging onderbroken. 

Omhoog/klep openen De actor beweegt de installatie bij een 
busspanningsuitval naar boven of opent 
de ventilatieklep. 

Omlaag/klep sluiten De actor beweegt de installatie bij een 
busspanningsuitval naar beneden of 
sluit de ventilatieklep. 

Naar positie bewegen Bij busspanningsuitval kan de aangeslo-
ten aandrijving naar een door andere 
parameters gegeven positie bewegen. 

Geen reactie Bij busspanningsuitval toont het relais 
van de uitgang geen reactie. Bewegin-
gen die op dat moment actief zijn wor-
den volledig uitgevoerd.

Positie jaloezie bij 
busspanningsuitval
(0...100%)  

0...100% Hier wordt de jaloeziepositie ingesteld, 
die moet worden ingenomen bij 
busspanningsuitval. 
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i Deze parameter is alleen zichtbaar, 
wanneer het 
"gedrag bij busspanningsuitval" op 
"positie innemen" is ingesteld. 

i Deze parameter is alleen in de be-
dieningsmodus jaloezie zichtbaar.

Positie lamel bij 
busspanningsuitval
(0...100%)  

0...100% Hier wordt de lamellenpositie ingesteld, 
die moet worden ingenomen bij 
busspanningsuitval, nadat de jaloezie-
hoogte is ingesteld. 

i Deze parameter is alleen zichtbaar, 
wanneer het 
"gedrag bij busspanningsuitval" op 
"positie innemen" is ingesteld. 

i Deze parameter is alleen in de be-
dieningsmodus jaloezie zichtbaar.

Positie rolluik/markies 
bij busspanningsuitval
(0...100%)  

0...100% Hier wordt de rolluik- of markiespositie 
ingesteld, die moet worden ingenomen 
bij busspanningsuitval. 

i Deze parameter is alleen zichtbaar, 
wanneer het 
"gedrag bij busspanningsuitval" op 
"positie innemen" is ingesteld. 

i Deze parameter is alleen in de be-
dieningsmodus rolluik/markies 
zichtbaar.

Positie ventilatieklep bij 
busspanningsuitval
(0...100%)  

0...100% Hier wordt de ventilatiekleppositie inge-
steld, die moet worden ingenomen bij 
busspanningsuitval. 

i Deze parameter is alleen zichtbaar, 
wanneer het 
"gedrag bij busspanningsuitval" op 
"positie innemen" is ingesteld. 

i Deze parameter is alleen in de be-
dieningsmodus ventilatieklep zicht-
baar.

Gedrag na bus- of net-
spanningsterugkeer 

Met de actor kan een voorkeurspositie 
van het relais na bus- of netspannings-
terugkeer worden ingesteld afzonderlijk 
voor iedere uitgang. Het geparametreer-
de gedrag wordt uitgevoerd, wanneer de 
busspanning of de netspanning weer 
wordt ingeschakeld. 

stop Bij bus- of netspanningsterugkeer stuurt 
de actor het relais van de uitgang in de 
positie "stop". Daardoor wordt een even-
tueel actieve aandrijfbeweging onder-
broken. 
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Omhoog/klep openen De actor beweegt de installatie bij een 
bus- of netspanningsterugkeer naar bo-
ven of opent de ventilatieklep. 

Omlaag/klep sluiten De actor beweegt de installatie bij een 
bus- of netspanningsterugkeer naar be-
neden of sluit de ventilatieklep. 

Positie bij bus-/netspan-
ningsuitval 

Na bus- of netspanningsterugkeer wordt 
de laatste voor de bus- of netspannings-
uitval ingestelde en intern opgeslagen 
toestand ingenomen. 

Naar positie bewegen Bij bus- of netspanningsterugkeer kan 
de aangesloten aandrijving naar een 
door andere parameters gegeven positie 
bewegen. 

Geen reactie Bij bus- of netspanningsterugkeer toont 
het relais van de uitgang geen reactie. 
Op het tijdstip van de spanningsterug-
keer aflopende bewegingen worden he-
lemaal afgemaakt.
De op het tijdstip van de netspannings-
uitval via de bus ontvangen comman-
do's worden bij netspanningsterugkeer 
alsnog uitgevoerd.
Onderbroken kort- of langbewegingen 
worden, over de volle lengte opnieuw 
gestart, positiebewegingen worden op 
de plaats van onderbreking voortgezet.

i Het geparametreerde gedrag wordt 
alleen uitgevoerd, wanneer de laat-
ste ETS-programmering van de ap-
plicatie of de parameter langer dan 
20 seconden geleden is. Anders 
(TETS < 20 s) wordt ook bij netterug-
keer het "Gedrag na ETS-program-
mering" uitgevoerd. 

Positie jaloezie bij bus-/
netsp.-terugkeer
(0...100%)  

0...100% Hier wordt de jaloeziepositie ingesteld, 
die moet worden ingenomen bij bus- of 
netspanningsterugkeer. 

i Deze parameter is alleen zichtbaar, 
wanneer het 
"gedrag na bus- of netspanningster-
ugkeer" op "positie innemen" is in-
gesteld. 

i Deze parameter is alleen in de be-
dieningsmodus jaloezie zichtbaar.

Positie lamel bij bus-/
netsp.-terugkeer
(0...100%)  

0...100% Hier wordt de lamellenpositie ingesteld, 
die moet worden ingenomen bij bus- of 
netspanningsterugkeer, nadat de jaloe-
ziehoogte is ingesteld. 
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i Deze parameter is alleen zichtbaar, 
wanneer het 
"gedrag na bus- of netspanningster-
ugkeer" op "positie innemen" is in-
gesteld. 

i Deze parameter is alleen in de be-
dieningsmodus jaloezie zichtbaar.

Positie rolluik/markies 
bij bus-/netsp.-terugkeer
(0...100%)  

0...100% Hier wordt de rolluik- of markiespositie 
ingesteld, die moet worden ingenomen 
bij bus- of netspanningsterugkeer. 

i Deze parameter is alleen zichtbaar, 
wanneer het 
"gedrag na bus- of netspanningster-
ugkeer" op "positie innemen" is in-
gesteld. 

i Deze parameter is alleen in de be-
dieningsmodus rolluik/markies 
zichtbaar.

Positie ventilatieklep bij 
bus-/netsp.-terugkeer
(0...100%)  

0...100% Hier wordt de ventilatiekleppositie inge-
steld, die moet worden ingenomen bij 
bus- of netspanningsterugkeer. 

i Deze parameter is alleen zichtbaar, 
wanneer het 
"gedrag na bus- of netspanningster-
ugkeer" op "positie innemen" is in-
gesteld. 

i Deze parameter is alleen in de be-
dieningsmodus ventilatieklep zicht-
baar.

Bewegingstijdverlenging 
voor beweging omhoog 

2 %
3 %
4 %
5 %
6 %
7 %
8 %
9 %
10 %
12,5 % 

De schakel-/jaloezie-actor verlengt alle 
opwaartse bewegingen of alle ventila-
tieklepbewegingen in de geopende posi-
tie van jaloezieuitgangen aan de hand 
van de hier geparametreerde verlen-
ging. De verlenging wordt procentueel 
berekend uit het verschil van de bepaal-
de bewegingstijd naar de onderste eind-
stand (volledig gesloten positie) met de 
bewegingstijd naar de bovenste eind-
stand (volledige geopende positie).

h Ax – tijden (x = nummer van het uitgangspaar 1/2 … max. 15/16 in jaloeziebediening / alle 
uitgangen zijn onafhankelijk van elkaar parametreerbaar. / alleen in jaloeziebediening zicht-
baar!) 

Kortbedrijf De reactie op een ontvangen kortbedrijf-
telegram kan hier worden ingesteld. 

Nee (alleen stop) De aandrijving wordt alleen gestopt, 
wanneer deze zich bij ontvangst van 
een telegram in een beweging bevindt. 
Bij geen beweging volgt geen reactie. 
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Ja Bij ontvangst van een kortbedrijftele-
gram wordt het kortbedrijf gestart, wan-
neer de aandrijving stilstaat. Wanneer 
de aandrijving zich bij de ontvangst van 
het telegram beweegt, volgt een stop. 

Tijd voor kortbedrijf
Seconden (0...59) 

0...59 Hier wordt de tijd voor het kortbedrijf in-
gesteld.

Instelling van de seconden van het kort-
bedrijf. 

Milliseconden
(0...99 x 10) 

0...50...99 Instelling van de milliseconden van het 
kortbedrijf. 

Voorinstelling: 500 Milliseconden 

i De tijd voor het kortbedrijf mag 
max. ½ van de lamellenbewegings-
tijd zijn. 

i De parameter is alleen zichtbaar, 
wanneer de parameter "kortbedrijf"  
is ingesteld op "ja".

Bewegingstijd jaloezie
Minuten (0...59) 

0...1...59 Hier wordt de bewegingstijd van de ja-
loezie ingesteld. De tijd die nodig is om 
van de bovenste eindstand naar de on-
derste eindstand te bewegen moet wor-
den bepaald.

Instelling van de minuten bewegingstijd 
van de jaloezie. 

Seconden (0...59) 0...59 Instelling van de seconden bewegings-
tijd van de jaloezie. 

Voorinstelling: 1 minuut 

i De bewegingstijd moet exact wor-
den bepaald! 

i Deze parameters zijn alleen in de 
bedieningsmodus jaloezie zicht-
baar.

Bewegingstijd rolluik/
markies
Minuten (0...59) 

0...1...59 Hier wordt de bewegingstijd van het rol-
luik of de markies ingesteld. De tijd die 
nodig is om van de bovenste eindstand 
naar de onderste eindstand te bewegen 
moet worden bepaald.

Instelling van de minuten bewegingstijd 
van rolluik of markies. 

Seconden (0...59) 0...59 Instelling van de seconden bewegings-
tijd van rolluik of markies. 

Voorinstelling: 1 minuut 

i De bewegingstijd moet exact wor-
den bepaald! 
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i Deze parameters zijn alleen in de 
bedieningsmodus rolluik/markies 
zichtbaar.

Bewegingstijd ventila-
tieklep
Minuten (0...59) 

0...1...59 Hier wordt de bewegingstijd van de ven-
tilatieklep ingesteld. De tijd die nodig is 
om van de volledig geopende positie 
naar de volledig gesloten positie te be-
wegen moet worden bepaald.

Instelling van de minuten bewegingstijd 
van de ventilatieklep. 

Seconden (0...59) 0...59 Instelling van de seconden bewegings-
tijd van de ventilatieklep. 

Voorinstelling: 1 minuut 

i De bewegingstijd moet exact wor-
den bepaald! 

i  Deze parameters zijn alleen in de 
bedieningsmodus ventilatieklep 
zichtbaar.

Bewegingstijd lamellen
Minuten (0...59) 

0...59 Hier wordt de bewegingstijd van de la-
mellen ingesteld. De tijd voor een com-
plete beweging van de volledig geopen-
de lamellenpositie naar de volledig ge-
sloten lamellenpositie moet worden be-
paald (beweging neer).

Instelling van de minuten bewegingstijd 
van de lamellen. 

Seconden (0...59) 0...4...59 Instelling van de seconden bewegings-
tijd van de lamellen. 

Voorinstelling: 4 seconden 

i De bewegingstijd moet exact wor-
den bepaald! 

i De tijd voor de lamellen moet korter 
worden ingesteld dan de tijd voor 
de jaloezie. 

i Deze parameters zijn alleen in de 
bedieningsmodus jaloezie zicht-
baar.

Omschakeltijd bij wisse-
ling bewegingsrichting 

0,5 s
1 s
2 s
5 s  

Bepaalt de pauze bij wisseling van de 
bewegingsrichting (omschakeltijd)

h Ax – vrijgaven (x = nummer van het uitgangspaar 1/2 … max. 15/16 in jaloeziebediening / 
alle uitgangen zijn onafhankelijk van elkaar parametreerbaar. / alleen in jaloeziebediening zicht-
baar!) 

Terugmeldingsfunctie Op deze plaats kunnen de terugmeld-
functies worden geblokkeerd of vrijgege-
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geblokkeerd

Vrijgegeven  

ven. Bij vrijgegeven functie verschijnen 
de benodigde parameters onder 
"Ax - terugmeldingen". 

Veiligheidsfuncties geblokkeerd

Vrijgegeven  

Op deze plaats kunnen de veiligheeids-
functies worden geblokkeerd of vrijgege-
ven. Bij vrijgegeven functie verschijnen 
de benodigde parameters onder 
"Ax - veiligeid" en de benodigde objec-
ten worden vrijgeschakeld. 

Zonweringsfuncties geblokkeerd

Vrijgegeven  

Op deze plaats kunnen de zonwerings-
functies worden geblokkeerd of vrijgege-
ven. Bij vrijgegeven functie verschijnen 
de benodigde parameters on-
der "Ax - zonwering" (3 parameterknop-
en) en de benodigde objecten worden 
vrijgeschakeld. 

Scenariofunctie
(bij actor 8/16-voudig
 alleen vanaf ETS3.0d) 

geblokkeerd

Vrijgegeven  

Op deze plaats kan de scenariofunctie 
worden geblokkeerd of vrijgegeven. Bij 
vrijgegeven functie verschijnen de beno-
digde parameters onder "Ax - scenario"  
en de benodigde objecten worden vrij-
geschakeld. 

Functie dwangmatige 
stand
(bij actor 8/16-voudig
 alleen vanaf ETS3.0d) 

geblokkeerd

Vrijgegeven  

Op deze plaats kan de functie dwang-
matige stand worden geblokkeerd of vrij-
gegeven. Bij vrijgegeven functie ver-
schijnen de benodigde parameters on-
der "Ax - dwangmatige stand" en de be-
nodigde objecten worden vrijgescha-
keld. 

Functie doek spannen geblokkeerd

Vrijgegeven  

Op deze plaats kan de functie doek 
spannen worden geblokkeerd of vrijge-
geven. Bij vrijgegeven functie verschij-
nen de benodigde parameters onder 
"Ax - doek spannen" en de benodigde 
objecten worden vrijgeschakeld. 

i Deze parameter is alleen in de be-
dieningsmodus rolluik/markies 
zichtbaar. 

Toekenning aan cen-
traalfunctie ? 

Op deze plaats wordt de uitgang aan de 
centraalfunctie toegekend. 

 Ja (centraalfunctie onder 
"algemeen" vrijgeven!) 

De uitgang is aan de centraalfunctie toe-
gekend. Let erop, dat de jaloezie-cen-
traalfunctie onder "algemeen" ook is vrij-
gegeven. Anders heeft een toekenning 
geen invloed op de jaloezieuitgang. 

Nee De uitgang is niet aan de centraalfunctie 
toegekend.

h Ax – terugmeldingen (x = nummer van het uitgangspaar 1/2 … max. 15/16 in jaloeziebedie-
ning / alle uitgangen zijn onafhankelijk van elkaar parametreerbaar. / alleen in jaloeziebediening 
zichtbaar en alleen toegankelijk, wanneer de parameter "Terugmeldingsfuncties?"  onder "Ax 
vrijgaven" op "vrijgegeven is ingesteld!) 

Terugmelding jaloezie-
positie 
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De actuele jaloeziepositie van de uit-
gang kan afzonderlijk op de bus worden 
teruggemeld. 

Geen terugmelding Er is geen terugmeldobject voor de uit-
gang aanwezig. Terugmelding uitge-
schakeld. 

Terugmeldobject is
actief meldobject 

De terugmelding en het object zijn geac-
tiveerd. Het object is actief zendend (te-
legram verzenden bij verandering). 

Terugmeldobject is passief 
statusobject 

De terugmelding en het object zijn geac-
tiveerd. Het object gedraagt zich passief 
(telegram verzenden alleen als ant-
woord op een leesvraag). 

i De communicatiflags van de objec-
ten worden door de ETS automa-
tisch conform de instelling geset. 

i Deze parameter is alleen in de be-
dieningsmodus jaloezie zichtbaar. 

Terugmelding rolluik- en 
markiespositie 

De actuele rolluik- of markiespositie van 
de uitgang kan afzonderlijk op de bus 
worden teruggemeld. 

Geen terugmelding Er is geen terugmeldobject voor de uit-
gang aanwezig. Terugmelding uitge-
schakeld. 

Terugmeldobject is 
actief meldobject 

De terugmelding en het object zijn geac-
tiveerd. Het object is actief zendend (te-
legram verzenden bij verandering). 

Terugmeldobject is passief 
statusobject 

De terugmelding en het object zijn geac-
tiveerd. Het object gedraagt zich passief 
(telegram verzenden alleen als ant-
woord op een leesvraag). 

i De communicatiflags van de objec-
ten worden door de ETS automa-
tisch conform de instelling geset. 

i Deze parameter is alleen in de be-
dieningsmodus rolluik/markies 
zichtbaar. 

Terugmelding ventila-
tiekleppositie 

De actuele ventilatiekleppositie van de 
uitgang kan afzonderlijk op de bus wor-
den teruggemeld. 

Geen terugmelding Er is geen terugmeldobject voor de uit-
gang aanwezig. Terugmelding uitge-
schakeld. 

Terugmeldobject is 
actief meldobject 

De terugmelding en het object zijn geac-
tiveerd. Het object is actief zendend (te-
legram verzenden bij verandering). 

Terugmeldobject is passief 
statusobject 

De terugmelding en het object zijn geac-
tiveerd. Het object gedraagt zich passief 
(telegram verzenden alleen als ant-
woord op een leesvraag). 
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i De communicatiflags van de objec-
ten worden door de ETS automa-
tisch conform de instelling geset. 

i Deze parameter is alleen in de be-
dieningsmodus ventilatieklep zicht-
baar. 

Tijdvertraging voor te-
rugmelding na terug-
keer busspanning ?  

Ja (vertragingstijd onder 
"algemeen"!)

Nee 

De terugmelding kan bij busspannings-
terugkeer of na een ETS-programmering 
tijdvertraagd via de bus worden verzon-
den. Door de instelling "ja" wordt de ver-
tragingstijd voor de terugmelding bij 
busspanningsterugkeer ingeschakeld. 
De vertragingstijd wordt onder 
"algemeen" ingesteld. 

i Deze parameter is alleen bij actief 
zendend terugmeldobject zichtbaar. 

Terugmelding lamellen-
positie 

De actuele lamellenpositie van de uit-
gang kan afzonderlijk op de bus worden 
teruggemeld. 

Geen terugmelding Er is geen terugmeldobject voor de uit-
gang aanwezig. Terugmelding uitge-
schakeld. 

Terugmeldobject is 
actief meldobject 

De terugmelding en het object zijn geac-
tiveerd. Het object is actief zendend (te-
legram verzenden bij verandering). 

Terugmeldobject is passief 
statusobject 

De terugmelding en het object zijn geac-
tiveerd. Het object gedraagt zich passief 
(telegram verzenden alleen als ant-
woord op een leesvraag). 

i De communicatiflags van de objec-
ten worden door de ETS automa-
tisch conform de instelling geset. 

i Deze parameter is alleen in de be-
dieningsmodus jaloezie zichtbaar. 

Tijdvertraging voor te-
rugmelding na terug-
keer busspanning ?  

Ja (vertragingstijd onder 
"algemeen"!)

Nee 

De terugmelding kan bij busspannings-
terugkeer of na een ETS-programmering 
tijdvertraagd via de bus worden verzon-
den. Door de instelling "ja" wordt de ver-
tragingstijd voor de terugmelding bij 
busspanningsterugkeer ingeschakeld. 
De vertragingstijd wordt onder 
"algemeen" ingesteld. 

i Deze parameter is alleen bij actief 
zendend terugmeldobject zichtbaar. 

Terugmelding ongeldige 
jaloeziepositie 

De actor kan op de bus melden, dat de 
actuele jaloeziepositie onbekend is (bijv.  
na een initialisatie, wanneer nog geen 
referentiebeweging is uitgevoerd). 

Geen terugmelding Er is geen terugmeldobject voor de uit-
gang aanwezig. Terugmelding uitge-
schakeld. 

Terugmeldobject is 
actief meldobject 

De terugmelding en het object zijn geac-
tiveerd. Het object is actief zendend (te-
legram verzenden bij verandering). 
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Terugmeldobject is passief 
statusobject 

De terugmelding en het object zijn geac-
tiveerd. Het object gedraagt zich passief 
(telegram verzenden alleen als ant-
woord op een leesvraag). 

i De communicatiflags van de objec-
ten worden door de ETS automa-
tisch conform de instelling geset. 

i Deze parameter is alleen in de be-
dieningsmodus jaloezie zichtbaar. 

Terugmelding ongeldige 
rolluik- en markiesposi-
tie 

De actor kan op de bus melden, dat de 
actuele rolluik- of markiespositie onbe-
kend is (bijv. na een initialisatie, wan-
neer nog geen referentiebeweging is uit-
gevoerd). 

Geen terugmelding Er is geen terugmeldobject voor de uit-
gang aanwezig. Terugmelding uitge-
schakeld. 

Terugmeldobject is 
actief meldobject 

De terugmelding en het object zijn geac-
tiveerd. Het object is actief zendend (te-
legram verzenden bij verandering). 

Terugmeldobject is passief 
statusobject 

De terugmelding en het object zijn geac-
tiveerd. Het object gedraagt zich passief 
(telegram verzenden alleen als ant-
woord op een leesvraag). 

i De communicatiflags van de objec-
ten worden door de ETS automa-
tisch conform de instelling geset. 

i Deze parameter is alleen in de be-
dieningsmodus rolluik/markies 
zichtbaar. 

Terugmelding ongeldige 
ventilatiekleppositie 

De actor kan op de bus melden, dat de 
actuele ventilatiekleppositie onbekend is 
(bijv. na een initialisatie, wanneer nog 
geen referentiebeweging is uitgevoerd). 

Geen terugmelding Er is geen terugmeldobject voor de uit-
gang aanwezig. Terugmelding uitge-
schakeld. 

Terugmeldobject is 
actief meldobject 

De terugmelding en het object zijn geac-
tiveerd. Het object is actief zendend (te-
legram verzenden bij verandering). 

Terugmeldobject is passief 
statusobject 

De terugmelding en het object zijn geac-
tiveerd. Het object gedraagt zich passief 
(telegram verzenden alleen als ant-
woord op een leesvraag). 

i De communicatiflags van de objec-
ten worden door de ETS automa-
tisch conform de instelling geset. 

i Deze parameter is alleen in de be-
dieningsmodus ventilatieklep zicht-
baar. 

Tijdvertraging voor te-
rugmelding na terug-
keer busspanning ?  

Ja (vertragingstijd onder 
"algemeen"!)

Nee 

De terugmelding kan bij busspannings-
terugkeer of na een ETS-programmering 
tijdvertraagd via de bus worden verzon-
den. Door de instelling "ja" wordt de ver-
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tragingstijd voor de terugmelding bij 
busspanningsterugkeer ingeschakeld. 
De vertragingstijd wordt onder 
"algemeen" ingesteld. 

i Deze parameter is alleen bij actief 
zendend terugmeldobject zichtbaar. 

Terugmelding aandrijf-
beweging 

De actor kan op de bus melden, dat de 
aangesloten aandrijving in beweging is, 
dus dat een bewegingsrichting onder 
spanning staat. 

Geen terugmelding Er is geen terugmeldobject voor de uit-
gang aanwezig. Terugmelding uitge-
schakeld. 

Terugmeldobject is 
actief meldobject 

De terugmelding en het object zijn geac-
tiveerd. Het object is actief zendend (te-
legram verzenden bij verandering). 

Terugmeldobject is passief 
statusobject 

De terugmelding en het object zijn geac-
tiveerd. Het object gedraagt zich passief 
(telegram verzenden alleen als ant-
woord op een leesvraag). 

i De communicatiflags van de objec-
ten worden door de ETS automa-
tisch conform de instelling geset. 

Tijdvertraging voor te-
rugmelding na terug-
keer busspanning ?  

Ja (vertragingstijd onder 
"algemeen"!)

Nee 

De terugmelding kan bij busspannings-
terugkeer of na een ETS-programmering 
tijdvertraagd via de bus worden verzon-
den. Door de instelling "ja" wordt de ver-
tragingstijd voor de terugmelding bij 
busspanningsterugkeer ingeschakeld. 
De vertragingstijd wordt onder 
"algemeen" ingesteld. 

i Deze parameter is alleen bij actief 
zendend terugmeldobject zichtbaar.

h Ax – veiligheid (x = nummer van het uitgangspaar 1/2 … max. 15/16 in jaloeziebediening / 
alle uitgangen zijn onafhankelijk van elkaar parametreerbaar. / alleen in jaloeziebediening zicht-
baar en alleen toegankelijk, wanneer de parameter "Veiligheidsfuncties?"  onder "Ax - vrijgaven" 
op "vrijgegeven" is ingesteld!) 

Toekenning aan wind-
alarmen 

Nee

Windalarm 1

Windalarm 2

Windalarm 3

Windalarm 1 + 2

Windalarm 1 + 3

Windalarm 2 + 3

Windalarm 1 + 2 + 3 

Op deze plaats wordt ingesteld, of en op 
welk windalarm de uitgang reageert.

Gedrag bij windalarm 
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Het gedrag van de uitgang bij het begin 
van een windalarm wordt door deze pa-
rameter bepaald. 

Geen reactie Aan het begin van het windalarm of de 
windalarmen wordt de uitgang vergren-
deld en het relais van de uitgang ver-
toont geen reactie. Bewegingen die 
eventueel op dat moment actief zijn wor-
den volledig uitgevoerd. 

Omhoog/klep openen De actor beweegt de installatie naar bo-
ven of opent de ventilatieklep aan het 
begin van het windalarm of de windalar-
men en vergrendelt vervolgens de uit-
gang. 

Omlaag/klep sluiten De actor beweegt de installatie naar be-
neden of sluit de ventilatieklep aan het 
begin van het windalarm of de windalar-
men en vergrendelt vervolgens de uit-
gang. 

stop Aan het begin van het windalarm of de 
windalarmen stuurt de actor het relais 
van de uitgang naar de positie "stop" en 
vergrendelt de uitgang. Daardoor wordt 
een eventueel actieve aandrijfbeweging 
onderbroken. 

i Het bij deze parameter ingestelde 
gedrag wordt uitgevoerd, zodra een 
van de toegekende windalarmen 
wordt ingeschakeld. 

i Deze parameter is alleen zichtbaar, 
wanneer de uitgang aan minimaal 
één windalarm is toegekend.

Toekenning aan re-
genalarm 

Ja

Nee 

Op deze plaats wordt ingesteld, of de 
uitgang op het regenalarm reageert.

Gedrag bij regenalarm Het gedrag van de uitgang bij het begin 
van het regenalarm wordt door deze pa-
rameter bepaald. 

Geen reactie Aan het begin van het regenalarm wordt 
de uitgang vergrendeld en het relais van 
de uitgang vertoont geen reactie. Bewe-
gingen die eventueel op dat moment ac-
tief zijn worden volledig uitgevoerd. 

Omhoog/klep openen De actor beweegt de installatie naar bo-
ven of opent de ventilatieklep aan het 
begin van het regenalarm en vergrendelt 
vervolgens de uitgang. 

Omlaag/klep sluiten De actor beweegt de installatie naar be-
neden of sluit de ventilatieklep aan het 
begin van het regenalarm en vergrendelt 
vervolgens de uitgang. 

stop 
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Aan het begin van het regenalarm stuurt 
de actor het relais van de uitgang naar 
de positie "stop" en vergrendelt de uit-
gang. Daardoor wordt een eventueel ac-
tieve aandrijfbeweging onderbroken. 

i Deze parameter is alleen zichtbaar, 
wanneer de uitgang aan het re-
genalarm is toegekend.

Toekenning aan vor-
stalarm 

Ja

Nee 

Op deze plaats wordt ingesteld, of de 
uitgang op het vorstalarm reageert.

i Een toekenning aan de alarmen is 
alleen mogelijk, wanneer de veilig-
heidsfuncties en de alarmen zelf 
onder "Veiligheid" zijn vrijgegeven. 

Gedrag bij vorstalarm Het gedrag van de uitgang bij het begin 
van het vorstalarm wordt door deze pa-
rameter bepaald. 

Geen reactie Aan het begin van het vorstalarm wordt 
de uitgang vergrendeld en het relais van 
de uitgang vertoont geen reactie. Bewe-
gingen die eventueel op dat moment ac-
tief zijn worden volledig uitgevoerd. 

Omhoog/klep openen De actor beweegt de installatie naar bo-
ven of opent de ventilatieklep aan het 
begin van het vorstalarm en vergrendelt 
vervolgens de uitgang. 

Omlaag/klep sluiten De actor beweegt de installatie naar be-
neden of sluit de ventilatieklep aan het 
begin van het vorstalarm en vergrendelt 
vervolgens de uitgang. 

stop Aan het begin van het vorstalarm stuurt 
de actor het relais van de uitgang naar 
de positie "stop" en vergrendelt de uit-
gang. Daardoor wordt een eventueel ac-
tieve aandrijfbeweging onderbroken. 

i Deze parameter is alleen zichtbaar, 
wanneer de uitgang aan het vor-
stalarm is toegekend.

Gedrag aan einde van 
de veiligheid
(wind, regen, vorst)  

Het gedrag van de uitgang aan het ein-
de van alle veiligheidsfuncties wordt 
door deze parameter bepaald. 

Geen reactie Aan het einde van de veiligheidsfuncties 
wordt de uitgang vrijgegeven en het re-
lais van de uitgang vertoont geen reac-
tie. Bewegingen die op dat moment ac-
tief zijn worden volledig uitgevoerd. 

Omhoog/klep openen De actor geeft de uitgang bij het einde 
van de veiligheidsfuncties vrij en be-
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weegt de installatie naar boven of opent 
de ventilatieklep. 

Omlaag/klep sluiten De actor geeft de uitgang bij het einde 
van de veiligheidsfuncties vrij en be-
weegt de installatie naar beneden of 
sluit de ventilatieklep. 

stop Aan het einde van de veiligheidsfuncties 
wordt de uitgang vrijgegeven en de ac-
tor stuurt het relais van de uitgang in de 
positie "stop". Daardoor wordt een even-
tueel actieve aandrijfbeweging onder-
broken. 

Positie bijwerken Aan het einde van de veiligheid wordt de 
laatste voor de veiligheidsfunctie sta-
tisch ingestelde toestand ingesteld op 
de uitgang of de tijdens de veiligheids-
functie bijgewerkte en intern opgeslagen 
toestand. Daarbij worden de positieob-
jecten, het langbedrijfobject en de sce-
nariofunctie bijgewerkt. 

i Het bij deze parameter ingestelde 
gedrag wordt alleen uitgevoerd, 
wanneer de uitgang na het einde 
van de veiligheidsfuncties in directe 
bediening overgaat. Bij een geacti-
veerde zonwering wordt deze uitge-
voerd.

h Ax – zonwering einde (x = nummer van het uitgangspaar 1/2 … max. 15/16 in jaloeziebedie-
ning / alle uitgangen zijn onafhankelijk van elkaar parametreerbaar. / alleen in jaloeziebediening 
zichtbaar en alleen toegankelijk, wanneer de parameter "zonweringfuncties?"  onder "Ax vrijga-
ven" op "vrijgegeven is ingesteld!) 

Prioriteit van zonwering-
bedrijf ten opzichte van 
directe bediening 

De prioriteit van de zonweringsfunctie 
ten opzichte van de directe bediening 
wordt door deze parameter bepaald. 

Gelijke prioriteit De zonwering kan door de directe bedie-
ning worden onderbroken en omge-
keerd. Pas met de volgende ontvangst 
van "zon aanwezig" wordt het zonwe-
ringsbedrijf weer gestart. 

Hogere prioriteit De zonwering heeft de hogere prioriteit 
en kan door een directe bediening niet 
worden onderbroken. 

Lagere prioriteit De directe bediening heeft de hogere 
prioriteit en kan door een zonwering niet 
worden onderbroken. Pas na een door 
de directe bediening ingestelde en on-
onderbroken vrijgavebeweging naar de 
bovenste eindstand kan de zonwerings-
functie worden geactiveerd. 

Pagina 129 van 154 

Software schakelen, jaloezie 20CA11 / 2078x2 / 2080x2 
Parameter 



Art. nr.  2304.16 REG HE 
Art. nr.  2308.16 REG HE 
Art. nr.  2316.16 REG HE 

i Directe bediening = 
langbedrijf-/kortbedrijfbediening;
positionering via objecten, scena-
rio's, centraal.

Polariteit object "zon/
schaduw gevel" 

Zonneschijn = 1; geen 
zonneschijn = 0

Zonneschijn = 0; geen zon-
neschijn = 1 

Hier wordt de polariteit van het ingangs-
object "zon/schaduw gevel" van de zon-
wering gedefinieerd. 

h Ax – zonwering begin (x = nummer van het uitgangspaar 1/2 … max. 15/16 in jaloeziebedie-
ning / alle uitgangen zijn onafhankelijk van elkaar parametreerbaar. / alleen in jaloeziebediening 
zichtbaar en alleen toegankelijk, wanneer de parameter "zonweringfuncties?"  onder "Ax vrijga-
ven" op "vrijgegeven is ingesteld!) 

Tijdvertraging zon/scha-
duw begin
Minuten (0...59)  

0...59 Het via het object "zon/schaduw gevel" 
ontvangen telegram voor inschakelen 
van de beschaduwing (conform polari-
teit) kan tijdvertraagd worden verwerkt.

Instelling van de minuten voor de vertra-
gingstijd 

Seconden (0...59) 0...30...59 Instelling van de seconden voor de ver-
tragingstijd 

Voorinstelling: 30 seconden 

i De tijdinstelling "0" in beide para-
meters schakelt de vertragingstijd 
uit. In dit geval wordt de toestand 
van de beschaduwing direct ver-
werkt.

Reactie bij zon/schaduw 
begin 

Het gedrag van de uitgang aan het be-
gin van de beschaduwing, evt. na afloop 
van de vertragingstijd, wordt hier inge-
steld. 

Geen reactie Aan het begin van de beschaduwing 
gaat de uitgang over in zonwering en de 
relais van de uitgang vertonen geen re-
actie. Bewegingen die op dat moment 
actief zijn worden volledig uitgevoerd. 

Omhoog bewegen De actor beweegt de installatie bij het 
begin van de beschaduwing naar boven. 

Omlaag bewegen De actor beweegt de installatie bij het 
begin van de beschaduwing naar bene-
den. 

stop Bij het begin van de beschaduwing 
stuurt de actor de relais van de uitgang 
in de positie "stop". Daardoor wordt een 
eventueel actieve aandrijfbeweging on-
derbroken. 

Oproep interne scenario Aan het begin van de beschaduwing 
wordt een intern scenario van de actor 
opgeroepen. 
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Vaste jaloezie- of lamel-
lenpositie 

De uitgang neemt een vast ingestelde 
jaloezie- en lamellenpositie in aan het 
begin van de beschaduwing. 

Vaste jaloeziepositie / vari-
abele lamellenpositie 

De uitgang neemt een vast ingestelde 
jaloeziepositie en een via een afzonder-
lijk object gegeven en daardoor variabe-
le lamellenpositie in aan het begin van 
de beschaduwing. 

Vaste jaloeziepositie / vari-
abele lamellenpositie 

De uitgang neemt een vast ingestelde 
lamellenpositie en een via een afzonder-
lijk object gegeven en daardoor variabe-
le jaloeziepositie in aan het begin van de 
beschaduwing. 

Vaste jaloezie- en lamellen-
positie 

De uitgang neemt de door twee afzon-
derlijke objecten gegeven en daardoor 
variabele jaloezie- en lamellenposities in 
aan het begin van de beschaduwing. 

i Deze parameter is alleen in de be-
dieningsmodus "jaloezie" zichtbaar. 

Reactie bij zon/schaduw 
begin 

Het gedrag van de uitgang aan het be-
gin van de beschaduwing, evt. na afloop 
van de vertragingstijd, wordt hier inge-
steld. 

Geen reactie Aan het begin van de beschaduwing 
gaat de uitgang over in zonwering en de 
relais van de uitgang vertonen geen re-
actie. Bewegingen die op dat moment 
actief zijn worden volledig uitgevoerd. 

Omhoog bewegen De actor beweegt de installatie bij het 
begin van de beschaduwing naar boven. 

Omlaag bewegen De actor beweegt de installatie bij het 
begin van de beschaduwing naar bene-
den. 

stop Bij het begin van de beschaduwing 
stuurt de actor de relais van de uitgang 
in de positie "stop". Daardoor wordt een 
eventueel actieve aandrijfbeweging on-
derbroken. 

Oproep interne scenario Aan het begin van de beschaduwing 
wordt een intern scenario van de actor 
opgeroepen. 

Vaste rolluik-/markiespo-
sitie 

De uitgang neemt een vast ingestelde 
rolluik-/markiespositie in aan het begin 
van de beschaduwing. 

Variabele rolluik-/markies-
positie 

De uitgang neemt een via een afzonder-
lijk object gegeven en daardoor variabe-
le rolluik-/markiespositie in aan het be-
gin van de beschaduwing. 

i Deze parameter is alleen in de be-
dieningsmodus "rolluik/markies" 
zichtbaar. 

Reactie bij zon/schaduw 
begin 

Het gedrag van de uitgang aan het be-
gin van de beschaduwing, evt. na afloop 
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van de vertragingstijd, wordt hier inge-
steld. 

Geen reactie Aan het begin van de beschaduwing 
gaat de uitgang over in zonwering en de 
relais van de uitgang vertonen geen re-
actie. Bewegingen die op dat moment 
actief zijn worden volledig uitgevoerd. 

Klep openen De actor opent aan het begin van de be-
schaduwing de ventilatieklep. 

Klep sluiten De actor sluit aan het begin van de be-
schaduwing de ventilatieklep. 

stop Bij het begin van de beschaduwing 
stuurt de actor de relais van de uitgang 
in de positie "stop". Daardoor wordt een 
eventueel actieve aandrijfbeweging on-
derbroken. 

Oproep interne scenario Aan het begin van de beschaduwing 
wordt een intern scenario van de actor 
opgeroepen. 

Vaste ventilatieklepposi-
tie 

De uitgang neemt een vast ingestelde 
ventilatiekleppositie in bij het begin van 
de beschaduwing. 

Variabele ventilatiekleppo-
sitie 

De uitgang neemt een via een afzonder-
lijk object gegeven en daardoor variabe-
le ventilatiekleppositie in aan het begin 
van de beschaduwing. 

i Deze parameter is alleen in de be-
dieningsmodus "ventilatieklep" 
zichtbaar. 

Scenarionummer (1...8) 1...8 Op deze plaats wordt het scenarionum-
mer van het interne scenario gedefini-
eerd, dat aan het begin van de bescha-
duwing wordt opgeroepen. 

i Deze parameter is alleen zichtbaar, 
wanneer de parameter "Reactie bij 
zon/schaduw begin" is ingesteld op 
"oproepen intern scenario". 

Vaste jaloeziepositie De vaste jaloeziepositie aan het begin 
van de beschaduwing kan door een se-
parate parameter statisch worden inge-
steld, of op de waarde blijven staan die 
op het moment van de zonneactivering 
actief was. 

Als geparametreerde 
waarde 

Aan het begin van de beschaduwing 
wordt de geparametreerde jaloezieposi-
tiewaarde ingenomen. 

Geen verandering van de 
actuele positie 

Bij het begin van de beschaduwing 
wordt de actuele positiewaarde van de 
jaloezie vastgehouden. De uitgang ge-
draagt zich op dat moment alsof door de 
beschaduwing alleen de lamellen wor-
den gepositioneerd. 
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i Deze parameter is alleen zichtbaar, 
wanneer de jaloezie aan het begin 
van de beschaduwing een vaste 
positiewaarde moet innemen. 

i Deze parameter is alleen in de be-
dieningsmodus "jaloezie" zichtbaar. 

Jaloeziepositie
(0...100 %) 

0...50…100 Hier wordt de positiewaarde van de ja-
loezie vast ingesteld, die aan het begin 
van de beschaduwing moet worden in-
genomen. 

i Deze parameter is alleen zichtbaar, 
wanneer de parameter "vaste jaloe-
ziepositie" op "als geparametreerde 
waarde" is ingesteld. 

i Deze parameter is alleen in de be-
dieningsmodus "jaloezie" zichtbaar. 

Vaste lamellenpositie
(0...100 %)  

0...50…100 Hier wordt de positiewaarde van de la-
mel vast ingesteld, die aan het begin 
van de beschaduwing eventueel na het 
positioneren van de jaloezie moet wor-
den ingenomen. 

i Deze parameter is alleen zichtbaar, 
wanneer de lamel aan het begin 
van de beschaduwing een vaste 
positiewaarde moet innemen. 

i Deze parameter is alleen in de be-
dieningsmodus "jaloezie" zichtbaar. 

Vaste rolluik- / markies-
positie 

De vaste rolluik- of markiespositie aan 
het begin van de beschaduwing kan 
door een separate parameter statisch 
worden ingesteld, of op de waarde blij-
ven staan die op het moment van de 
zonneactivering actief was. 

Als geparametreerde 
waarde 

Aan het begin van de beschaduwing 
wordt de geparametreerde positiewaar-
de voor het rolluik of de markies ingeno-
men. 

Geen verandering van de 
actuele positie 

Bij het begin van de beschaduwing 
wordt de actuele positiewaarde van het 
rolluik of de markies vastgehouden. Be-
wegingen die op het moment van zon-
neactivering actief zijn worden volledig 
uitgevoerd. 

i Deze parameter is alleen zichtbaar, 
wanneer het rolluik/de markies aan 
het begin van de beschaduwing 
een vaste positiewaarde moet inne-
men. 

i Deze parameter is alleen in de be-
dieningsmodus "rolluik/markies" 
zichtbaar. 

Rolluik-/markiespositie
(0...100 %) 

0...50…100 Hier wordt de positiewaarde van het rol-
luik of de markies vast ingesteld, die aan 
het begin van de beschaduwing moet 
worden ingenomen. 
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i Deze parameter is alleen zichtbaar, 
wanneer de parameter "vaste rol-
luik-/markiespositie" op "als gepara-
metreerde waarde" is ingesteld. 

i Deze parameter is alleen in de be-
dieningsmodus "rolluik/markies" 
zichtbaar. 

Vaste ventilatieklepposi-
tie 

De vaste ventilatiekleppositie aan het 
begin van de beschaduwing kan door 
een separate parameter statisch worden 
ingesteld, of op de waarde blijven staan 
die op het moment van de zonneactive-
ring actief was. 

Als geparametreerde 
waarde 

Aan het begin van de beschaduwing 
wordt de geparametreerde positiewaar-
de voor de ventilatieklep ingenomen. 

Geen verandering van de 
actuele positie 

Bij het begin van de beschaduwing 
wordt de actuele positiewaarde van de 
ventilatieklep vastgehouden. Bewegin-
gen die op het moment van zonneacti-
vering actief zijn worden volledig uitge-
voerd. 

i  Deze parameter is alleen zicht-
baar, wanneer de ventilatieklep aan 
het begin van de beschaduwing 
een vaste positiewaarde moet inne-
men. 

i  Deze parameter is alleen in de be-
dieningsmodus "ventilatieklep" 
zichtbaar. 

Ventilatiekleppositie
(0...100 %) 

0...50…100 Hier wordt de positiewaarde van de ven-
tilatieklep vast ingesteld, die aan het be-
gin van de beschaduwing moet worden 
ingenomen. 

i Deze parameter is alleen zichtbaar, 
wanneer de parameter "vaste venti-
latiekleppositie" op "als geparame-
treerde waarde" is ingesteld. 

i Deze parameter is alleen in de be-
dieningsmodus "ventilatieklep" 
zichtbaar. 

Referentiebeweging 
voor iedere zonwerings-
positionering? 

Ja

Nee 

Voor een positionering in de zonwe-
ringsfunctie kan een referentiebeweging 
van de aandrijving worden afgedwongen 
(instelling "ja"). Een referentiebeweging 
is een positiebeweging naar de boven-
ste eindstand of naar de volledig geo-
pende positie. Door het afdwingen van 
een referentiebeweging kunnen aandrij-
vingen die op verschillende uitgangen 
zijn aangesloten, worden gesynchroni-
seerd. Wanneer de synchronisatiebewe-
ging niet wordt afgedwongen (instelling 
"nee"), dan voert de actor alleen na te-
rugkeer van de voedingsspanning een 
referentiebeweging uit.
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Offset bij vaste en varia-
bele lamellenpositie 

Voor een "handmatige" bijstelling van de 
lamellenhoek tijdens een beschaduwing 
kan een lamellenoffset worden inge-
steld. De offset corrigeert in positieve of 
negatieve richting de ingestelde lamel-
lenhoek. Daardoor kunnen de lichtom-
standigheden in de ruimte door aanwe-
zige personen naar wens worden aan-
gepast. 

Geen offset De offsetcorrectie is uitgeschakeld. 

Offset als parameter De lamellenoffset wordt statisch door 
een vast ingestelde waarde bepaald. 

Offset als parameter en 
door object 

De lamellenoffset wordt door een vast 
geparametreerde waarde ingesteld en 
kan dynamisch via een afzonderlijk com-
municatie-object worden aangepast. 

i Deze parameter is alleen zichtbaar, 
wanneer aan het begin van de be-
schaduwing een vaste of variabele 
lamellenpositie moet worden inge-
nomen. 

i Deze parameter is alleen in de be-
dieningsmodus "jaloezie" zichtbaar. 

Offset-lamellenpositie
(-100..100 %)  

-100…0...100 Hier wordt de lamellenoffset geparame-
treerd. De op deze plaats geparame-
treerde waarde wordt aan het begin van 
de beschaduwing bij de momentele la-
mellenhoek opgeteld. 

i De grenzen voor de lamellenpositie 
0...100 % kunnen ook bij de offset-
correctie niet worden overschreden. 

i Er moet op worden gelet, dat de in-
gestelde offsetwaarde evt. door de 
ontvangst van een dynamische 
waarde door het object kan worden 
overschreven. 

i Deze parameter is alleen zichtbaar, 
wanneer de parameter "offset bij 
vaste en variabele lamellenpositie" 
op "offset als parameter" of op "off-
set als parameter en via object" is 
ingesteld. 

i Deze parameter is alleen in de be-
dieningsmodus "jaloezie" zichtbaar. 

Offset lamellenpositie 
door object bij bus-/net-
spanningsuitval op-
slaan? 

Bij een offsetinstelling via het object kan 
op deze plaats worden vastgelegd, of de 
ontvangen waarde permanent in de ac-
tor moet worden opgeslagen. 

Ja De ontvangen waarde wordt bij een bus- 
of netspanningsuitval permanent in de 
actor opgeslagen. De oorspronkelijk in-
gestelde offsetwaarde wordt daarbij 
overschreven. 
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Nee De door het object ontvangen waarde 
wordt tijdelijk vluchtig opgeslagen. Daar-
door vervangt deze waarde de gepara-
metreerde waarde tot een nieuwe initiali-
satie van de actor (terugkeer van bus- of 
netspanning, wanneer beide uitgescha-
keld waren). Na een initialisatie wordt de 
offsetwaarde ingesteld weer gebruikt. 

i Deze parameter is alleen zichtbaar, 
wanneer de parameter "offset bij 
vaste en variabele lamellenpositie" 
op "offset als parameter en via ob-
ject" is ingesteld. 

i Deze parameter is alleen in de be-
dieningsmodus "jaloezie" zichtbaar.

h Ax – zonwering einde (x = nummer van het uitgangspaar 1/2 … max. 15/16 in jaloeziebedie-
ning / alle uitgangen zijn onafhankelijk van elkaar parametreerbaar. / alleen in jaloeziebediening 
zichtbaar en alleen toegankelijk, wanneer de parameter "zonweringfuncties?"  onder "Ax vrijga-
ven" op "vrijgegeven is ingesteld!) 

Tijdvertraging zon/scha-
duw einde
Minuten (0...59)  

0...59 Het via het object "zon/schaduw gevel" 
ontvangen telegram voor uitschakelen 
van de beschaduwing (conform polari-
teit) kan tijdvertraagd worden verwerkt.

Instelling van de minuten voor de vertra-
gingstijd 

Seconden (0...59) 0...30...59 Instelling van de seconden voor de ver-
tragingstijd 

Voorinstelling: 30 seconden 

i De tijdinstelling "0" in beide para-
meters schakelt de vertragingstijd 
uit. In dit geval wordt de toestand 
van de beschaduwing direct ver-
werkt.

Reactie bij zon/schaduw 
einde 

Het gedrag van de uitgang aan het ein-
de van de beschaduwing, evt. na afloop 
van de vertragingstijd, wordt hier inge-
steld. 

Geen reactie Aan het einde van de beschaduwing 
verlaat de uitgang de zonwering en de 
relais van de uitgang vertonen geen re-
actie. Bewegingen die op dat moment 
actief zijn worden volledig uitgevoerd. 

Omhoog/klep openen De actor beweegt de installatie aan het 
einde van de beschaduwing naar boven 
of opent de ventilatieklep. 

Omlaag/klep sluiten De actor beweegt de installatie aan het 
eine van de beschaduwing naar bene-
den of sluit de ventilatieklep. 

stop Aan het einde van de beschaduwing 
stuurt de actor de relais van de uitgang 
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in de positie "stop". Daardoor wordt een 
eventueel actieve aandrijfbeweging on-
derbroken. 

Positie bijwerken Aan het einde van de beschaduwing 
wordt de laatste voor de zonwerings-
functie ingestelde toestand of de tijdens 
de zonweringsfunctie bijgewerkte en in-
tern opgeslagen toestand op de uitgang 
ingesteld. Daarbij worden de positieob-
jecten, het langbedrijfobject en de sce-
nariofunctie bijgewerkt. 

i Het bij deze parameter ingestelde 
gedrag wordt alleen uitgevoerd, 
wanneer geen functie met hogere 
prioriteit (bijv. veiligheid) actief is 
aan het einde van beschaduwing. 

h Ax – scenario's (x = nummer van het uitgangspaar 1/2 …max. 15/16 in jaloeziebediening / 
alle uitgangen zijn onafhankelijk van elkaar parametreerbaar. / alleen in jaloeziebediening zicht-
baar en alleen toegankelijk, wanneer de parameter "scenariofunctie" onder "Ax vrijgaven" op 
"vrijgegeven" is ingesteld!  / bij actor 8/16-voudig alleen vanaf ETS3.0d) 

Scenario oproepen ver-
tragen ? 

Ja

Nee 

Een scenario wordt via het secundaire 
scenario-object opgeroepen. Indien no-
dig kan de scenario-oproep op de actor 
na de ontvangst van een oproeptele-
gram tijdvertraagd worden uitgevoerd 
(instelling: "ja"). Als alternatief volgt de 
oproep direct nadat het telegram werd 
ontvangen (instelling: "nee"). 

i Een oproepvertraging heeft op het 
opslaan van scenariowaarden geen 
invloed.

Vertragingstijd
Minuten (0...59) 

0...59 Hier wordt de duur van de scenariover-
traging geparametreerd.

Instelling van de minuten voor de scena-
riovertraging. 

Seconden (0...59) 0...10...59 Instelling van de seconden voor de sce-
nariovertraging. 

Voorinstelling: 10 seconden 

i De parameters voor de vertragings-
tijd zijn alleen zichtbaar, wanneer 
de parameter "scenario-oproep ver-
tragen?" op "ja" is ingesteld.

In het apparaat opge-
slagen waarden bij 
ETS-download over-
schrijven? 

Ja

Nee 

Bij het opslaan van een scenario worden 
de scenariowaarden (actuele toestan-
den van de betreffende uitgangen) in-
tern in het apparaat opgeslagen. Om te 
zorgen dat de opgeslagen waarden bij 
een ETS-programmering niet door de 
oorspronkelijk geprojecteerde scenario-
toestanden worden vervangen, kan de 
actor het overschrijven van de scenario-
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waarden blokkeren (instelling: "nee").  
Als alternatief kan bij iedere programme-
ring door de ETS de oorspronkelijke 
waarde weer in het apparaat worden ge-
laden (instelling: "ja").

Scenarion X activeer-
baar via scenarionum-
mer (scenarionummer 
"0" = scenario uitge-
schakeld)

X = afhankelijk van het 
scenario (1...8) 

0…1*...64

*: het vooringestelde sce-
narionummer is afhankelijk 
van het scenario (1...8). 

De actor maakt onderscheid tussen 
maximaal 8 verschillende scenario's, die 
via het secundaire scenario-object kun-
nen worden opgeroepen of opgeslagen. 
Het datapunttype van het secundaire 
object maakt het echter mogelijk maxi-
maal 64 scenario's te adresseren. Hier 
wordt vastgelegd, via welk scenarionum-
mer (1...64) het interne scenario (1...8)  
wordt aangesproken. De instelling "0" 
schakelt het betreffende scenario uit. 

Positie jaloezie bij sce-
narion X

X = afhankelijk van het 
scenario (1...8) 

0*...100

*: de vooringestelde positie-
waarde is afhankelijk van 
het scenario (1...8). 

Op deze plaats wordt de jaloeziepositie 
ingesteld, die bij het oproepen van het 
scenario wordt ingenomen. 

i Deze parameter is alleen in de be-
dieningsmodus "jaloezie" zichtbaar.

Positie lamel bij scenari-
on X

X = afhankelijk van het 
scenario (1...8) 

0*...100

*: de vooringestelde positie-
waarde is afhankelijk van 
het scenario (1...8). 

Op deze plaats wordt de lamellenpositie 
ingesteld, die bij het oproepen van het 
scenario wordt ingenomen. 

i Deze parameter is alleen in de be-
dieningsmodus "jaloezie" zichtbaar.

Positie rolluik/markies 
bij scenario X

X = afhankelijk van het 
scenario (1...8) 

0*...100

*: de vooringestelde positie-
waarde is afhankelijk van 
het scenario (1...8). 

Op deze plaats wordt de rolluik- of mar-
kiespositie ingesteld, die bij het oproe-
pen van het scenario wordt ingenomen. 

i Deze parameter is alleen in de be-
dieningsmodus "rolluik/markies" 
zichtbaar.

Positie ventilatieklep bij 
scenarion X

X = afhankelijk van het 
scenario (1...8) 

0*...100

*: de vooringestelde positie-
waarde is afhankelijk van 
het scenario (1...8). 

Hier wordt de ventilatiekleppositie gepa-
rametreerd, die bij het oproepen van het 
scenario wordt ingesteld. 

i Deze parameter is alleen in de be-
dieningsmodus "ventilatieklep" 
zichtbaar.

Geheugenfunctie voor 
scenario X

X = afhankelijk van het 
scenario (1...8) 

Ja

Nee 

Bij instelling "ja" geeft de geheugenfunc-
tie het scenario vrij. Bij vrijgegeven func-
tie kan de actuele positie (0...100%) bij 
de ontvangst van een geheugentele-
gram via het secundaire object intern 
worden opgeslagen. Bij de instelling 
"nee" worden de geheugentelegrammen 
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verworpen.

h Ax – dwangmatige stand (x = nummer van het uitgangspaar 1/2 … max. 15/16 in jaloeziebe-
diening / alle uitgangen zijn onafhankelijk van elkaar parametreerbaar. / alleen in jaloeziebedie-
ning zichtbaar en alleen toegankelijk, wanneer de parameter "functie dwangmatige stand" onder 
"Ax vrijgaven" op "vrijgegeven" is ingesteld!  / bij actor 8/16-voudig alleen vanaf ETS3.0d) 

Gedrag aan einde 
dwangmatige stand 

Het gedrag van de uitgang aan het be-
gin van een dwangmatige stand wordt 
direct door het dwangmatige standtele-
gram ingesteld. Het gedrag van de uit-
gang aan het einde van de dwangmati-
ge stand is parametreerbaar. 

Positie bijwerken Aan het eind van de dwangmatige stand 
wordt de laatste voor de dwangmatige 
functie ingestelde of de tijdens de 
dwangmatige functie intern bijgewerkte 
positie op de uitgang ingesteld. 

Geen verandering Aan het eind van de dwangmatige stand 
wordt de ingestelde positie niet veran-
derd. De uitgang daarna weer vrijgeven. 

Gedrag na terugkeer 
busspanning  

Het communicatie-object van de dwang-
matige stand kan na busspanningste-
rugkeer worden geïnitialiseerd. 

Geen dwangmatige stand 
actief 

Nat busspanningsterugkeer is de 
dwangmatige stand uitgeschakeld. 

Dwangmatige stand aan, 
omhoog / klep openen 

De dwangmatige stand wordt na 
busspanningsterugkeer ingeschakeld en 
de installatie wordt dwangmatig omhoog 
gebracht of de ventilatieklep wordt geo-
pend. 

Dwangmatige stand aan, 
omlaag / klep sluiten 

De dwangmatige stand wordt na 
busspanningsterugkeer ingeschakeld en 
de installatie wordt omlaag gebracht of 
de ventilatieklep wordt gesloten. 

Toestand van dwangmatige 
stand voor bus-/netuitval 

Na busspanningsterugkeer wordt de 
laatste voor de bus- of netspanningsuit-
val ingestelde en intern opgeslagen toe-
stand van de dwangmatige stand inge-
nomen. Door een ETS-programmering 
wordt de opgeslagen toestand gewist 
(reactie dan als "geen dwangmatige 
stand actief"). 

i Ook na een ETS-programmering 
van de applicatie of van de parame-
ter wordt deze parameter verwerkt. 

i De parameters voor de dwangmati-
ge stand zijn alleen zichtbaar, wan-
neer de parameter "functie dwang-
matige stand" onder Ax-vrijgaven
" is ingesteld op "vrijgegeven".

h Ax – doek spannen (x = nummer van het uitgangspaar 1/2 … max. 15/16 in jaloeziebedie-
ning / alle uitgangen zijn onafhankelijk van elkaar parametreerbaar. / alleen bij "Rolluik/markies" 
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zichtbaar en alleen toegankelijk, wanneer de parameter "functie doek spannen" onder "Ax vrij-
gaven" op "vrijgegeven" is ingesteld! 

Tijd voor doek spannen
Seconden (0...59) 

0...1...59 Hier wordt de duur van de beweging 
voor het spannen van het doek gepara-
metreerd.

Instelling van de seconden voor het 
doek spannen. 

Milliseconden
(0...9 x 100) 

0...9 Instelling van de milliseconden voor het 
doek spannen. 

Voorinstelling: 1 Seconde 

i De tijd voor het doek spannen moet 
korter zijn ingesteld dan de bewe-
gingstijd van het rolluik/de markies! 

h Ax – algemeen (x = nummer van de uitgang A1 ... A16 in schakelbedrijf / alle uitgangen zijn 
onafhankelijk van elkaar parametreerbaar. / alleen in schakelbedrijf zichtbaar!) 

Bedieningsmodus De relais van een schakeluitgang kun-
nen worden ingesteld als maak- of ver-
breekcontact. Op die manier is inverte-
ren van schakeltoestanden mogelijk. 

Maakcontact Schakeltoestand = uit ("0") ->
Relaiscontact open
Schakeltoestand = aan ("1") ->
Relaiscontact gesloten  

Verbreekcontact Schakeltoestand = uit ("0") ->
Relaiscontact gesloten
Schakeltoestand = aan ("1") ->
Relaiscontact open 

Gedrag na ETS-pro-
grammering 

Met de actor kan een voorkeurspositie 
van het relais na een ETS-programme-
ring worden ingesteld afzonderlijk voor 
iedere uitgang. 

Contact sluiten Het relaiscontact sluit na een program-
mering door de ETS 

Contact openen Het relaiscontact opent na een program-
mering door de ETS 

Geen reactie Na een ETS-programmering vertoont 
het relais van de uitgang geen reactie 
en blijft in de actueel ingestelde schakel-
toestand staan. 
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i Het op deze plaats geparametreer-
de gedrag wordt na iedere applica-
tie- of parameter-download door de 
ETS uitgevoerd. De eenvoudige 
download van alle het fysisch adres 
of een gedeeltelijk programmeren 
van alleen de groepsadressen heeft 
tot gevolg, dat niet deze parameter 
wordt gevolgd, maar dat het gepa-
rametreerde "gedrag na busspan-
ningsterugkeer" wordt uitgevoerd!

Gedrag bij uitval 
busspanning 

Met de actor kan een voorkeurspositie 
van het relais bij busspanningsuitval 
worden ingesteld afzonderlijk voor iede-
re uitgang. 

Contact sluiten Het relaiscontact sluit bij busspannings-
uitval. 

Contact openen Het relaiscontact opent bij busspan-
ningsuitval. 

Geen reactie Bij busspanningsuitval vertoont het re-
lais van de uitgang geen reactie en blijft 
in de actueel ingestelde schakeltoestand 
staan.

Gedrag na bus- of voe-
dingsspanningsterug-
keer instellen 

Met de actor kan een voorkeurspositie 
van het relais na bus- of netspannings-
terugkeer worden ingesteld afzonderlijk 
voor iedere uitgang. 

Contact sluiten Het relaiscontact sluit na bus- of net-
spanningsterugkeer. 

Contact openen Het relaiscontact opent na bus- of net-
spanningsterugkeer. 

Toestand als voor de 
bus-/netspanningsuitval 

Na bus- of netspanningsterugkeer wordt 
de laatste voor de bus- of netspannings-
uitval ingestelde en intern opgeslagen 
schakeltoestand ingenomen. 

Trappenhuisfunctie active-
ren (indien geparame-
treerd) 

De trappenhuisfunctie wordt, onafhanke-
lijk van het object "schakelen", na bus- 
of netspanningsterugkeer geactiveerd. 
Er moet bij deze instelling op worden 
gelet, dat de trappenhuisfunctie ook is 
vrijgeschakeld en zinvol is geprojec-
teerd. Wanneer de trappenhuisfunctie 
niet is vrijgeschakeld, is er bij deze in-
stelling na busterugkeer geen reactie. 

i Instelling "toestand als voor bus-/
netspanningsuitval": een ETS-pro-
grammering van de applicatie of de 
parameter zet de intern opgeslagen 
schakeltoestand terug naar "uit - 0". 
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i Het geparametreerde gedrag wordt 
alleen uitgevoerd, wanneer de laat-
ste ETS-programmering van de ap-
plicatie of de parameter langer dan 
20 seconden geleden is. Anders 
(TETS< 20 s) wordt ook bij busterug-
keer het "gedrag na ETS-program-
mering" uitgevoerd. 

i Er moet op worden gelet, dat na 
bus-/netspanningsterugkeer ook 
een dwangmatige stand kan zijn 
geactiveerd, die evt. de schakeltoe-
stand van de uitgang beïnvloed.

Toekenning aan cen-
traalfunctie ? 

Op deze plaats wordt de uitgang aan de 
centraalfunctie toegekend. 

Ja (centrale functie onder 
"algemeen" vrijgeven!) 

De uitgang is aan de centraalfunctie toe-
gekend. Er moet op worden gelet, dat 
de schakelen-centraalfunctie onder "Al-
gemeen" ook is vrijgegeven. Anders 
heeft een toekenning geen invloed op 
de schakeluitgang. 

Nee De uitgang is niet aan de centraalfunctie 
toegekend.

Terugmelding? De actuele schakeltoestand van de uit-
gang kan separaat worden teruggemeld. 

geen Er is geen terugmeldobject voor de uit-
gang aanwezig. Terugmelding uitge-
schakeld. 

Niet inverteren, actief meld-
object 

De terugmelding en het object zijn geac-
tiveerd. De toestand wordt niet geïnver-
teerd overgedragen. Het object is actief 
zendend (telegram verzenden bij veran-
dering). 

Niet inverteren, passief sta-
tusobject 

De terugmelding en het object zijn geac-
tiveerd. De toestand wordt niet geïnver-
teerd overgedragen. Het object gedraagt 
zich passief (telegram verzenden alleen 
als antwoord op een leesvraag). 

Inverteren, actief meldob-
ject 

De terugmelding en het object zijn geac-
tiveerd. De toestand wordt geïnverteerd 
overgedragen. Het object is actief zen-
dend (telegram verzenden bij verande-
ring). 

Inverteren, passief status-
object 

De terugmelding en het object zijn geac-
tiveerd. De toestand wordt geïnverteerd 
overgedragen. Het object gedraagt zich 
passief (telegram verzenden alleen als 
antwoord op een leesvraag). 
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i De communicatiflags van de objec-
ten worden door de ETS automa-
tisch conform de instelling geset.

Tijdvertraging voor te-
rugmelding na terug-
keer busspanning ?  

Ja (vertragingstijd onder 
"Algemeen"!)

Nee

De terugmelding kan bij busspannings-
terugkeer of na een ETS-programmering 
tijdvertraagd via de bus worden verzon-
den. Door de instelling "ja" wordt de ver-
tragingstijd voor de terugmelding bij 
busspanningsterugkeer ingeschakeld. 
De vertragingstijd wordt onder "alge-
meen" ingesteld.

Cyclisch zenden bij te-
rugmelding? 

De objectwaarde van de terugmelding 
kan cyclisch worden verzonden. 

Ja (zenden cyclisch en bij 
verandering) 

Het terugmeldtelegram wordt cyclisch 
en bij verandering van de toestand op 
de bus uitgezonden. De cyclustijd wordt 
algemeen voor alle terugmeldingen on-
der "tijden" geparametreerd. 

Nee (zenden alleen bij 
verandering) 

Het terugmeldtelegram wordt alleen bij 
verandering van de toestand op de bus 
uitgezonden.

h Ax – vrijgaven (x = nummer van de uitgang A1 ... A16 in schakelbedrijf / alle uitgangen zijn 
onafhankelijk van elkaar parametreerbaar. / alleen in schakelbedrijf zichtbaar!) 

Tijdvertragingen geblokkeerd

Vrijgegeven  

Hier kunnen de tijdvertragingen worden 
geblokkeerd of vrijgegeven. Bij vrijgege-
ven functie verschijnen de benodigde 
parameters onder "Ax - tijdvertragingen"

Trappenhuisfunctie geblokkeerd

Vrijgegeven  

Op deze plaats kan de trappenhuisfunc-
tie worden geblokkeerd of vrijgegeven. 
Bij vrijgegeven functie verschijnen de 
benodigde parameters onder "Ax - trap-
penhuisfunctie" en de benodigde objec-
ten worden vrijgeschakeld.

Scenariofunctie
(bij actor 8/16-voudig
 alleen vanaf ETS3.0d) 

geblokkeerd

Vrijgegeven  

Op deze plaats kan de scenariofunctie 
worden geblokkeerd of vrijgegeven. Bij 
vrijgegeven functie verschijnen de beno-
digde parameters onder "Ax - scenario" 
en de benodigde objecten worden vrij-
geschakeld.

h Ax – tijdvertragingen (x = nummer van de uitgang A1 ... A16 in schakelbedrijf / alle uitgan-
gen zijn onafhankelijk van elkaar parametreerbaar. / alleen in schakelbedrijf zichtbaar en alleen 
toegankelijk, wanneer de parameter "tijdvertragingen?"  onder "Ax - vrijgaven" op "vrijgegeven" 
is ingesteld!) 
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Keuze van de tijdvertra-
ging 

Geen tijdvertraging

Uitschakelvertraging

Inschakelvertraging

In- en uitschakelvertraging

Het communicatie-object "Schakelen" 
kan tijdvertraagd worden verwerkt. Door 
de hier gemaakte instelling wordt de ge-
wenste werking van de tijdvertraging ge-
kozen en de overige parameters voor de 
vertraging worden vrijgeschakeld.

Inschakelvertraging
Uren (0...23) 

0...23 Hier wordt de duur van de inschakelver-
traging geparametreerd.

Instelling van de uren van de inschakel-
vertraging.  

Minuten (0...59) 0...59 Instelling van de minuten van de inscha-
kelvertraging. 

Seconden (0...59) 0...30...59 Instelling van de seconden van de in-
schakelvertraging.

Voorinstelling: 30 seconden

Inschakelvertraging na-
triggerbaar? 

Ja

Nee 

Een aflopende inschakelvertraging kan 
door een volgend "1"-telegram worden 
nagetriggerd (instelling "Ja"). Als alter-
natief kan het natriggeren worden on-
derdrukt (instelling "nee"). 

i De parameters voor de inschakel-
vertraging zijn alleen zichtbaar, 
wanneer de parameter "Keuze van 
de tijdvertraging" op "Inschakelver-
traging" of op "In- en uitschakelver-
traging" is geparametreerd.

Uitschakelvertraging
Uren (0...23) 

0...23 Hier wordt de duur van de uitschakelver-
traging geparametreerd.

Instelling van de uren van de uitschakel-
vertraging.  

Minuten (0...59) 0...59 Instelling van de minuten van de uit-
schakelvertraging. 

Seconden (0...59) 0...30...59 Instelling van de seconden van de uit-
schakelvertraging.

Voorinstelling: 30 seconden

Uitschakelvertraging na-
triggerbaar? 

Ja

Nee 

Een aflopende uitschakelvertraging kan 
door een volgend "0"-telegram worden 
nagetriggerd (instelling "Ja"). Als alter-
natief kan het natriggeren worden on-
derdrukt (instelling "nee"). 
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i De parameters voor de inschakel-
vertraging zijn alleen zichtbaar, 
wanneer de parameter "Keuze van 
de tijdvertraging" op "Uitschakelver-
traging" of op "In- en uitschakelver-
traging" is geparametreerd.

h Ax – trappenhuisfunctie (x = nummer van de uitgang A1 ... A16 in schakelbedrijf / alle uit-
gangen zijn onafhankelijk van elkaar parametreerbaar. / alleen in schakelbedrijf zichtbaar en al-
leen toegankelijk, wanneer de parameter "trappenhuisfunctie?"  onder "Ax - vrijgaven" op "vrij-
gegeven" is ingesteld!) 

Trappenhuistijd
Uren (0...23) 

0...23 Hier wordt de duur van de trappenhuis-
tijd van de trappenhuisfunctie gepara-
metreerd.

Instelling van de uren van de trappen-
huistijd. 

Minuten (0...59) 0...3...59 Instelling van de minuten van de trap-
penhuistijd. 

Seconden (0...59) 0...59 Instelling van de seconden van de trap-
penhuistijd.

Voorinstelling: 3 minuten

Trappenhuistijd natrig-
gerbaar? 

Ja

 Nee 

Een actieve trappenhuistijd kan worden 
nagetriggerd (instelling "Ja"). Als alter-
natief kan het natriggeren worden on-
derdrukt (instelling "nee").

Reactie op UIT-tele-
gram 

Door het uitschakelen van de trappen-
huisfunctie kan een actieve trappenhuis-
tijd voortijdig worden afgebroken. 

Uitschakelen Door ontvangst van een UIT-telegram 
op het object "Trappenhuistijd start/stop" 
wordt de trappenhuistijd afgebroken. 

negeren UIT-telegrammen worden genegeerd. 
De trappenhuistijd wordt helemaal afge-
maakt.

Inschakelvertraging 
voor de trappenhuis-
functie activeren? 

De trappenhuisfunctie maakt het active-
ren van een eigen inschakelvertraging 
mogelijk. Deze inschakelvertraging beïn-
vloedt de trigger-event van de trappen-
huisfunctie en vertraagt daarom het in-
schakelen. 

Ja De inschakelvertraging is geactiveerd. 

Nee De inschakelvertraging is gedeactiveerd. 
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i De op deze plaats geparametreer-
de inschakelvertraging moet onaf-
hankelijk van de andere tijdfuncties 
van de actor worden beschouwd. 
Deze werkt alleen op de trappen-
huisfunctie en niet op het object 
"schakelen".

Inschakelvertraging
Uren (0...23) 

0...23 Hier wordt de duur van de inschakelver-
traging geparametreerd.

Instelling van de uren van de inschakel-
vertraging. 

Minuten (0...59) 0...59 Instelling van de minuten van de inscha-
kelvertraging. 

Seconden (0...59) 0...30...59 Instelling van de seconden van de in-
schakelvertraging.

Voorinstelling: 30 seconden

Inschakelvertraging na-
triggerbaar? 

Ja

Nee 

Een actieve inschakelvertraging kan 
worden nagetriggerd (instelling "Ja"). Als 
alternatief kan het natriggeren worden 
onderdrukt (instelling "nee"). 

i De parameters voor de inschakel-
vertraging zijn alleen zichtbaar, 
wanneer de parameter ""Inschakel-
vertraging voor de trappenhuisfunc-
tie activeren?"  op "ja" is ingesteld.

Voorwaarschuwingstijd 
activeren? 

Na afloop van de trappenhuistijd van 
een trappenhuisfunctie kan de uitgang 
voor het afschakelen voorwaarschuwin-
gen genereren. De voorwaarschuwingen 
moeten een persoon die zich nog in het 
trappenhuis bevindt waarschuwen, dat 
binnen korte tijd het licht wordt uitge-
schakeld. 

Ja De voorwaarschuwingsfunctie is geacti-
veerd. 

Nee De voorwaarschuwingsfunctie is gede-
activeerd. 

Voorwaarschuwingstijd
Minuten (0...59) 

0...59 Hier wordt de duur van de voorwaar-
schuwingstijd geparametreerd. De voor-
waarschuwingstijd wordt bij de trappen-
huistijd opgeteld. Alleen binnen de voor-
waarschuwingstijd worden voorwaar-
schuwingen (uitgang uitschakelen) ge-
geven.

Instelling van de minuten van de voor-
waarschuwingstijd. 

Pagina 146 van 154 

Software schakelen, jaloezie 20CA11 / 2078x2 / 2080x2 
Parameter 



Art. nr.  2304.16 REG HE 
Art. nr.  2308.16 REG HE 
Art. nr.  2316.16 REG HE 

Seconden (0...59) 0...30...59 Instelling van de seconden van de voor-
waarschuwingstijd.

Voorinstelling: 30 seconden 

i Een aflopende voorwaarschuwings-
tijd wordt door natriggeren van de 
trappenhuisfunctie onderbroken.

Aantal voorwaarschu-
wingen (1...10) 

1...3..10 Deze parameter bepaalt, hoe vaak de 
uitgang binnen de voorwaarschuwings-
tijd moet uitschakelen, dus hoeveel 
voorwaarschuwingen worden gegeven.

Tijd voor voorwaarschu-
wings-
onderbrekingen
Seconden (0...59) 

0...59 Hier wordt de duur van een voorwaar-
schuwingsonderbreking gedefinieerd, 
dus hoe lang de uitgang bij de voor-
waarschuwingsonderbreking moet zijn 
uitgeschakeld. De tijd moet individueel 
op het uitschakelgedrag van de gebruik-
te verlichting zijn aangepast.

Instelling van de seconden van de voor-
waarschuwingsonderbreking. 

Milliseconden (0...9 x 
100) 

0...5...9 Instelling van de milliseconden van de 
voorwaarschuwingsonderbreking.

Voorinstelling: 500 Milliseconden 

i Er moet op worden gelet, dat het 
"Aantal voorwaarschuwingen" en 
de "Tijd voor voorwaarschuwings-
onderbrekingen" op de tijdslengte 
van de totale "Voorwaarschuwings-
tijd worden afgestemd. Zo mag de 
gehele uitschakelfase tijdens een 
voorwaarschuwing ("Aantal voor-
waarschuwingen" + "Tijd voor voor-
waarschuwingsonderbrekingen") 
niet langer zijn ingesteld dan de 
voorwaarschuwingstijd. Anders 
kunnen fouten optreden.

h Ax – scenario's (x = nummer van de uitgang A1 ... A16 in schakelbedrijf / alle uitgangen zijn 
onafhankelijk van elkaar parametreerbaar. / alleen in schakelbedrijf zichtbaar en alleen toegan-
kelijk, wanneer de parameter "Scenariofunctie?"  onder "Ax vrijgaven" op "vrijgegeven is inge-
steld!) 

Scenario oproepen ver-
tragen ? 

Ja

Nee 

Een scenario wordt via het secundaire 
scenario-object opgeroepen. Indien no-
dig kan de scenario-oproep op de actor 
na de ontvangst van een oproeptele-
gram tijdvertraagd worden uitgevoerd 
(instelling: "ja"). Als alternatief volgt de 
oproep direct nadat het telegram werd 
ontvangen (instelling: "nee"). 
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i Een oproepvertraging heeft op het 
opslaan van scenariowaarden geen 
invloed.

Vertragingstijd
Minuten (0...59) 

0...59 Hier wordt de duur van de scenariover-
tragingstijd geparametreerd.

Instelling van de minuten van de scena-
riovertragingstijd. 

Seconden (0...59) 0...10...59 Instelling van de seconden van de sce-
nariovertragingstijd.

Voorinstelling: 10 seconden 

i De parameters voor de vertragings-
tijd zijn alleen zichtbaar, wanneer 
de parameter "scenario-oproep ver-
tragen?" op "ja" is ingesteld.

In het apparaat opge-
slagen waarden bij 
ETS-download over-
schrijven? 

Ja

Nee 

Bij het opslaan van een scenario worden 
de scenariowaarden (actuele toestan-
den van de betreffende uitgangen) in-
tern in het apparaat opgeslagen. Om te 
waarborgen dat de opgeslagen waarden 
bij een ETS-programmering niet door de 
oorspronkelijk geprojecteerde scenario-
schakeltoestanden worden vervangen, 
kan de actor overschrijven van de sce-
nariowaarden verbieden (instelling: 
"Nee"). Als alternatief kan bij iedere pro-
grammering door de ETS de oorspron-
kelijke waarde weer in het apparaat wor-
den geladen (instelling: "ja").

Scenarion X activeer-
baar via scenarionum-
mer (scenarionummer 
"0" = scenario uitge-
schakeld)

X = afhankelijk van het 
scenario (1...8) 

0...1*...64

*: het vooringestelde sce-
narionummer is afhankelijk 
van het scenario (1...8).

De actor maakt onderscheid tussen 
maximaal 8 verschillende scenario's, die 
via het secundaire scenario-object kun-
nen worden opgeroepen of opgeslagen. 
Het datapunttype van het secundaire 
object maakt het echter mogelijk maxi-
maal 64 scenario's te adresseren.
Hier wordt vastgelegd, via welk scenari-
onummer (1...64) het interne scenario 
(1...8) wordt aangesproken. De instelling 
"0" schakelt het betreffende scenario 
uit. 

Schakeltoestand bij 
scenario X

X = afhankelijk van het 
scenario (1...8) 

Inschakelen

Uitschakelen 

Hier wordt het schakelcommando gepa-
rametreerd, die bij het oproepen van het 
scenario wordt uitgevoerd.

Geheugenfunctie voor 
scenario X

Ja

Nee 

Bij instelling "ja" geeft de geheugenfunc-
tie het scenario vrij. Bij vrijgegeven func-
tie kan de actuele logische schakeltoe-
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X = afhankelijk van het 
scenario (1...8) 

stand (ingeschakeld/uitgeschakeld) bij 
ontvangst van een opslagtelegram via 
het nevenaansluitingobject intern wor-
den opgeslagen. Bij de instelling "nee" 
worden de geheugentelegrammen ver-
worpen.

h Ax – extra functies (x = nummer van de uitgang A1 ... A16 in schakelbedrijf / alle uitgangen 
zijn onafhankelijk van elkaar parametreerbaar. / alleen in schakelbedrijf zichtbaar!) 

Keuze van de extra 
functie 

Geen extra functie

Blokkeerfunctie

Dwangmatige stand 

Op deze plaats kan de extra functie wor-
den gedefinieerd en vrijgeschakeld. De 
blokkeerfunctie kan alleen als alternatief 
voor de functie dwangmatige stand wor-
den geparametreerd.

Polariteit blokkeerobject 0= geblokkeerd;
1 = vrijgegeven

1 = vrijgegeven;
0 = geblokkeerd

Deze parameter definieert de polariteit 
van het blokkeerobject. 

i Na een bus-/netspanningsuitval of 
na een ETS-programmering van de 
applicatie of de parameters is de 
blokkeerfunctie altijd uitgeschakeld 
(objectwaarde "0"). Bij de geïnver-
teerde instelling ("1 = vrijgegeven; 
0 = geblokkeerd") moet na de initia-
lisatie eerst een telegramupdate "0" 
plaatsvinden, voordat de blokkering 
wordt geactiveerd. 

i Deze parameter is alleen zichtbaar 
bij vrijgegeven blokkeerfunctie.

Gedrag aan het begin 
van de blokkeerfunctie 

Het gedrag van de uitgang aan het be-
gin van de blokkeerfunctie is parame-
treerbaar. 

Geen verandering van de 
schakeltoestand 

Aan het begin van de blokkering ver-
toont het relais van de uitgang geen re-
actie en blijft in de actueel ingestelde 
schakeltoestand staan. De uitgang is 
daarna vergrendeld. 

uitschakelen De uitgang schakelt aan het begin van 
de blokkering uit en vergrendelt. 

inschakelen De uitgang schakelt aan het begin van 
de blokkering in en vergrendelt. 

knipperen De uitgang knippert tijdens de blokke-
ring aan en uit en is gedurende deze tijd 
vergrendeld. De knippertijd wordt alge-
meen voor alle uitgangen geparame-
treerd onder "Algemeen". Tijdens het 
knipperen is de logische schakeltoe-
stand "AAN -1". 

i Een via de bus geblokkeerde uit-
gang kan met de hand worden be-
diend! 
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i Deze parameter is alleen zichtbaar 
bij vrijgegeven blokkeerfunctie.

Gedrag aan het einde 
van de blokkeerfunctie 

Het gedrag van de uitgang aan het ein-
de van de blokkeerfunctie is parame-
treerbaar. 

Geen verandering van de 
schakeltoestand 

Aan het einde van de blokkering wordt 
de interne schakeltoestand niet veran-
derd. De uitgang daarna weer vrijgeven. 

uitschakelen Aan het einde van de blokkering wordt 
de schakeltoestand op uitschakelen in-
gesteld. De uitgang wordt weer vrijgege-
ven. 

inschakelen Aan het einde van de blokkering wordt 
de schakeltoestand op inschakelen in-
gesteld. De uitgang wordt weer vrijgege-
ven. 

Bijgewerkte toestand in-
stellen 

Aan het einde van de blokkering wordt 
de laatste voor de blokkering actieve 
schakeltoestand ingesteld of de tijdens 
de blokkeerfunctie intern bijgewerkte 
schakeltoestand. Daarbij wordt ook re-
kening gehouden met evt. aflopende 
tijd- of trappenhuisfuncties. 

knipperen De uitgang knippert aan het einde van 
de blokkeerfunctie en wordt weer vrijge-
geven. Het knipperen duurt tot een nieu-
we schakeltoestand wordt gegeven. De 
knippertijd wordt algemeen voor alle uit-
gangen geparametreerd onder "Alge-
meen". Tijdens het knipperen is de logi-
sche schakeltoestand "AAN - 1". 

i De aan het einde van de blokkeer-
functie ingestelde toestanden star-
ten geen tijdfunctie (uitzondering 
"Bijgewerkte toestand instellen"). 

i De toestand wordt, indien een kop-
peling is geparametreerd, in de 
koppelingsfunctie verwerkt, en wel 
zo als was de toestand via het ob-
ject "schakelen" geactualiseerd 
(geen verwerking van tijdfuncties). 

i Deze parameter is alleen zichtbaar 
bij vrijgegeven blokkeerfunctie.

Gedrag aan einde 
dwangmatige stand 

Het gedrag van de uitgang aan het be-
gin van een dwangmatige stand wordt 
direct door het dwangmatige standtele-
gram ingesteld. Het gedrag van de uit-
gang aan het einde van de dwangmati-
ge stand is parametreerbaar. 

Schakeltoestand bijwerken Aan het einde van de functie dwangma-
tige stand wordt de laatste voor de 
dwangmatige stand actieve schakeltoe-
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stand ingesteld of de tijdens de functie 
dwangmatige stand intern bijgewerkte 
schakeltoestand. Daarbij wordt ook re-
kening gehouden met evt. aflopende 
tijd- of trappenhuisfuncties. 

Geen verandering van de 
schakeltoestand 

Aan het einde van de dwangmatige 
stand wordt de interne schakeltoestand 
niet veranderd. De uitgang daarna weer 
vrijgeven. 

uitschakelen Aan het einde van de dwangmatige 
stand wordt de schakeltoestand op uit-
schakelen ingesteld. De uitgang wordt 
weer vrijgegeven. 

inschakelen Aan het einde van de dwangmatige 
stand wordt de schakeltoestand op in-
schakelen ingesteld. De uitgang wordt 
weer vrijgegeven. 

i De aan het einde van de dwangma-
tige stand ingestelde toestanden 
starten geen tijdfunctie (uitzonde-
ring "Schakeltoestand bijwerken"). 

i De toestand wordt, indien een kop-
peling is geparametreerd, in de 
koppelingsfunctie verwerkt, en wel 
zo als was de toestand via het ob-
ject "schakelen" geactualiseerd 
(geen verwerking van tijdfuncties).

Gedrag na terugkeer 
busspanning 

Het communicatie-object van de dwang-
matige stand kan na busspanningste-
rugkeer worden geïnitialiseerd. Bij een 
activering van de dwangmatige stand 
kan de schakeltoestand van de uitgang 
worden beïnvloed. 

Geen dwangmatige stand Na busterugkeer wordt geen dwangma-
tige stand geactiveerd. Reactie van de 
uitgang conform de parameter "gedrag 
na bus- of netspanningsterugkeer". 

Dwangmatige stand aan, 
inschakelen 

De dwangmatige stand wordt geacti-
veerd. De uitgang wordt dwangmatige 
gestuurd ingeschakeld. 

Dwangmatige stand aan, 
uitschakelen 

De dwangmatige stand wordt geacti-
veerd. De uitgang wordt dwangmatige 
gestuurd uitgeschakeld. 

Toestand van dwangmatige 
stand voor bus-/netuitval 

De toestand van de dwangmatige stand 
wordt zo ingesteld, als deze op het tijd-
stip van een bus- of netspanningsuitval 
permanent was opgeslagen. Na een 
ETS-programmering van de applicatie of 
de parameter is de waarde intern op 
"niet actief" ingesteld. 

i Na een ETS-programmering van de 
applicatie of van de parameters is 
de dwangmatige stand altijd gewist. 
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i Deze parameter is alleen bij vrijge-
schakelde functie dwangmatige 
stand zichtbaar.

Koppelingsfunctie? Ja

Nee 

Op deze plaats kan de koppelingsfunctie 
worden vrijgegeven (instelling "Ja"). 

i De koppelingsfunctie kan alleen 
dan worden vrijgeschakeld, wan-
neer geen trappenhuisfunctie is vrij-
geschakeld.

Type van de koppe-
lingsfunctie 

OR

AND

AND met feedback

Deze parameter definieert de logica van 
de koppelingsfunctie. Het object "Kop-
peling" wordt aan de hand van de hier 
ingestelde kopelingsfunctie met de logi-
sche schakeltoestand van de uitgang 
(object "schakelen" na verwerking van 
evt. geparametreerde tijdvertragingen) 
gekoppeld. 

i Deze parameter is alleen bij vrijge-
schakelde koppelingsfunctie zicht-
baar.

Objectwaarde van het 
koppelingsobject na 
busspannings-
terugkeer 

0 (UIT)

1 (AAN)  

Na busspanningsterugkeer wordt de ob-
jectwaarde van het koppelingsobject 
met de op deze plaats ingestelde waar-
de geïnitialiseerd. 

i Deze parameter is alleen bij vrijge-
schakelde koppelingsfunctie zicht-
baar.

Objectwaarde van het 
koppelingsobject na 
ETS-download 

0 (UIT)

1 (AAN)  

Na een ETS-programmering van de ap-
plicatie of de parameter wordt de object-
waarde van het koppelingsobject met de 
op deze plaats ingestelde waarde geïni-
tialiseerd. 

i Deze parameter is alleen bij vrijge-
schakelde koppelingsfunctie zicht-
baar.
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