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Art.-Nr.:  2504 REGHER 

1 Productdefinitie 

1.1 Productcatalogus 

Productnaam: Rolluikactor 4-voudig AC 230 V 
Toepassing: Actor 
Model: REG (serie-inbouw) 
Art.-Nr.:  2504 REGHER 

1.2 Toepassingsdoel 
De rolluikactor ontvangt telegrammen van sensoren of andere besturingen via de KNX en scha-
kelt met de onderling onafhankelijke relaiscontacten elektrisch aangedreven rolluiken, markie-
zen en dergelijke installaties voor netspanning 230 V AC. Iedere rolluikuitgang beschikt over 
netgevoede monostabiele schakelrelais, zodat voorkeursposities 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 is een snelle functietest van de aangesloten 
motoren mogelijk. 

De door de ETS onafhankelijk voor ieder uitgangskanaal instelbare functie-eigenschappen om-
vatten bijvoorbeeld afzonderlijk instelbare bewegingstijden, positioneringsfuncties, uitgebreide 
terugmeldfuncties en een toekenning aan maximaal 5 verschillende veiligheidsfuncties. Boven-
dien kunnen de voorkeursposities van de relais bij busspanningsuitval of bus-/netspanningste-
rugkeer en na een ETS-programmering afzonderlijk worden ingesteld.

Voor de projectering en de inbedrijfname van het apparaat verdient gebruik van de 
ETS3.0 vanaf versie d Patch A of de ETS4.0 aanbeveling. Alleen bij gebruik van deze ETS-ver-
sies komen de voordelen met betrekking tot het downloaden (kortere downloadtijden) tot hun 
recht.

De rolluikactor beschikt over een netspanningsaansluiting die onafhankelijk is van de aangeslo-
ten aandrijvingen. Voor het aansturen van de uitgangen moet altijd de 230 V-netspanning op 
deze aansluiting zijn ingeschakeld. De voeding van de geïntegreerde buskoppeling komt uit de 
busspanning of de netspanning, waardoor het apparaat ook wanneer alleen de KNX-busspan-
ning is ingeschakeld, kan worden geprogrammeerd door de ETS.
Het apparaat is bedoeld voor montage op DIN-rail in gesloten kleine kasten of sterkstroomver-
delers in vaste intstallaties in droge binnenruimten. 
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Art.-Nr.:  2504 REGHER 

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. 
Voordat werkzaamheden aan het apparaat of de last worden uitgevoerd, moeten deze 
worden vrijgeschakeld. Daarbij moet rekening worden gehouden met alle installatieauto-
maten die gevaarlijke spanningen aan het apparaat of de last leveren. 
Gevaar voor elektrocutie. De actor is niet geschikt voor vrijschakelen. 
Wanneer meerdere aandrijvingen op een uitgang parallel worden geschakeld, moeten de 
specificaties van de leverancier worden aangehouden. Anders kunnen de aangesloten 
aandrijvingen 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. 
Gevaar voor elektrocutie. Netspanning en SELV/PELV-circuits niet samen op de uitgan-
gen aansluiten.  
Geen draaistroommotoren aansluiten. Apparaat kan beschadigd raken. 
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. 
Apparaat niet openen of buiten de technische specificaties gebruiken. 
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Art.-Nr.:  2504 REGHER 

2.2 Constructie apparaat 

Afbeelding 1: Constructie apparaat 

(1) KNX busaansluiting 
(2) Programmeertoets en programmeer-LED (rood) 
(3) Schroefklemmen voor aansluiting van de motoren 
(4) Toetsenveld voor handbediening 
(5) Toestands-LED van de uitgangen met bewegingsrichtingindicatie (2 LED's per uitgang):

LED uit: uitgang uitgeschakeld
LED aan: uitgang ingeschakelt (beweegt omhoog "n" of beweegt omlaag "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 
stroomloos worden geschakeld en moeten spanningvoerende delen in de om-
geving worden afgedekt! 

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

Apparaat monteren 
o Opklikken op DIN-rail conform EN 60715. De schroefklemmen voor de aansluiting van de 

motoren moeten boven liggen. 
i Er is geen KNX datarail nodig. 
i Temperatuurbereik aanhouden (zie hoofdstuk 3. Technische gegevens) en indien nodig 

zorgen voor voldoende koeling.

Apparaat aansluiten voor de voedingsspanning van de apparaatelektronica. 
o De busaansluiting (standaard busklem) en de aansluiting van de netspanning moeten wor-

den uitgevoerd conform aansluitschema (afbeelding 2). 
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Afbeelding 2: Elektrische aansluiting van de netvoeding en de buskabel 

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.

Apparaat aansluiten voor 230 V-aandrijfmotoren 
o Aandrijfmotoren conform aansluitvoorbeeld aansluiten (afbeelding 3). 
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Afbeelding 3: Elektrische aansluiting voor 230 V-aandrijfmotoren 

i Let op de toelaatbare belasting (zie hoofdstuk 3. Technische gegevens). 
i Er kunnen willekeurige fases (L1, L2, L3) worden aangesloten. 
i Het is niet absoluut noodzakelijk, de N-leider op de uitgangsklemmen van de actor aan te 

sluiten. Wanneer echter aandrijfmotoren met hoogohmige bewegingsrichtingingangen (bijv. 
aandrijvingen met elektronische eindschakelaars) worden aangesloten, is het nodig, ook de 
N-leider op de betreffende klem van de actor aan te sluiten. Hiervoor moeten de specifica-
ties van de leverancier van de aandrijving worden aangehouden.
Wanneer de N-leider aangesloten is en de betreffende uitgang door na-triggeren geduren-
de langere tijd zonder onderbreking onder spanning staat, kan dit ontoelaatbare opwarming 
van de actor tot gevolg hebben. Houdt de maximale inschakelduur (ED) aan (zie hoofdstuk 
3. Technische gegevens). 

i De N-leideraansluitingen bieden geen N-potentiaal voor andere lasten in de verdeler.

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 plaatsen: de afdekkap wordt over de busklem geschoven, tot deze hoorbaar 

vastklikt (afbeelding 4). 
o Afdekkap verwijderen; de afdekkap wordt verwijderd, door deze aan de zijkant iets in te 

drukken en dan naar voren toe weg te trekken. 

Afbeelding 4: Afdekkap voor busaansluiting aanbrengen/verwijderen 
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2.4 Inbedrijfname 
Na de montage van de actor en de aansluiting van de buskabel, de voedingsspanning en alle 
aandrijfmotoren kan het apparaat in bedrijf worden genomen. Over het algemeen verdient daar-
bij de volgende procedure aanbeveling... 

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 
stroomloos worden geschakeld en moeten spanningvoerende delen in de om-
geving worden afgedekt! 

Bewegingstijden meten 
Voor positionering van de installaties van rolluiken of markiezen heeft de actor exacte informatie 
nodig over de maximale bewegingstijd. 
De netspanningsvoeding inschakelen. 
o Indien nog niet gebeurd, de installatie in de bovenste eindstand bewegen. 

Bovenste eindstand bereikt. 
o Meettijd starten en installatie via de handbediening naar de onderste eindstand brengen. 
o Bij het bereiken van de onderste eindstand de meettijd stoppen. 
o De bepaalde waarde in de ETS invoeren. 
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 
Rolluiken hebben bij het omhoog bewegen de eigenschap, afhankelijk van het gewicht of ande-
re fysische eigenschappen (bijv. temperatuur, wind, enz.) langzamer te bewegen. Ook bij mar-
kiezen kan het omhoog bewegen in vergelijking met het naar beneden bewegen langer duren.
Daarom houdt de actor bij iedere opwaartse beweging (lange termijn bedrijf/positionering) reke-
ning met de geparametreerde bewegingstijdverlenging. De verlenging wordt procentueel bere-
kend uit de in beide richtingen af te leggen bewegingstijden. 
De installatie moet zich in de onderste eindstand bevinden. De netspanningsvoeding inschake-
len. 
o Indien nog niet gebeurd, de installatie in de onderste eindstand bewegen. 

Onderste eindstand bereikt. 
o Meettijd starten en installatie via de handbediening naar de bovenste eindstand brengen. 
o Bij het bereiken van de bovenste eindstand de meettijd stoppen. 
o De bepaalde waarde in een procentuele verhouding tot de installatiebewegingstijd omzet-

ten en in de ETS invoeren. 
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.

ETS-inbedrijfname uitvoeren 
o Busspanning inschakelen. 

Controle: bij het indrukken van de programmeertoets moet de rode 
programmeer-LED branden. 
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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. Daardoor bestaat zelfs al tijdens de bouwfase de mogelijkheid, de op de afzon-
derlijke uitgangen aangesloten aandrijving op functionaliteit te controleren.

Referentiebeweging uitvoeren (optie) 
De actor kan de ingestelde posities alleen dan innemen, wanneer de actuele posities bekend 
zijn. Hiervoor moet iedere uitgang na het inschakelen van de voedingsspanning of na iedere 
programmering door de ETS (fysisch adres, applicatieprogramma, gedeeltelijk) worden gesyn-
chroniseerd. Deze synchronisatie wordt met behulp van een referentiebeweging uitgevoerd. 
De netspanningsvoeding inschakelen. 
o Indien nog niet gebeurd, de installatie in de bovenste eindstand bewegen. 
o Wacht, tot het uitgangsrelais is afgeschakeld (niet alleen de eindschakelaar van de aandrij-

ving). 
De referentiebeweging is uitgevoerd. 

i De actor slaat de installatiepositie vluchtig op. Iedere keer na uitval van de voedingsspan-
ning (uitval busspanning en netspanning) of na een ETS-programmering voert de actor 
daarom voor iedere uitgang automatisch een referentiebeweging uit, voordat een nieuwe 
positie kan worden benaderd. 

i De actor genereert voor iedere uitgang na terugkeer van de busspanning een melding 
"ongeldige positie", die ook, indien geparametreerd, op de bus kan worden uitgezonden. 
De melding wordt ingetrokken (inverse meldwaarde) zodra een referentiebeweging kon 
worden uitgevoerd.
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2.5 Bediening 
De actor heeft een handbediening voor alle uitgangen. Via een toetsenbord met 4 functietoet-
sen 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 met toetsenbord, automatische terugkeer 

naar busbedrijf 
- Permanent handbedrijf: handbediening ter plaatse met toetsenbord 
i De bedieningsmodi kunnen door de parametrering van het apparaat in de ETS worden vrij-

gegeven of geblokkeerd. 
i Bij actieve 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 actor, vindt u in het hoofdstuk "soft-
warebeschrijving" van deze documentatie.

Bedienings- en aanwijselementen van de handbediening 

Afbeelding 5: Bedienings- en aanwijselementen van de handbediening op het front van het 
apparaat 

(5) Toestands-LED no: signaleren van de toestand van de afzonderlijke uitgangen. Een LED 
brandt bij actieve aandrijfbeweging in de betreffende richting door bus- of handbediening. 
Een LED knippert, wanneer de betreffende uitgang in handbedrijf staat. Een LED knippert 
snel, wanneer de betreffende uitgang in handbedrijf is geblokkeerd. 

(7) Toets c: inschakelen/uitschakelen van de handbediening. 
(8) LED c: signaleert permanent handbedrijf 
(9) Toets n: lang indrukken: uitgang omhoog bewegen (permanent bedrijf) / kort indrukken: 

uitgang stop. 
(10) Status-LED n: signaleert in handbedrijf een actieve aandrijfbeweging (op). 
(11) Toets o: lang indrukken: uitgang omlaag bewegen (permanent bedrijf) / kort indrukken: uit-

gang stop. 
(12) Status-LED o: signaleert in handbedrijf een actieve aandrijfbeweging (neer). 
(13) Toets ALL OFF: alle aandrijvingen stoppen (alleen tijdens permanent handbedrijf).
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Prioriteiten 

De actor maakt onderscheid tussen verschillende functies, die invloed op een uitgang kunnen 
uitoefenen. Om te zorgen dat er geen toestandsconflicten ontstaan, is aan iedere mogelijk func-
tie een prioriteit toegekend. De functie met de hogere prioriteit overschrijft de functie met de la-
gere prioriteit. 
- 1e prioriteit: handbedrijf (hoogste prioriteit), 
- 2e prioriteit: veiligheidsfunctie(s), 
- 3e prioriteit: direct busbedrijf (kortstondig/langdurig bedrijf, positionering).

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

De 2 toestand-LED's van A1 knipperen (LED c blijft uit). 
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 toets opeenvolgend kiezen. Daarna de toets 

nogmaals indrukken. 
- of - 
o Netspanningsvoeding uitschakelen of busreset (terugkeer busspanning). Het tijdelijk hand-

bedrijf is beëindigd. De toestand-LED's A1 ... max. A4 tonen de status conform het busbe-
drijf, 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 
veiligheidsfunctie wordt geactiveerd, dan voert de actor voor die betreffende uitgangen de 
veiligheidsreactie uit.

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. De 2 toestand-LED's van A1 knipperen. De permanente handbe-
diening is geactiveerd.

Permanent handbedrijf uitschakelen 
De permanente handbediening is geactiveerd. 
o Toets c minimaal gedurende 5 s indrukken. 
- of - 
o Alle uitgangen door kort indrukken van de toets opeenvolgend kiezen. Daarna de toets 

nogmaals indrukken. 
- of - 
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o Netspanningsvoeding uitschakelen of busreset (terugkeer busspanning). De status-LED c  
gaat uit. De toestand-LED's A1 ... max. A4 tonen de status conform het busbedrijf, wan-
neer de netspanning 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, veiligheidsreactie).

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 van de gekozen uitgang A1 ... max. A4 knipperen. Wanneer de gekozen 
uitgang zich in een aandrijfbeweging bevindt, dan branden bovendien de status-LED's " n" 
of " o" in het toetsenbord. 

o Uitgang bedienen door indrukken van de toets n of de toets o.
Kort: aandrijving stoppen.
Lang: aandrijving omhoog/omlaag bewegen (permanent bedrijf). 
De gekozen aandrijving voert de betreffende commando's direct uit.

Alle uitgangen uitschakelen (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 kunnen 
aansluitend weer afzonderlijk worden aangestuurd. 

i De functie "ALL OFF" is tijdens tijdelijk handbedrijf niet mogelijk.

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 van de gekozen uitgang A1 ... max. A4 knipperen. Wanneer de gekozen 
uitgang zich in een aandrijfbeweging bevindt, dan branden bovendien de status-LED's " n" 
of " o" in het toetsenbord. 

o Toetsen n en o tegelijkertijd min. 5 s indrukken. 
Betreffende uitgang is geblokkeerd (geen aansturing via de bus mogelijk). Toestands-LED 
van de gekozen uitgang A1 ... max. A4 knipperen snel. 

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

diening worden bediend.
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3 Technische gegevens 
  
Algemeen 
Testmarkering KNX / EIB / VDE 
Omgevingstemperatuur -5 ... +45 °C 
Opslag-/transporttemperatuur -25 ... +70 °C 
Inbouwplaats naar wens (bij voorkeur uitgangsklemmen bo-

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

(bijv. kleine verdeler etc.) 
Inbouwbreedte 72 mm / 4 TE 
Gewicht ca. 300 g 

Aansluitklemmen voor netspanningsvoeding en -uitgangen 
Aansluitwijze Schroefklem 
massief 0,5 ... 4 mm² 
soepel zonder adereindhuls 0,34 ... 4 mm² 
soepel met adereindhuls 0,14 ... 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 Standaard aansluitklem 

Voeding extern 
Nominale spanning AC 230 / 240 V ~ 
Netfrequentie 50 / 60 Hz 
Opgenomen vermogen max. 5,6 VA 
Vermogensverlies max. 4,5 W 

Uitgangen 
Soort contact µ-contact, monostabiel 
Netfrequentie 50 / 60 Hz 
Schakelspanning AC 250 V ~ 
Schakelstroom AC 250 V AC 6 A 
Minimale schakelstroom AC 100 mA 
Installatiebewegingstijd max. 20 min 
Inschakelduur ED Max. 50 % (cyclustijd ≤ 40 min) 
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4 Software-beschrijving 

4.1 Software-specificatie 
ETS-zoekpaden: Jaloezie / Jaloezieën / Rolluikactor 4-voudig AC 230 V

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

Beschikbare applicaties 

Nr. Korte omschrijving Naam Versie vanaf mas-
kerversie 

1 Multifunctionele applicatie voor rolluik- 
en markiesbesturing met afzonderlijk 
parametreerbare bewegingstijden, uit-
gebreide terugmeldfuncties en toeken-
ningsmogelijkheden aan max. 5 ver-
schillende veiligheidsfuncties. Boven-
dien kunnen de voorkeursposities van 
de relais bij busspanningsuitval of 
bus-/netspanningsterugkeer en na een 
ETS-programmering afzonderlijk wor-
den ingesteld. 

Rolluik 20CD11 1.1
voor ETS 
3.0 vanaf 
versie d
en ETS 4.0 

705 
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4.2 Software "Rolluik 20CD11" 
4.2.1 Functionaliteit 
- 4-kanaals bedrijf voor directe aansluiting van vier 230 V AC aandrijfmotoren. 
- Aansturing van rolluiken of markiezen. 
- Reacties bij busspanningsuitval en -terugkeer en na een ETS-programmering voor ieder 

uitgangskanaal 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 uitgangen mogelijk. 

- Afzonderlijk parametreerbare installatiebewegingstijden met bewegingstijdverlenging voor 
bewegingen naar de bovenste eindstand. 

- Omschakeltijd bij omdraaien bewegingsrichting en tijden voor kort- en langbedrijf instel-
baar. 

- Terugmelding van de installatiepositie (alleen in busbedrijf). Bovendien kan een ongeldige 
installatiepositie worden teruggemeld. Actieve (bij verandering zendend) of passieve (ob-
ject uitleesbaar) terugmeldfuncties 

- Toekenning aan maximaal 5 verschillende veiligheidsfuncties 
(3 windalarmen, 1 regenalarm, 1 vorstalarm), naar keuze met cyclische bewaking. De vei-
ligheidsfuncties (objecten, cyclustijden, prioriteit) worden apparaatgericht gemeenschappe-
lijk voor alle uitgangen ingesteld. Een toekenning van afzonderlijke uitgangen aan de veilig-
heidsfuncties en de veiligheidreacties zijn kanaalgericht parametreerbaar.
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4.2.2 Opmerkingen over de software 

ETS projectering en inbedrijfname 
Voor de projectering en de inbedrijfstelling van het apparaat is de ETS3.0 vanaf versie "d" 
"patch "A" of de ETS4.0 nodig. Door gebruik van deze ETS-versies of eventueel nieuwere ver-
sies ontstaan voordelen voor wat betreft de programmeringsprocedure. De benodigde product-
database wordt in *.VD4-formaat aangeboden.

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: 27 (max. objectnummer 106 - daartussen ruim-
te) 

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: Veiligheidsfunctie 
Object 

h
3 

Functie 
Windalarm 1 

Naam 
Veiligheid 

Type 
1 bit 

DPT 
1.005 

Flag 
C, W, -, (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 
Object 

h
4 

Functie 
Windalarm 2 

Naam 
Veiligheid 

Type 
1 bit 

DPT 
1.005 

Flag 
C, W, -, (R)
1 

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

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

h
5 

Functie 
Windalarm 3 

Naam 
Veiligheid 

Type 
1 bit 

DPT 
1.005 

Flag 
C, W, -, (R)
1 

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

Functie: Veiligheidsfunctie 
Object 

h
6 

Functie 
Regenalarm 

Naam 
Veiligheid 

Type 
1 bit 

DPT 
1.005 

Flag 
C, W, -, (R)
1 

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

Functie: Veiligheidsfunctie 
Object 

h
7 

Functie 
Vorstalarm 

Naam 
Veiligheid 

Type 
1 bit 

DPT 
1.005 

Flag 
C, W, -, (R)
1 

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

Kanaalgerichte objecten 

Functie: Langbedrijf 
Object 

h
10, 
36, 
62, 
88 

Functie 
Langbedrijf 

Naam 
Uitgang 1-4 

Type 
1 bit 

DPT 
1.008 

Flag 
C, W, -, (R)
1 

Omschrijving 1 bit-object voor activeren van het langbedrijf 

Functie: Kortbedrijf 
Object 

h
11, 
37, 
63, 
89 

Functie 
Kortbedrijf 

Naam 
Uitgang 1-4 

Type 
1 bit 

DPT 
1.007 

Flag 
C, W, -, (R)
1 

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

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

h
24, 
50, 
76, 
102 

Functie 
Terugmelding rolluikpositie 

Naam 
Uitgang 1-4 

Type 
1 Byte 

DPT 
5.001 

Flag 
C, -, T, R1,2 

Omschrijving 1 byte object voor positieterugmelding van de rolluik-/markiesinstallatiehoogte 
(0...255). 

Functie: Positieterugmelding 
Object 

h
26, 
52, 
78, 
104 

Functie 
Terugmelding ongeldige posi-
tie 

Naam 
Uitgang 1-4 

Type 
1 bit 

DPT 
1.002 

Flag 
C, -, T, R1,2 

Omschrijving 1 bit object voor terugmelding van een ongeldige positie rolluik-/markiesinstal-
latiehoogte ("0" = positie geldig / "1" = positie ongeldig).  

Functie: Positie-instelling 
Object 

h
28, 
54, 
80, 
106 

Functie 
Positie rolluik/markies 

Naam 
Uitgang 1-4 

Type 
1 Byte 

DPT 
5.001 

Flag 
C, W, -, (R)
1 

Omschrijving 1 byte object voor instelling van een positiewaarde (0...255) bij directe bedie-
ning voor de rolluik-/markiesinstallatiehoogte. 

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). 

Pagina 20 van 57 

Software "Rolluik 20CD11" 
Objecttabel 



Art.-Nr.:  2504 REGHER 

4.2.4 Functiebeschrijving 

4.2.4.1 Voor alle kanalen geldende functiebeschrijving 

Handbediening 

De actor heeft een handbediening voor alle uitgangen. Via een toetsenbord met 4 functietoet-
sen 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 met toetsenbord, automatische terugkeer 

naar busbedrijf 
- Permanent handbedrijf: handbediening ter plaatse met toetsenbord 
De bediening van de functietoetsen, de aansturing van de uitgangen en de statusindicatie wor-
den gedetailleerd beschreven in het hoofdstuk "bediening"  (zie pagina 11).
In de volgende paragrafen worden de parametrering, de statusterugmelding, het blokkeren via 
de busbediening en de interactie met andere functies van de actor bij het in- en uitschakelen 
van de handbediening uitgebreider beschreven.

Een handbediening is alleen bij ingeschakelde netvoeding mogelijk. Bij uitlevering van de actor 
is de handbediening volledig vrijgegeven. In deze ongeprogrammeerde toestand kunnen de af-
zonderlijke uitgangen ook zonder busspanning in- en uitgeschakeld worden, waardoor een snel-
le 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. 

i In de configuratie "handbediening bij busspanningsuitval = geblokkeerd" beëindigd een 
busspanningsuitval een eerder geactiveerde handbediening niet. De parameterconfiguratie 
wordt in dit geval pas actief, wanneer de handbediening door een toetsbediening op het 
apparaat wordt beëindigd. Het handbedrijf kan daarna niet worden ingeschakeld, zolang de 
busspanning is uitgeschakeld.

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. 
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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.

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 het directe bedrijf of door de 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 eerder via een busbediening gestarte bewe-
gingen nog tot het het einde afgemaakt, indien de beweging niet met de hand wordt gestopt.
Een actieve veiligheidsfunctie kan met de handbediening worden overruled. Deze functie wordt 
na het uitschakelen van de handbedieningsmodus weer geactiveerd, wanneer deze niet is op-
geheven.

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 nogmaals wordt ingedrukt. Bij het uitschakelen van het tijdelijke 
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 veiligheidsfunctie wordt geactiveerd, dan voert de actor voor die betreffende uitgan-
gen deze functie met hogere prioriteitt opnieuw uit.
De permanente handbedieningsmodus wordt uitgeschakeld, wanneer de keuzetoets langer dan 
5 s wordt ingedrukt.  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 ingestelde of intern aangestuurde toestanden ingesteld (direct bedrijf, veiligheidsreactie). 
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 (lang-/kortbedrijf, positionering) worden verworpen. Na beëindiging van de perma-
nente handbediening blijft de momentele toestand van alle uitgangen ongewijzigd. Wan-
neer echter via de bus voor of tijdens de handbediening een veiligheidsfunctie wordt geac-
tiveerd, dan voert de actor voor die betreffende uitgangen deze functies met hogere priori-
teitt 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 kortbedrijftelegrammen) intern gevolgd. Bij het beëindigen van de handbedie-
ning worden de uitgangen op de gevolgde toestanden of op de absolute posities ingesteld, 
die voor de permanente handbediening als laatste actief waren. Langbedrijf wordt niet ge-
volgd, wanneer de uitgang zich al in de betreffende eindstand bevindt. 

i Het gedrag aan het einde van de permanente handbediening bij niet ingestelde busspan-
ning (alleen handbediening) is vast ingesteld op "geen verandering". 

i De tijdens een handbediening uitgevoerde bedieningen worden via terugmeldobjecten, in-
dien vrijgegeven een actief zendend, op de bus verzonden. 
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i Bij busspanningsterugkeer of bij een ETS-programmering wordt een geactiveerde handbe-
dieningsmodus altijd beëindigd. Daarbij wordt niet het geparametreerde of ingestelde ge-
drag aan het einde van de handbediening uitgevoerd. In plaats daarvan voert de actor het 
geparametreerde 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 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. Bij uitval van de 
voedingsspanning (bus- en netspanningsuitval) wordt de blokkering via het blokkeerobject 
uitgeschakeld. Door een pure netspanningsonderbreking wordt de blokkering van de hand-
bediening 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-program-
mering "0" en kan ook worden uitgelezen.  
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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.

Blokkering van de busbesturing instellen 
Afzonderlijke uitgangen kunnen ter plaatse worden geblokkeerd, zodat de betreffende uitgan-
gen 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 toe-
stands-LED van de betreffende uitgangen gesignaleerd. De geblokkeerde uitgangen kunnen 
dan uitsluitend in permanente handbediening worden aangestuurd. 
De handbediening bij busbedrijf moet 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. veiligheidsfunctie) over-
ruled. Afhankelijk van de parametrering van de actor in de ETS worden de uitgangen bij 
vrijgave en aansluitend uitschakelen van de permanente handbediening op de laatste door 
de handbediening ingestelde toestand of een intern ingestelde toestand (direct bedrijf, vei-
ligheidsreactie) ingesteld. 

i Een lokaal geactiveerde blokkering van de busbesturing wordt bij busspanningsuitval of -
terugkeer niet gereset. Ook alleen een netspanningsuitval reset de blokkering niet. Bij uit-
val van de voedingsspanning (bus- en netspanningsuitval) wordt de blokkering van de bus-
besturing uitgeschakeld.

Veiligheidsfuncties 
De actor maakt onderscheid tussen vijf verschillende veiligheidsfuncties. Ieder veiligheidsfunctie 
beschikt over een eigen communicatie-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 rolluiken of markiezen op meerdere gebouwgevels worden 
gebruikt. Bovendien of als alternatief kan een regenalarm en een vorstalarm, bijvoorbeeld ter 
voorkoming van een mechanische beschadiging van neergelaten markiezen bij lage temperatu-
ren, worden vrijgeschakeld en gebruikt. De telegrampolariteit 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 uitgangen aangemaakt en geconfi-
gureerd. De verschillende uitgangen van de actor kunnen separaat aan alle of afzonderlijke vei-
ligheidsfuncties worden toegewezen. Alleen toegekende uitgangen reageren op een toestands-
wisseling 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 6: 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 "veiligheid" instellen op 

"vrijgeven". 
De veiligheidsfuncties zijn algemeen vrijgegeven en de overige parameters en de parame-
terpagina "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 kanaalgerichte toekenningen van de uitgangen aan de 
veiligheidsalarmen (op de parameterpagina's "Ax - veiligheid"; x = nummer van de uitgang)  
pas dan werken, wanneer het betreffende alarm ook is vrijgeschakeld. 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 be-
treffende 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 "veiligheid" op 

de benodigde prioriteitvolgorde instellen. 
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 parameterpagi-
na "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. 

i De bewaking van de windalarmen mag alleen dan worden geactiveerd, wanneer onder 
"veiligheid" minimaal één windalarm is vrijgeschakeld. 

Pagina 26 van 57 

Software "Rolluik 20CD11" 
Functiebeschrijving 



Art.-Nr.:  2504 REGHER 

i De cyclustijd van de zender moet kleiner dan de geparametreerde bewakingstijd van de ja-
loezieactor zijn, om te waarborgen, dat minimaal een telegram binnen de bewakingstijd 
wordt ontvangen.
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4.2.4.2 Kanaalgerichte functiebeschrijving 

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 = nummer van de uitgang) aanwezig. Via deze parameter 
kan het relaisgedrag van de uitgang onafhankelijk van het gedrag na bus- of netspanningste-
rugkeer worden geparametreerd. 
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". 
De actor beweegt de installatie na een ETS-programmering naar boven. 

o Parameter instellen op "neer". 
De actor beweegt de installatie na een ETS-programmering naar beneden. 

i Aan het begin van iedere ETS-programmering voert actor voor alle uitgangen 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 al-
leen 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 actor is aan-
gesloten en ingeschakeld. De netspanning is voor een ETS-download niet nodig. Wanneer 
een ETS-programmering alleen met busspanning wordt uitgevoerd, wordt het geparame-
treerde "gedrag na ETS-programmering" pas uitgevoerd, wanneer ook de netspanning van 
de actor is ingeschakeld. Daarbij wordt niet het "gedrag na bus- of netspanningsterugkeer" 
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 altijd uitgeschakeld.

Gedrag bij busspanningsuitval instellen 
De parameter "Gedrag bij busspanningsuitval" is afzonderlijk voor ieder uitgangskanaal op de 
parameterpagina "Ax - Algemeen" (x = nummer van de uitgang) aanwezig. De parameter be-
paalt het gedrag van een uitgang, 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). 
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". 
De actor beweegt de installatie bij een busspanningsuitval naar boven. 

o Parameter instellen op "neer". 
De actor beweegt de installatie bij een busspanningsuitval naar beneden. 
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o Parameter instellen op "positie innemen". 
Bij busspanningsuitval kan de aangesloten aandrijving naar een door andere parameters 
gegeven positie (0...100%) bewegen. De actor voert voor de positioneringsbeweging een 
referentiebeweging uit, wanneer de actuele positie op het tijdstip van de busuitval onbe-
kend 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 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. 

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. 

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 installatiepositie wordt opgeslagen. 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 procenten (0...100) kan een 
kleine afwijking van de later evt. bij bus- of netspanningsterugkeer gemelde posities (bin-
nen getalsbereik 1...255) niet worden voorkomen.

Omdat de positiewaarden bij busspanningsuitval slechts eenmaal worden opgeslagen, 
kunnen posities, die na de busuitval door een handbediening werden ingenomen, niet wor-
den gevolgd.

De opgeslagen positiegegevens gaan bij een ETS-programmering niet verloren.

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 "stop". 
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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". 
De actor beweegt de installatie bij een bus- of netspanningsterugkeer naar boven. 

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

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. De actor voert voor de positione-
ringsbeweging 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 "positie innemen". 
Na bus- of netspanningsterugkeer kan de aangesloten aandrijving naar een door andere 
parameters gegeven positie (0...100%) bewegen. De actor voert voor de positioneringsbe-
weging een referentiebeweging uit, wanneer de actuele 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 "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 Het geparametreerde gedrag wordt onafhankelijk van de actuele toestanden van de veilig-
heidsfuncties altijd uitgevoerd. Toch kunnen veiligheidsfuncties ook na bus- of netspan-
ningsterugkeer actief zijn, wanneer deze functies voor een busspanningsuitval of voor of tij-
dens een netspanningsuitval geactiveerd waren. Op deze manier kan een directe bedie-
ning worden overruled.
Pas bij een volledige uitval van de voedingsspanning (bus- en netspanning) zijn ook de vei-
ligheidsfuncties uitgeschakeld.  

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

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 
Het kortbedrijf maakt het instellen van de 'spleetstand' van een rolluik of bijvoorbeeld het staps-
gewijs verstellen van een markies mogelijk. Meestal wordt het kortbedrijf door de bediening van 
een tastsensor geactiveerd, waardoor handmatig wordt ingegrepen in de besturing Wanneer de 
actor tijdens een beweging van de rolluik of de markies een kortbedrijfcommando ontvangt dan 
stopt de actor direct de aandrijfbeweging.
Het langbedrijf wordt afgeleid van de bewegingstijd van de aangesloten rolluik of markies en 
daarom niet afzonderlijk ingesteld. De bewegingstijd moet worden bepaald 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.
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Om te kunnen waarborgen, dat de installatie na afloop van het langbedrijf in ieder geval in een 
eindstand staat, verlengt de actor altijd de langbedrijfbeweging met 20 % van de geparame-
treerde bewegingstijd.
Bovendien houdt de actor bij alle opwaartse bewegingen rekening met de geparametreerde be-
wegingstijdverlenging, omdat de aandrijfmotoren door het gewicht van de installatie of door ex-
terne fysische invloeden (bijv. temperatuur, wind, enz.) in de regel langzamer zijn. Daardoor 
wordt gewaarborgd, dat ook bij ononderbroken 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 afzonderlijk voor iede-
re uitgang geparametreerd. In de ETS kan worden vastgelegd, of bij de ontvangst van een kort-
bedrijftelegram allen een "stop" van een beweging volgt, of dat de uitgang gedurende een inge-
stelde tijd wordt aangestuurd. 
o De parameter "kortbedrijf" op de parameterpagina "Ax-tijden" (x = nummer 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 = nummer 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 rolluik overeenkomen met de volle-
dige bewegingstijd voor het openen van het rolluik. 

i Het kortbedrijf wordt in principe zonder bewegingsverlenging uitgevoerd.

Bewegingstijden bepalen en configureren 
De actor heeft voor het berekenen van de posities en ook voor het uitvoeren van het langbedrijf 
de exacte bewegingstijd nodig van de aangesloten rolluik ofmarkies. De bewegingstijd moet af-
zonderlijk voor iedere uitgang worden bepaald 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 parameter 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! 
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Afbeelding 7: Bepaling van de bewegingstijd afhankelijk van het aandrijftype

Bewegingstijd rolluik/markies instellen 
Instructies voor het meten van de bewegingstijd zijn in het hoofdstuk "inbedrijfname" gedetail-
leerd beschreven  (zie pagina 9). 
o In de parameter "Bewegingstijd rolluik/markies" op de parameterpagina 

"Ax - tijden" (x = nummer van de uitgang) de in het kader van de inbedrijfname bepaalde 
bewegingstijd zorgvuldig invoeren. De bewegingstijd kan maximaal 
19 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.

Bewegingstijdverlenging en omschakeltijd bepalen en configureren 
Rolluiken of markiezen hebben bij het omhoog bewegen de eigenschap, afhankelijk van het ge-
wicht of andere fysische eigenschappen (bijv. temperatuur, wind, enz.) langzamer te bewegen. 
Daarom houdt de actor bij iedere opwaartse beweging rekening met de geparametreerde bewe-
gingstijdverlenging. De verlenging wordt procentueel berekend 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  (zie pagina 9).
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 ge-
vonden. De omschakeltijd wordt in iedere bedrijfstoestand van de actor gebruikt.
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Bewegingstijdverlenging instellen 
o Bij de parameter "bewegingstijdverlenging voor opwaartse beweging" op de parameterpa-

gina "Ax – algemeen" (x = nummer van de uitgang) de bepaalde bewegingstijdverlenging 
invoeren (evt. de vastgestelde verlenging afronden).

Omschakeltijd bij wisseling bewegingsrichting instellen 
o De parameter "omschakeltijd bij wisseling bewegingsrichting" op de parameterpagina 

"Ax – tijden" (x = nummer van de uitgang) op de benodigde omschakelpauzetijd instellen. 
i Bij uitlevering van de actor is over het algemeen een omschakeltijd van 1 s ingesteld.

Positieberekening van de installatiehoogte 
De actor beschikt over een comfortabele en nauwkeurige positioneringsfunctie. De actor bere-
kent bij iedere verstelling van de aangesloten rolluik of markies door hand- of busbediening de 
actuele positie daarvan. De berekende positiewaarde is een maat voor de hoogte van de instal-
latie (afbeelding 8). 

Afbeelding 8: Positiedefinitie afhankelijk van de bedieningsmodus 

De actor leidt de posities af uit de geparametreerde bewegingstijd, omdat conventionele aandrij-
vingen zelf geen terugmelding van de positie geven. Daardoor is de separaat voor iedere uit-
gang geparametreerde bewegingstijd een referentie voor alle positioneringsbewegingen en de 
maatgevende factor voor de nauwkeurigheid van de positieberekening. Om deze reden moeten 
de bewegingstijden zeer nauwkeurig worden bepaald, om een zo nauwkeurig mogelijke positio-
nering 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 
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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,%(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…
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 actor voert alleen positioneringsbewegingen uit, wanneer een nieuwe positie wordt ge-
geven, die afwijkt van de actuele positie. 

i De actor slaat de installatiepositie tijdelijk op. De actor kan nieuw ingestelde installatieposi-
ties alleen benaderen, wanneer de momentele positie bekend is. Hiervoor moet iedere uit-
gang na het inschakelen van de voedingsspanning of na iedere programmering door de 
ETS (fysisch adres, applicatieprogramma, gedeeltelijk) worden gesynchroniseerd. Deze 
synchronisatie wordt met behulp van een referentiebeweging uitgevoerd (zie "referentiebe-
weging"). 

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.

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 9). 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. 
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Afbeelding 9: Referentiebeweging 

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 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 via het gedrag na busspanningsuitval, of bus- of netspanningsterugkeer. 
Positionering via de positioneringsobjecten:
Ieder rolluik of iedere markies kan via het per uitgang afzonderlijke object "Positie rolluik/mar-
kies" direct worden gepositioneerd. De laatst ontvangen positie wordt altijd benaderd. De actor 
geeft geen reactie, wanneer de ingestelde of te benaderen positiewaarde meerdere keren ach-
ter elkaar wordt ontvangen.
Dit soort aansturing wordt, zoals ook een bediening via de kort- en langobjecten, "direct bedrijf" 
genoemd. De positionering via de objecten heeft daarom dezelfde prioriteit.
Een door de communicatie-objecten geactiveerde positiebeweging kan te allen tijde door een 
lang- of kortcommando worden onderbroken. Het overrulen van het directe bedrijf is mogelijk 
door een functie van hoger niveau zoals (bijv. handbediening, veiligheidsfunctie). 
De positietelegrammen moeten het 1 byte dataformaat hebben conform het 
KNX datapunttype 5.001 (scaling). De actor rekent de ontvangen waarde (0...255) lineair om in 
een positie (0...100 %) (zie tabel 1).

Ontvangen waarde
(0...255)  

Daaruit afgeleide positie
(0…100 %)  

0 0 % (Bovenste eindstand) 
↓ ↓ (alle tussenwaarden afgerond op 1 %-stappen) 
255 100 % (Onderste eindstand) 

Tabel 1: Dataformaat van de positioneringsobjecten met omrekening in procentuele positie-
waarde 
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. 
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Positionering door het gedrag na busspanningsuitval of bus- of netspanningsterugkeer of door 
een scenario-oproep:
Bij de genoemde functies van de actor worden afhankelijk van de ingestelde bedieningsmodus 
de te benaderen posities direct in de ETS geparametreerd. Er kunnen positiewaarden tussen 
0 % en 100 % in stappen van 1 % worden 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 actor kan naast de instelling van posities via positioneringsobjecten ook de actuele positie-
waarden via separate terugmeldobjecten terugmelden en ook via de bus verzenden, voor zover 
de busspanning is ingeschakeld. Op die manier kan het verschil worden bepaald tussen de in-
gevoerde gewenste positie en de werkelijke momentele positie van de aangestuurde aandrijvin-
gen. 

De volgende positieterugmeldingen kunnen voor iedere uitgang worden ingesteld...  
- Terugmelding (1 byte) van de rolluik- of markiespositie, 

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 
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, wanneer de aandrijving stopt en de nieuwe posi-

tie 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 laatste teruggemelde positie niet 
is veranderd.
De actor kan geen positie voor de terugmelding berekenen, wanneer de actuele positiegege-
vens na het inschakelen van de voedingsspanning (busspanning en netspanning) of na een 
ETS-programmering nog onbekend zijn. In deze gevallen moet eerst een referentiebeweging 
(zie "referentiebeweging") worden uitgevoerd, zodat een positie-inregeling kan plaatsvinden. De 
actor voert bij onbekende posities automatisch referentiebewegingen uit, wanneer nieuwe in-
stelposities 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. De terugmelding kan als een actief meldobject of als een passief statusobject worden ge-
bruikt. Als actief meldobject wordt de positieterugmelding bij iedere verandering van de positie-
waarde op de bus verzonden. In de functie als passief statusobject volgt geen telegramover-
dracht bij verandering. Hier moet de objectwaarde worden uitgelezen. De ETS activeert auto-
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matisch 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 terugmeldfuncties van een uitgang moeten op de parameterpagina 
"Ax – Vrijgaven" (x = nummer van de uitgang) zijn vrijgegeven. Pas dan zijn de parameters voor 
de terugmeldingen zichtbaar. 
o De parameter "terugmelding rolluik- / markiespositie" 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 rolluik- / markiespositie" 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 geen terugmelding uitgezonden, 
ook niet wanneer een positiewaarde tijdens de vertraging verandert.

Terugmelding "onbekende positie" 
De actor kan naast de terugmelding van positiewaarden ook aanvullende 1 bit-statusinformatie 
terugmelden en actief op de bus verzenden, voor zover de busspanning is ingeschakeld. 

De volgende statusterugmelding is voor iedere uitgang afzonderlijk instelbaar... 
- 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 rolluik of de markies via een referentiebeweging zijn inge-
regeld. Als optie kan de objectwaarde van de statusterugmelding bij verandering actief via de 
bus worden verzonden.

Terugmelding van een ongeldige positie instellen 
De terugmelding van een ongeldige positie 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 
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algemeen voor alle uitgangen samen wordt ingesteld 
(zie "vertraging na busspanningsterugkeer"). 
De terugmeldfuncties van een uitgang moeten op de parameterpagina 
"Ax – Vrijgaven" (x = nummer van de uitgang) zijn vrijgegeven. Pas dan zijn de parameters voor 
de terugmeldingen zichtbaar. 
o De parameter "Terugmelding ongeldige rolluik-/markiespositie" op de parameterpagina "Ax 

- terugmeldingen" op "Terugmeldobject is actief meldobject" instellen. 
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 parameter "Terugmelding ongeldige rolluik-/markiespositie" op de parameterpagina "Ax 
- terugmeldingen" op "Terugmeldobject is passief status object" instellen. 
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).

Veiligheidsfunctie 
De actor 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 uitgangen aangemaakt en 
geconfigureerd  (zie pagina 24-25).
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 10). 
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Afbeelding 10: 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.
Een uitgang in actief veiligheidsalarm wordt vergrendeld, d.w.z. aansturing van de betreffende 
uitgang via de bus door een directe bediening (kortbedrijf-, langbedrijftelegram, positionering,) 
wordt verhinderd. Alleen een handbediening ter plaatse op het apparaat heeft een hogere priori-
teit, zodat deze functie een veiligheidsvergrendeling kan overrulen. Aan het einde van een 
handbediening wordt de veiligheidsreactie weer opnieuw uitgevoerd, wanneer een toegekend 
veiligheidsalarm nog actief is.

Veiligheidsalarmen toewijzen 
Afzonderlijke voor iedere uitgang kunnen de afzonderlijke veiligheidsalarmen worden toege-
kend. De kanalen worden toegewezen op de parameterpagina "Ax – veiligheid" (x = nummer 
van de uitgang). 
De veiligheidsfuncties moeten op de parameterpagina "veiligheid" algemeen zijn vrijgegeven, 
voordat de toekenningen aan de uitgangen geconfigureerd kunnen worden. 
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.
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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" (zie pagi-
na 24-25).

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). Het alarmgedrag 
wordt ingesteld op de parameterpagina "Ax – veiligheid" (x = nummer van de uitgang). Aan het 
begin van een veiligheidsalarm vergrendelt de actor de betreffende uitgangen, d.w.z. aansturing 
via de bus door een directe bediening wordt verhinderd. 
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". 

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 ..." instelllen op "op". 
De actor beweegt de installatie naar boven aan het begin van het alarm en vergrendelt ver-
volgens de uitgang. 

o De parameter "gedrag bij ..." instelllen op "neer". 
De actor beweegt de installatie naar beneden aan het begin van het alarm en vergrendelt 
vervolgens de uitgang. 

o De parameter "gedrag bij ..." instelllen 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 of ingeleer-
de bewegingstijdverlenging. Veiligheidsbewegingen zijn niet natriggerbaar.

Gedrag aan het einde van alle veiligheidsalarmen instellen 
De actor deactiveert de veiligheidsvergrendeling van een uitgang pas, wanneer alle aan de uit-
gang toegekende veiligheidsalarmen inactief worden. Aansluitend vertoont de betreffende uit-
gang het geparametreerd "gedrag aan het einde van de veiligheid" Dit gedrag wordt ingesteld 
op de parameterpagina "Ax – veiligheid" (x = nummer van de uitgang) gemeenschappelijk voor 
alle alarmen. 
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. 
o De parameter "Gedrag bij einde van de veiligheid" instelllen op "geen reactie" 
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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" instelllen op "op" 
De actor geeft de uitgang aan het einde van alle veiligheidsalarmen vrij en beweegt de in-
stallatie naar boven. 

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

o De parameter "gedrag bij einde van de veiligheid" instelllen 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" instelllen 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 en het langbedrij-
fobject bijgewerkt. 

i Bij de instelling "positie bijwerken": de actor kan alleen absolute posities (positietelegram) 
bij veiligheidsvrijgave bijwerken, wanneer de positiegegevens bekend zijn en de posities 
zijn ingesteld. Anders volgt op het tijdstip van de veiligheidsvrijgave 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. Langbedrijfbewegingen (beweging zonder positie-
instelling) worden daarentegen altijd bijgewerkt. 

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.
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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... 
- Bewegingstijd (permanent): 20 minuten 
- Bewegingstijdverlenging: 2% 
- Pauze bij wisseling bewegingsrichting: 1 s 
- Gedrag bij uitval busspanning: geen reactie 
- Gedrag bij bus- of netspanningsterugkeer: stop 
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4.2.5 Parameter 

Omschrijving Waarde Commentaar 
hAlgemeen 

Vertraging na busspan-
nings-
terugkeer
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

h 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 uitgangen aan de veilig-
heidsbewaking 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 uitgangen 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 uitgangen aan windalarm 2  
geen functie.
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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 uitgangen 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 
afzonderlijke uitgangen aan het re-
genalarm 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 uitgangen aan het vor-
stalarm 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 Veiligheid tijden 

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

Ja

Nee 

Wanneer de onder "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.  
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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. 

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 de 
windalarmen is geactiveerd.

Bewaking voor re-
genalarm gebruiken ? 

Ja

Nee 

Wanneer het onder "veiligheid" vrijge-
schakelde regenalarm cyclisch op het 
binnenkomen van telegrammen op het 
veiligheidsobject moet worden bewaakt, 
moet hier de bewaking worden geacti-
veerd (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. 

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 het re-
genalarm is geactiveerd.

Bewaking voor vor-
stalarm gebruiken ? 

Ja

Nee 

Wanneer het onder "veiligheid" vrijge-
schakelde vorstalarm cyclisch op het 
binnenkomen van telegrammen op het 
veiligheidsobject moet worden bewaakt, 
moet hier de bewaking worden geacti-
veerd (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! 

i De parameter is alleen zichtbaar, 
wanneer onder "veiligheid" het vor-
stalarm 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. 

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.
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Polariteit blokkeringsob-
ject 

0 = vrijgegeven;
1 = geblokkeerd

0 = geblokkeerd;
1 = vrijgegeven

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. 

0 = inactief;
1 = handb. actief 

Het object is "1", wanneer de handbe-
diening is ingeschakeld (tijdelijk of per-
manent). 

0 = inactief;
1 = permanente handb. ac-
tief 

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 (lang-/kortbedrijf, 
positionering) worden verworpen. Na 
beëindiging van de permanente handbe-
diening blijft de momentele toestand van 
alle uitgangen ongewijzigd. Wanneer 
echter tijdens de handbediening een 
functie met hogere prioriteit dan wordt 
geactiveerd (veiligheid), dan activeert de 
actor voor die betreffende uitgangen de 
functie met hogere prioriteit. 

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.
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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 Ax – Algemeen 

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 bewegen De actor beweegt de installatie na een 
ETS-programmering naar boven. 

Omlaag bewegen De actor beweegt de installatie na een 
ETS-programmering naar beneden. 

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 alleen het fysisch 
adres of een gedeeltelijk program-
meren van alleen de groepsadres-
sen heeft tot gevolg, dat niet deze 
parameter wordt gevolgd, maar dat 
het geparametreerde 
"gedrag na bus-/netspanningsterug-
keer" 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 bewegen De actor beweegt de installatie bij een 
busspanningsuitval naar boven. 

Omlaag bewegen De actor beweegt de installatie bij een 
busspanningsuitval naar beneden. 

Naar positie bewegen Bij busspanningsuitval kan de aangeslo-
ten aandrijving naar een door andere 
parameters gegeven positie bewegen. 
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Geen reactie Bij busspanningsuitval toont het relais 
van de uitgang geen reactie. Bewegin-
gen die op dat moment actief zijn wor-
den volledig uitgevoerd. 

i Het geparametreerde gedrag wordt 
alleen uitgevoerd, wanneer hand-
bediening niet actief is.

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.

Gedrag na bus- of net-
spannings-
terugkeer 

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. 

Omhoog bewegen De actor beweegt de installatie bij een 
bus- of netspanningsterugkeer naar bo-
ven. 

Omlaag bewegen De actor beweegt de installatie bij een 
bus- of netspanningsterugkeer naar be-
neden. 

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. 
Bewegingen die op dat moment actief 
zijn worden volledig uitgevoerd.
De op het tijdstip van de netuitval actie-
ve reacties worden bij netspanningste-
rugkeer weer uitgevoerd. Onderbroken 
kort- of langbewegingen worden, over 
de volle lengte opnieuw gestart, positie-
bewegingen worden op de plaats van 
onderbreking voortgezet.
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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.

Bewegingstijdverlenging 
voor beweging omhoog 

geen
0,5 %
1 %
1,5 %
2 %
3 %
4 %
5 %
6 %
7 %
8 %
9 %
10 %
12,5 %
15 %
30 %

De actor verlengt alle opwaartse bewe-
gingen met de hier ingestelde verlen-
ging. De verlenging wordt procentueel 
berekend uit het verschil van de bepaal-
de bewegingstijd naar de onderste eind-
stand met de bewegingstijd naar de bo-
venste eindstand.

h Ax - Tijden 

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. 

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. 

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".

0...1...19 

Pagina 50 van 57 

Software "Rolluik 20CD11" 
Parameter 



Art.-Nr.:  2504 REGHER 

Bewegingstijd rolluik/
markies
Minuten (0...19) 

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. 

i De bewegingstijd moet exact wor-
den bepaald!

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 

Terugmeldingsfunctie geblokkeerd

Vrijgegeven  

Op deze plaats kunnen de terugmeld-
functies worden geblokkeerd of vrijgege-
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 - veiligheid".

h Ax - Terugmeldingen 

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. 

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 busspan-

Ja (vertragingstijd onder 
"algemeen"!)

De terugmelding kan bij busspannings-
terugkeer of na een ETS-programmering 
tijdvertraagd via de bus worden verzon-
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nings-
terugkeer ?  Nee 

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 
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. 

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 busspan-
nings-
terugkeer ?  

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 

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.
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Gedrag bij windalarm 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 bewegen De actor beweegt de installatie naar bo-
ven aan het begin van het windalarm of 
de windalarmen en vergrendelt vervol-
gens de uitgang. 

Omlaag bewegen De actor beweegt de installatie naar be-
neden aan het begin van het windalarm 
of de windalarmen en vergrendelt ver-
volgens de uitgang. 

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 bewegen De actor beweegt de installatie naar bo-
ven aan het begin van het regenalarm 
en vergrendelt vervolgens de uitgang. 

Omlaag bewegen De actor beweegt de installatie naar be-
neden aan het begin van het regenalarm 
en vergrendelt vervolgens de uitgang. 

stop 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. 
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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.

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 bewegen De actor beweegt de installatie naar bo-
ven aan het begin van het vorstalarm en 
vergrendelt vervolgens de uitgang. 

Omlaag bewegen De actor beweegt de installatie naar be-
neden 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 bewegen De actor geeft de uitgang bij het einde 
van de veiligheidsfuncties vrij en be-
weegt de installatie naar boven. 

Omlaag bewegen De actor geeft de uitgang bij het einde 
van de veiligheidsfuncties vrij en be-
weegt de installatie naar beneden. 

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-
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tisch ingestelde toestand ingesteld op 
de uitgang of de tijdens de veiligheids-
functie bijgewerkte en intern opgeslagen 
toestand. Daarbij worden de positieob-
jecten en het langbedrijfobject bijge-
werkt.
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