
Multi stasjon

Multi stasjon
Art.-nr. : 23066REGHE

Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon
Montering og tilkobling av elektriske apparater må kun gjennomføres av elektri
kere.

Fare for alvorlige personskader, brann og materielle skader. Les driftshåndboken, og
følg den.
Fare for elektrisk støt. Apparatet er ikke egnet for frikobling.
Dersom flere motorer parallellkoples til én utgang, skal opplysningene fra produsenten
følges, eventuelt skal det brukes et skillerelé. Motorer kan bli ødelagt.
Bruk kun sjalusimotorer med mekaniske eller elektroniske endebrytere. Kontroller at
endebryterne står i riktig stilling. Les gjennom opplysningene fra motorprodusentene.
Dette kan skade apparatet.
Fare for elektrisk støt i SELV eller PELVinstallasjonen. Ikke koble forbrukere nettspen
ning og SELV/PELV sammen til en koblingsaktuator.
Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden.

2 Apparatets oppbygning

Bilde 1

(1) Tastefelt for betjening på stedet
(2) Programmeringstast og -LED
(3) Busstilkobling
(4) Inngangsklemmer
(5) Status-LED
(6) Utgangsklemmer
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3 Funksjon
Systeminformasjon
Dette apparatet er et produkt i KNX-systemet og overholder KNX-retningslinjene. Man forutset-
ter at brukeren har detaljerte fagkunnskaper for forståelse av apparatets funksjon etter deltakel-
se på KNX-kurs. 
Apparatets funksjon er programvareavhengig. Detaljerte informasjoner angående programvare-
versjoner og respektivt funksjonsomfang og programvaren selv finner du i produsentens pro-
duktdatabase. Planlegging, installasjon og idriftsetting av apparatet skjer ved hjelp av KNX-ser-
tifisert programvare. Du finner til enhver tid aktuelle utgaver av produktdatasen og tekniske be-
skrivelser på hjemmesiden vår.

Forskriftsmessig bruk
- Kobling av elektriske forbrukere med potensialfrie kontakter
- Kobling av elektrisk drevne sjalusier, rullegardiner, markiser og lignende forheng
- Koble elektrotermiske motorer
- Lese av tradisjonelle koblings- eller tastekontakter, vinduskontakter osv. i KNX-anlegg for

melding av tilstander, tellere, betjening av forbrukere osv.
- Lese av eksterne temperatursensorer for varmeregulering
- Logikkfunksjoner for styring av bygningsfunksjoner
- Montering på hatteskinne iht. EN 60715 i underfordeler
Produktegenskaper
- Aktorfunksjoner koble, sjalusi, elektrotermiske motorer
- Aktorfunksjon kan kobles om i par
- Integrert brytergrensesnitt med 6 innganger 
- 2 innganger for temperaturfølere
- Utganger kan betjenes manuelt
- Tilbakemelding i manuell drift og i bussdrift
- Scenefunksjon
- Sperring av enkeltutganger manuelt eller per buss
Koblingsfunksjon
- Maks. 6 koblingsutganger
- Lukker- eller åpnerdrift
- Tilknytnings- eller obligatorisk funksjon
- Tilbakemeldingsfunksjon
- Sentral koblingsfunksjon med samletilbakemelding
- Tidsfunksjoner: inn-, utkoblingsforsinkelse, trappelysbryter med forvarselfunksjon
Persiennefunksjon
- Maks. 3 sjalusiutganger
- Egnet for AC-motorer 230 V
- Forhengsposisjon kan aktiveres direkte
- Lamellposisjon kan aktiveres direkte
- Tilbakemelding om kjøringstilstand, forhengsposisjon og lamellstilling
- Tvangsjustering utført av overordnet styring
- Sikkerhetsfunksjon: Tre uavhengige vindalarmer, regnalarm, frostalarm
- Solskjermingsfunksjon 
Funksjon justeringsmotorer
- Maks. 2 utganger for elektrotermiske motorer
- Koplingsdrift eller PWM-drift
- Justeringsmotorer åpnet med karakteristikken strømløs eller kan aktiveres strømløst og

lukket
- Nøddrift ved bussvikt for sommer og vinter
- Beskyttelse mot fastsittende ventiler
- Tvangsstilling 
- Syklisk overvåkning av inngangssignalene kan parametreres 
i PWM-drift: Elektrotermiske justeringsmotorer er kun utstyrt med stillingene åpen og lukket.

I PWM-drift oppnås en kvasikonstant reaksjon i motoren gjennom på- og avkobling innen-
for en syklustid. Syklustider < 15 minutter forkorter levetiden til reléutgangene.
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Varmeregulator
- 2 interne reguleringskretser for regulering av to uavhengige rom

Regulering for varme- eller kjøledrift, valgfritt med tilleggstrinn
- To-punkts-, PWM eller PI-regulering
- Forhåndsdefinerte oppvarmingstyper (varmtvannsoppvarming, viftekonvektor ...) eller indi-

viduelle parametere mulig 
Innganger
- 6 innganger for taster
- Inngangsfunksjoner koble, dimme, sjalusistyring, lysscenetilleggssted, verdigiver for lys-

styrke- eller temperatur
- 2 innganger for eksterne temperaturfølere
Logikkfunksjoner
- Opp til 10 logikkfunksjoner med 8 innganger hver, f.eks. for OG-, ELLER- og XOR-tilknyt-

ninger
- Omforming av datapunkttyper, f.eks. 1 bit til 8 bit
- Handlinger for sammenligning, f.eks. <, >, ≤, ≥
- Aritmetiske funksjoner, f.eks.  +, –, *, :

4 Betjening
Permanent manuell drift
o Aktivere: Trykk på tasten c i

ca. 5 s. 
Lysdiode c lyser, lysdiode A1 blinker.

o Deaktivere: Trykk på tasten c i ca. 5 s. 

Midlertidig manuell drift
o Aktivere: Trykk kort på tasten c. 
Automatisk retur til bussdrift 5 s etter siste betjening

Betjene utgang i manuell drift
o Trykk på tasten c så ofte, til lysdioden (5) til den valgte utgangen blinker.
o Trykk på tasten ON/n eller OFF/o.

Kort: Slå på/slå av, justere eller stoppe lameller.
Lang: Kjør forhenget opp/ned.
Lysdiode ON/n på: utgang på
Lysdiode OFF/o på: utgang av

Slå alt av
o Aktiver permanent manuell drift.
o Trykk på tasten ALL OFF.

Sperre/låse opp enkelte utganger
o Aktiver permanent manuell drift.
o Trykk på tasten c så ofte, til lysdioden (5) til den valgte utgangen blinker.
o Trykk samtidig på tasten ON/n og OFF/o i ca. 5 s.

Statuslysdioden A1... til den sperrede utgangen blinker raskt.

5 Informasjon for autoriserte elektrikere

Livsfare grunnet elektrisk støt.
Frigjør apparatet. Dekk til spenningsførende deler.
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Montere apparatet
Ta hensyn til temperaturområdet. Sørg for tilstrekkelig kjøling.
o Monter apparatet på løpeskinnen. Utgangsklemmene må ligge øverst.

Koble til apparatet

Bilde 2

o Koble til bussledningen med tilkoblingsklemme.
o For beskyttelse mot farlige spenninger må hetten settes på bussledningstilkoblingen.
o For koblet last må utganger parametriseres som koblingsutgang.
o For sjalusidrift må utganger parametriseres som sjalusiutgang. To reléutganger ved siden

av hverandre utgjør én sjalusiutgang. Det er alltid den venstre reléutgangen A1, A3, A5
som styrer bevegelser oppover n, mens den høyre reléutgangen A2, A4, A6  styrer beve-
gelser nedover o.

o Koble til elektrotermiske motorer på reléutganger A1, A2 .
i Leveringstilstand: Mulig å betjene utgangene med tastaturet. Utganger er innstilt som sja-

lusiutganger.

Koble innganger

FARE!
Ved tilkobling av nettspenning på inngangsklemmene (4) ligger busspenningen
på nettpotensialet.
Personer kan også få elektrisk støt på apparater som ligger lenger vekk. Tilkob
lede busseneheter ødelegges.
Inngangene må aldri kobles med nettspenning eller FELVstrømkretser.
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Bilde 3

Ikke legg inngangsledninger parallelt med nettledningene. Ellers kan det oppstå forstyrrende
EMC-koblinger.
Ved ledningslengder > 3 m skal det brukes isolerte totråds-ledninger.
o Vinduskontakter, lukke- eller åpnetaster kobles til klemmene C og 1...6 . 
o Temperaturføleren kobles til klemmene TC og T1 eller T2 .

Sjalusiutganger: måle forhengets og lamellenes kjøretid
Forhengets kjøretid er viktig for posisjons- og scenekjøring. For lamellsjalusier er justeringstiden
en del av den totale kjøretiden for forhenget avhengig av konstruksjon. Lamellenes åpningsvin-
kel stilles derfor inn som kjøretid mellom posisjonene "Åpen" og "Lukket".
Kjøring oppover varer vanligvis lenger enn kjøring nedover, og regnes som kjøretidsforlengelse
i %.
o Mål kjøretiden oppover og nedover for forhenget.
o Mål lamellkjøretiden mellom "Åpen" og "Lukket".
o Før inn de målte verdiene i parameterinnstillingen – kjøring nedover i minutter/sekunder og

kjøretidsforlengelse i prosent.

Lasting av adresse og brukerprogramvare
o Slå på busspenningen.
o Trykk på programmeringstasten.

Programmerings-LED-en lyser.
o Opprett fysikalsk adresse.

Programmerings-LED slukkes.
o Merk apparatet med fysikalsk adresse.
o Last inn brukerprogramvare i apparatet.

6 Tekniske data
KNX
KNX-medium TP256
Igangsettingsmodus S-modus
Nominell spenning KNX DC 21 ... 32 V SELV
Strømopptak KNX maks. 20 mA
Strømopptak KNX min. 4 mA
Tilkoblingstype buss Tilkoblingsklemme
Effekttap maks. 6 W
Omgivelsesbetingelser
Omgivelsestemperatur -5 ... +45 °C
Lagrings-/ transporttemperatur -25 ... +70 °C
Reléutganger
Kontakttype µ-kontakt, potensialfri lukker
Koblingsspenning AC 250 V ~
Minstekoblingsstrøm AC 100 mA
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Koplingsstrøm AC1 16 A
Koplingsstrøm AC3 6 A
Lamper med lysstoffrør 16 AX
Innkoblingsstrøm 200 µs maks. 800 A
Innkoblingsstrøm 20 ms maks. 165 A
Koblingsspenning DC DC 12 ... 24 V
Bryterstrøm DC 24 V 6 A
Tilkoblingseffekt 230 V
Ohmsk last 3000 W
Persienne-, viftemotorer 1380 VA
Lampelast 230 V
Glødelamper 3000 W
Høyvoltshalogenpærer 2500 W
HV-LED-lamper maks. 400 W
Elektroniske trafoer 1500 W
Induktive trafoer 1200 VA
Lysstoffrør T5/T8
ukompensert 1000 W
parallellkompensert 1160 W (140 µF)
 Duokobling 2300 W (140 µF)
Kompaktlysrør
ukompensert 1000 W
parallellkompensert 1160 W (140 µF)
Kvikksølvdamplamper
ukompensert 1000 W
parallellkompensert 1160 W (140 µF)
Elektrotermiske justeringsmotorer
Syklustid min. 15 min
Tilkoblinger last
Tilkoblingstype Skruklemme
enkel ledning 0,5 ... 4 mm²
fintrådet uten åreendehylse 0,5 ... 4 mm²
fintrådet med åreendehylse 0,5 ... 2,5 mm²
Innganger
Nominell spenning DC 3,3 V SELV
Signalvarighet min. 100 msek
Lukker-kontakter maks. 50
Åpner-kontakter maks. 50
Ledningslengde maks. 30 m
Tilkoblinger innganger
enkel ledning 0,08 ... 1,5 mm²
fintrådet uten åreendehylse 0,08 ... 1,0 mm²
fintrådet med åreendehylse 0,14 ... 0,5 mm²
Monteringsbredde 72 mm / 4 TE
Vekt ca. 290 g

7 Tilbehør
Avvdekking Art.-nr. 2050 K
Ekstern sensor Art.-nr. FF7.8

8 Garanti
Garantien ytes via faghandel i henhold til juridiske bestemmelser.
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ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG
Volmestraße 1
58579 Schalksmühle
GERMANY

Telefon: +49 2355 806-0
Telefax: +49 2355 806-204
kundencenter@jung.de
www.jung.de
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