
Impulsbryter-modul univ. 

Impulsbryter-modul univ. 1-kanal 
Art.-nr. 5091 TSM 
Impulsbryter-modul univ. 2-kanal 
Art.-nr. 5092 TSM 
Impulsbryter-modul univ. 3-kanal 
Art.-nr. 5093 TSM 
Impulsbryter-modul univ. 4-kanal 
Art.-nr. 5094 TSM 

Bruksanvisning 

1 Sikkerhetsinformasjon 
Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte 
elektrikere. 
Fare for alvorlige personskader, brann og materielle skader. Les driftshåndboken, og 
følg den. 
Bruk bare medfølgende plastskruer ved festing til låsering! Ellers kan ikke sikker drift ga-
ranteres. Apparatfeil grunnet elektrostatisk utladning. 
Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. 

2 Apparatets oppbygning 

Bilde 1: Tastsensormoduler universal – frontvisning 

(1) Status-LED 
(2) Drifts-LED 

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. 
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Forskriftsmessig bruk 
- Betjening av forbrukere, f.eks. lys av/på, dimming, persienner opp/ned, lysstyrkeverdier, 

temperatur, avspilling og lagring av lyssetting osv. 
- Montering i apparatkontakt iht. DIN 49073 

Produktegenskaper 
- Tastsensorfunksjonene kobling, dimming, styring av persienner, verdigiver, henting av lys-

setting osv. 
- Én eller to funksjoner per tast 
- Komplettering med tastesett  
- Skriftfelt med belysning 
- Én statuslysdiode per tast – kan stilles inn på rød, grønn eller blå  
- En driftslysdiode som orienteringshjelp samt for visning av programmeringstilstand – kan 

stilles inn på rød, grønn eller blå 
- Lysstyrke til statuslysdiode, driftslysdiode og tekstfelt kan stilles inn; kan kobles om ved 

drift, f.eks. om natten 
- Måling av romtemperaturen 
- Biapparat for romtemperaturregulatoren 
- Sperrefunksjon: Sperre eller funksjonsomkobling av alle eller enkelte tastefunksjoner 
- Alarmfunksjon, valgfritt med kvittering ved å trykke en tast 
- Energisparemodus 
- Integrert busstilkobler 
- Tilkobling for en tastsensor-utvidelsesmodul, for utvidelse med opp til fire ekstra taster 

Energisparemodus 
Etter en innstilt tid eller eksternt telegram, kobler apparatet om til energisparemodusen. I 
energisparemodusen er alle lysdiodefunksjoner slått av. 
Apparatet forlater energisparemodusen – ettersom programmering – ved betjening eller gjen-
nom et eksternt telegram. 
i Betjening fra energisparemodusen utføres omgående. 

4 Betjening 
Betjeningen av funksjoner eller elektrisk utstyr kan stilles inn individuelt for hvert apparat. To be-
tjeningsmåter er vanlige: 
- Betjening med en overflate: 

Av/på eller lysere/mørkere dimming av f.eks. en belysning skjer vekselvis ved gjentatt tryk-
king på tasten. 

- Toflatebetjening: 
To taster ved siden av hverandre utgjør et funksjonspar. Trykker du f.eks. på venstre tast, 
slås/dimmes en belysning på/lysere, trykker du på høyre slås/dimmes den av/mørkere. 

Betjening av funksjon eller utstyr 
o Kobling: Trykk kort på tasten. 
o Dimming: Hold tasten inne. 
o Persienner opp/ned: Hold tasten inne. 
o Stopping eller justering av persienner: Trykk kort på tasten. 
o Henting av lyssetting: Trykk kort på tasten. 
o Lagring av lyssetting: Hold tasten inne. 
o Innstilling av verdi, f.eks. nominell lysstyrke eller temperatur: Trykk kort på tasten. 
o Justere verdi: trykk tasten lenge. 
i Ettersom programmering kan en taste aktivere flere funksjoner når den trykkes lenge, eller 

ved å trykke tasten ved siden av, aktiveres flere funksjoner.  
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5 Informasjon for autoriserte elektrikere 

FARE! 
Elektrisk støt ved berøring av spenningsførende deler i omgivelsene. 
Elektrisk støt kan medføre død. 
Koble apparatet fra strømmen og isoler spenningsførende komponenter i omgi-
velsene før det utføres arbeider på apparatet! 

5.1 Montering og elektrisk tilkobling 
Montere og koble til apparatet 

Bilde 2: Montering tastsensormodul universal 

(3) Låsering 
(4) Ramme 
(5) Tastsensormodul 
(6) Festeskruer, plast 
(7) Taster 
(8) Tilkoblingsklemme for utvidelsesmodul (valgfritt) 
(9) KNX-tilkoblingsklemme 
(10) Stikkontaktskruer 

FARE! 
Fare for elektrisk støt!  
Ved montering med 230 V-stikkontakter under felles deksel er det fare for elek-
trisk støt ved feil. 
Bruk bare medfølgende plastskruer ved festing til låsering!  

o Montér låseringen (3) i riktig posisjon på en apparatkontakt. Vær obs på merkingen TOP = 
opp. Bruk kun vedlagte stikkontaktskruer (10).  

o Sett rammen (4) på låseringen.  
o Koble tastsensormodulen (5) til KNX med KNX-tilkoblingsklemmen (9), og sett den på låse-

ringen.  
o Fest tastsensormodulen til låseringen med de medfølgende plastskruene (6). Plastskruene 

skal bare skrus lett til.  
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o Før montering av tastene (7) må den fysikalske adressen lastes inn i apparatet .  

5.2 Igangsetting 
Lasting av fysikalsk adresse og brukerprogramvare 
Prosjektering og igangsetting med ETS3.0d, patch A eller nyere. 
Apparatet er tilkoblet og klart til bruk.  
i Hvis apparatet ikke har programvare, eller har feil programvare, blinker tekstfeltet og drifts-

lysdioden sakte.  

Bilde 3: Aktivering av programmeringsmodus 

o Aktivering av programmeringsmodus: Trykk på tasten oppe til venstre (11) og hold den 
inne. Trykk deretter på tasten nede til høyre (12). 
Driftslysdioden blinker raskt. 

o Last den fysikalske adressen inn i apparatet. 
Driftslysdioden går tilbake til tidligere tilstand (av, på eller blinker sakte). 

o Merk apparatet med fysikalsk adresse.  
o Last inn brukerprogramvare i apparatet. 

Montering av tastene 
Tastene er tilgjengelige som komplett tastesett.  
o Sett tastene i riktig posisjon på apparatet, og sørg for at de går i lås ved å trykke kort på 

dem.  

6 Vedlegg 

6.1 Tekniske data 
KNX-medium TP1 
Igangsettingsmodus S-modus 
Nominell spenning KNX DC 21 ... 32 V SELV 
Strømopptak KNX 
uten TSEM maks. 12 mA 
med TSEM maks. 20 mA 
Tilkoblingstype KNX Tilkoblingsklemme 
Omgivelsestemperatur -5 ... +45 °C 
Lagrings-/transporttemperatur -25 ... +70 °C 
Beskyttelsesklasse III 
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Tilkobling utvidelsesmodul 
Antall 1 
Ledningslengde maks. 30 m 
Ledningstype J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8 mm 

6.2 Tilbehør 
Kit vipper 1-kanal, komplett Art.-nr. ..501 TSA..
Kit vipper 2-kanal, komplett Art.-nr. ..502 TSA..
Kit vipper 3-kanal, komplett Art.-nr. ..503 TSA..
Kit vipper 4-kanal, komplett Art.-nr. ..504 TSA..
Impulsbryter-utvidelsesmodul, 1-kanal Art.-nr. 5091 TSEM 
Impulsbryter-utvidelsesmodul, 2-kanal Art.-nr. 5092 TSEM 
Impulsbryter-utvidelsesmodul, 3-kanal Art.-nr. 5093 TSEM 
Impulsbryter-utvidelsesmodul, 4-kanal Art.-nr. 5094 TSEM 

6.3 Garanti 
Vi forbeholder oss retten til å foreta endringer på produktet som tjener tekniske fremskritt. 
Vi gir garanti innenfor rammen av gjeldende lovgivning. 
Send apparatet portofritt til vår sentrale kundeservice med en beskrivelse av feilen. 

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG 
Volmestraße 1 
58579 Schalksmühle 

Telefon: +49.23 55.8 06-0 
Telefax: +49.23 55.8 06-2 04 
kundencenter@jung.de 
www.jung.de 

Service Center 
Kupferstr. 17-19 
44532 Lünen 
Germany 

5/5 32587403 
J:0082587403 12.04.2013 

Impulsbryter-modul univ. 

http://www.jung-catalogue.com/ean/4011377109551.htm
http://www.jung-catalogue.com/ean/4011377109551.htm
http://www.jung-catalogue.com/ean/4011377109940.htm
http://www.jung-catalogue.com/ean/4011377109940.htm
http://www.jung-catalogue.com/ean/4011377110366.htm
http://www.jung-catalogue.com/ean/4011377110366.htm
http://www.jung-catalogue.com/ean/4011377110762.htm
http://www.jung-catalogue.com/ean/4011377110762.htm
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