
Vri sensor 

Vri sensor 
Art.nr. DS 4092 TS 

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. 
Fare for elektrisk støt i KNX-installasjonen. Ikke koble ekstern spenning til inngangene. 
Dette kan skade apparatet, og SELV-potensialet på KNX-bussledningen er ikke lenger ga-
rantert. 
Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. 

2 Apparatets oppbygning 

Bilde 1 

(1) Tilkoblingsbuss 
(2) Roterende sensor 
(3) Diagnose-LED 
(4) Programmerings-tast 
(5) Koblingsklemmer brytergrensesnitt 
(6) Ramme 
(7) Sentralplate 
(8) Innstillingsknott 

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-

1/4 82583703 
J:0082583703 11.06.2012 



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 
- 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 
- Betjening ved å dreie eller trykke innstillingsknotten 
- Integrert brytergrensesnitt: Tre binærinnganger for potensialfrie kontakter 
- Funksjoner for innstillingsknott og brytergrensesnitt: koble, dimme, sjalusistyring, verdigi-

ver, sceneopprop etc. 
- Akustisk signalgiver, f. eks. for status-, bekreftelses- eller alarmmelding, ringe- eller varsel-

tone 
- Alarmfunksjon, valgfritt med kvittering ved å trykke 
- Komfortfunksjon for dimming og verdijustering: forvalg av trinnlengde gjennom rask dreiing 
- Energisparemodus  
- Separat sperrefunksjon for innstillingsknott og brytergrensesnitt 

Energisparemodus 
Etter en innstilt tid eller eksternt telegram, kobler apparatet om til energisparemodusen. I 
energisparemodusen er den akustiske signalgiveren og brytergrensesnittet uten funksjon. 
Ved betjening forlater man energisparemodusen. 
i Betjening fra energisparemodusen utføres omgående. 

4 Betjening 
For å trykke eller dreie innstillingsknotten er uavhengig av funksjonen kobling, dimming, sjalusi, 
scene biapparater eller verdigivere, tilgjengelige. 

Trykk på innstillingsknappen 
o Kobling: trykk innstillingsknotten kort. 
i Langt tastetrykk kan brukes for betjeningen av en til funksjon. 
o Dimming: trykk innstillingsknotten lenge. 
o Kjøre sjalusien: trykk innstillingsknotten lenge. 
o Stoppe eller justere sjalusien: trykk innstillingsknotten kort. 
o Rope opp lysscene: trykk innstillingsknotten kort. 
o Lagre lysscene: trykk innstillingsknotten lenge. 
o Rope opp verdi: trykk innstillingsknotten kort. 
o Justere verdi: trykk innstillingsknotten lenge. 

Drei innstillingsknotten 
o Kobling: dreie til venstre eller høyre. 
o Dimme lysere: dreie til venstre eller høyre. 
o Dimme mørkere: dreie til venstre eller høyre. 
o Kjøre sjalusi oppover: dreie til venstre eller høyre. 
o Kjøre sjalusi nedover: dreie til venstre eller høyre. 
o Rope opp lysscene: dreie til venstre eller høyre. 
o Rope opp eller justere verdi: dreie til venstre eller høyre. 
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5 Informasjon for autoriserte elektrikere 

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

5.1 Montering og elektrisk tilkopling 
Koble og monter apparatet 
o Koble bussledning med koblingsklemmer til busskobling (1). 
o Evt. koble potensialfrie kontakter på brytergrensesnitt (5) mellom klemmer COM og 1...3

(bilde 2). 
o Monter apparatet (2) i apparatkontakten. 
o Montere ramme (6), sentralplate (7) og innstillingsknott (8). 

Bilde 2: Tilkobling binærinnganger 

5.2 Igangsetting 
Lasting av adresse og brukerprogramvare 
o Slå på busspenningen. 
o Trykk på programmeringstasten (4). 

Apparatet signaliserer programmeringsmodusen med en pulserende signaltone (0,5 Hz). 
o Opprett fysikalsk adresse. 

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

6 Vedlegg 

6.1 Tekniske data 
KNX-medium TP1 
Igangsettingsmodus S-modus 
Nominell spenning KNX DC 21 ... 32 V SELV 
Beskyttelsesklasse III 
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Tilkoblingstype buss Tilkoplingsklemme 
Strømopptak 
KNX maks. 12,5 mA 
Energisparemodus ca. 3 mA 
Brytergrensesnitt 
Skannespenning ca. 20 V 
Ledningslengde maks. 5 m 
Omgivelsesbetingelser 
Omgivelsestemperatur -25 ... +55 °C 
Lagrings-/transporttemperatur -25 ... +55 °C 
Relativ fuktighet 5 ... 93 % (Ikke dugg) 

6.2 Hjelp hvis det oppstår problemer 
LED (3) blinker i veksel, ingen betjening mulig 
Ikke lastet inn noen programvare. 

Last programvare. 

Brytergrensesnittet og signalgiver viser ingen funksjon. 
Energisparemodus aktiv. 

Deaktivering av energisparemodusen, ettersom innstilling f. eks. gjennom betjening på re-
guleringshjulet eller eksternt forelegg. 
Hvis energisparemodusen blokkerer andre apparatfunksjoner: kontroller parameterinnstil-
ling og evt. korrigere. 

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 
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