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De E2BP die de MTR2000ER aanstuurt configureren
1. Zorg voor een directe verbinding tussen de zender en de ontvanger MTR2000ER
Druk 5 keer kort op een tijdelijke schakelaar tussen de bruine en de witte draad; druk vervolgens de schakelaar 'connect' van de MTR2000ER in.

2. De onmiddellijke modus configureren:
In deze modus volgt het contact van de MTR2000ER de werking van het contact dat is aangesloten op de zender. Als het contact van de zender gesloten is, is ook het contact van de 
MTR2000ER gesloten; als het contact van de zender opent, opent ook het contact van de MTR2000ER.

Sluit een tijdelijke schakelaar aan op de E2BP, tussen de bruine en de witte draad.
  - Druk de tijdelijke schakelaar 10 keer kort in. De led van E2BP gaat snel knipperen.
  - Druk 17 keer kort dezelfde tijdelijke schakelaar in terwijl de led knippert.
  - Na het 17 keer indrukken van de schakelaar knippert de led 7 keer om de configuratie te bevestigen.
  - Haal de tijdelijke schakelaar los.

DE MODULE MTR2000E CONFIGUREREN
Het is mogelijk om de module in het laboratorium te configureren 
aan de hand van een tijdelijke schakelaar en een hanglamp.

De module behoudt de configuratie als er geen netspanning is.

1 – Geef de module vrij door de schakelaar  23 keer kort in te 
drukken (reactie: 3 knipperlichten en een 'klik' van het relais)

2 – Configureer de module in de timer-modus door de schakelaar 
27 keer kort in te drukken (reactie: 7 knipperlichten en een 'klik' 
van het relais).

3 – Configureer de duur van het ventilatiesysteem vanaf het 
moment dat het licht wordt uitgeschakeld door de schakelaar 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 of 18 keer kort in te drukken om een 
duur van 2, 4, 8, 15, 30, 60, 120, 240 minuten te verkrijgen.

DENK ERAAN
Installatie-instellingen inschakelen:   23 keer kort indrukken
Installatie-instellingen vergrendelen: 21 keer kort indrukken
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"In badkamers of in andere vochtige ruimtes is het soms nodig dat bij de inschakeling van het licht de ventilatiesnelheid wordt verhoogd. 
De snelheid moet vervolgens na een vastgestelde tijd, beginnende bij de uitschakeling van het licht, naar de normale waarde terugkeren."


