MVR500E
Gebruik van MVR500E-modules met een knop op afstand
D600V
Het accessoire D600V verhindert dat een lokale
bediening naar de stuurdraad wordt teruggezonden.
(*) Voeg in het geval van een knop op afstand een
D600V toe, als de spanning aan de uiteinden van de
aansluitklemmen BP en N van de MVR500E groter is
dan 20 V.
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STUURDRAAD

DE TUSSENSTAND OPSLAAN

DAGELIJKSE PROGRAMMERING

Sluit daarvoor het rolluik en open het vervolgens door het in de gewenste
tussenstand te plaatsen.
Druk 5 keert kort op de knop om de positie op te slaan.

Het is mogelijk om een dagelijkse opening en sluiting te programmeren. Daarvoor dient u op HET GEWENSTE TIJDSTIP:
- 8 keer in te drukken om de sluitingstijd op te slaan
- 9 keer in te drukken om de openingstijd op te slaan
- 7 keer in te drukken om het tijdstip voor de tussenstand op te slaan
OPMERKING: Als de spanning ontbreekt wist de MVR500E alle programmeringen. In dit geval dient de
configuratie van de gewenste tijdstippen te worden herhaald.
Het is echter ook mogelijk om een externe tijdschakelaar of een schemersensor te verbinden met behulp van het
accessoire CVI34 (Art. 5454806).

Van nu af aan kunt u het rolluik, als het rolluik gesloten of geopend is of in
een andere stand is geplaatst, in de opgeslagen stand plaatsen door 2
keer kort op de knop te drukken.
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W = witte draad
B = bruine draad
R = rode draad
G = groene draad
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