MTM500M / BV40

Bedrading van een timer MTM500M met verlichte
knoppen (BV40 vereist) en gemeenschappelijke op de nuldraad

De timer voor trappenhuisverlichting MTM500E maakt een getimede verlichting van
het trappenhuis mogelijk.

BEDRADING VAN EEN TIMER OP DIN-BALK MET KNOPPEN
EN LAMPJE EN GEMEENSCHAPPELIJKE OP DE NULDRAAD

Functionering: met een korte druk op de knop op de verdieping gaat de verlichting een
vastgestelde tijd branden (standaard: 2 minuten). Elke keer dat op de knop wordt gedrukt
terwijl de verlichting is ingeschakeld, zal de verlichting langer blijven branden.
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Configuratie duur: Alle configuraties worden opgeslagen zonder dat netspanning aanwezig is.
De inschakeltijd is in de fabriek ingesteld op 2 minuten. Kan door kort en snel op achter
elkaar op de knop te drukken worden geconfigureerd van 2 seconden tot 4 uur
(zie verderop). Druk 25 keer kort op de knop om de duur in seconden (van 2 seconden tot
4 uur) in te stellen: (reactie: 5 knipperingen). Druk 26 keer kort op de knop om de duur
in minuten (van 2 seconden tot 4 uur) in te stellen (reactie: 6 knipperingen).
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Lange duur: Deze functie kunt u gebruiken voor het schoonmaken van het trappenhuis.
Door meer dan 3 seconden lang op één van de verbonden knoppen te drukken, gaat het licht
een uur lang branden (het licht knippert kort om aan te geven dat de bediening herkend is en
dat de inschakeling is ingesteld op een duur van één uur). De module hervat de normale
functionering als het uur is verstreken. Druk opnieuw meer dan 3 seconden lang op een knop
om het licht uit te schakelen alvorens het uur is verstreken. De functie "langere duur"
uitschakelen (of weer inschakelen). 29 keer snel indrukken (reactie: 9 knipperingen).
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Melding vooraf: Een minuut voordat de inschakeltijd verstrijkt (30 seconden als de duur is
geprogrammeerd in seconden) kan het licht kort knipperen en vervolgens langzaam uitgaan.
Op deze manier kan er op een knop worden gedrukt en kan de inschakeltijd worden verlengd,
alvorens het licht helemaal uit gaat. Om de functie 'melding vooraf' uit te schakelen (of weer
in te schakelen) dient u 24 keer kort op de knop te drukken (reactie: 4 knipperingen).
Blokkering van de configuraties: Blokkeer de module door 21 keer kort op de knop te drukken,
om ervoor te zorgen dat de configuraties niet kunnen worden gewijzigd (reactie:1 knippering).
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OPGELET
Om knoppen met lampjes met Yokis-modules te kunnen verbinden, is het gebruik van het
accessoire BV40 vereist: één ongeacht het verbonden aantal knoppen (max. 20).

W = witte draad
O = oranje draad
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TECHNISCHE INFORMATIE
Model: MTM500E
Min. vermogen: 5 VA max.: 500 VA
Stroom: 1,3 A, max. 2,2 A
Afmetingen: 35 x 35 x 12 mm
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CONFIGURATIE VAN DE TIMER MTM500M

