CVR12 / E2BP / MVR500ER
Aansturing via radio van één of meer rolluiken met een automatisch contact
MOGELIJKE CONFIGURATIES

AUTOMATISCH CONTACT
Automatisch
contact:
programmeerbare
schemersensor,aanwezigheidssensor, enz.

"Het aansluitschema met 2 REL1C's en de onderstaande procedure maken de aansturing van de
beweging omhoog van het rolluik bij het sluiten van het contact en de beweging omlaag ervan bij het
openen van het contact mogelijk.
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Tijdelijke
configuratieschakelaars

Voor het tegenovergestelde, en dus de beweging omlaag van het rolluik bij het openen van het
contact en de beweging omhoog van het rolluik bij het sluiten van het contact, dienen de twee draden
die zijn aangesloten op de aansluitklemmen 'F' en 'O' van de module CVR12 te worden omgedraaid.
het is ook mogelijk om slechts één REL1C aan te sluiten; in dit geval beweegt het rolluik omhoog bij
het sluiten (door de REL1C links van de bruine draad aan te sluiten) of omlaag bij het openen (door
de REL1C rechts van de groene draad aan te sluiten) van het contact.
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Als slechts één van de twee REL1C's is aangesloten, hoeft u in de onderstaande procedure enkel de
aangesloten draad te configureren."

CVR12

Verbinding bruine draad en bepaling beweging omhoog rolluik bij het sluiten van het contact.
1 - Sluit een tijdelijke schakelaar aan op de E2BP, tussen de bruine en de witte draad.
2 - Druk de schakelaar 5 keer kort in. De led knippert.
3 - Druk in de opening 'connect' aan de achterkant van de MVR500ER terwijl de led knippert.
4 - Het relais van de ontvanger schakelt ter bevestiging om en de led van de zender stopt met
knipperen.
5 - Herhaal de stappen 2-4 als er andere MVR500ER's aanwezig zijn.
6 - Druk 10 keer kort op het bruine kanaal (Configuratiemenu). De led knippert snel.
7 - Druk 3 keer op het bruine kanaal terwijl de led knippert om de functie beweging omhoog te
bepalen. De led knippert 3 keer per bevestiging.
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Verbinding groene draad en bepaling beweging omlaag bij opening van het contact.
1 - Sluit een tijdelijke schakelaar aan op de E2BP, tussen de groene en de witte draad.
2 - Druk de schakelaar 5 keer kort in. De led knippert.
3 - Druk in de opening 'connect' aan de achterkant van de MVR500ER terwijl de led knippert.
4 - Het relais van de ontvanger schakelt ter bevestiging om en de led van de zender stopt met
knipperen.
5 - Herhaal de stappen 2-4 als er andere MVR500ER's aanwezig zijn.
6 - Druk 10 keer kort op het groene kanaal (Configuratiemenu). De led knippert snel.
7 - Druk 4 keer op het groene kanaal terwijl de led knippert om de functie beweging omlaag te
bepalen. De led knippert 4 keer per bevestiging.
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