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De uitvinder van digitale micromodules

Verlichting 500 W en 2000 W  • Zonwering • Centrale bediening • Draadloos systeem 



ED
IT

O
RI

A
L   Beste relatie,

We zijn blij om 2014 te kunnen beginnen 
met de introductie van het complete 

assortiment Yokis in onze nieuwe catalogus. 
We hebben ons uiterste best gedaan om 
een uitgebreid en toegankelijk assortiment 
te bieden, aansluitend op alle wensen uit de 
markt.

Uw loyaliteit sinds het jaar 2000, het jaar 
dat Yokis is begonnen, is het bewijs van 

de kwaliteit van het door ons ontwikkelde  
assortiment modules en heeft gezorgd voor 
de continuïteit hiervan in de afgelopen 10 jaar.

2014:
-  Zal het jaar zijn van het versterken van ons 

bedrade en draadloze assortiment met 
nieuwe krachtige modules. Met slechts 
een paar keer drukken is het mogelijk om 
de thuisomgeving te regelen, scenario’s te 
maken en het huis naar wens te bedienen.

-  Het hoogtepunt van een 12-jaar durend 
proces, gericht op het voldoen aan alle 
wensen, op eenvoud in gebruik door 
iedereen, in elke omgeving – of het nu 
nieuwbouw of renovatie betreft – en met 
een oplossing voor ieder budget.

We willen u graag bedanken voor uw 
vertrouwen in ons bedrijf en u aanmoedigen 
ons te benaderen als u nog vragen heeft. 
Laten we contact houden en ideeën blijven 
uitwisselen! 

Het Yokis team.
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VOORDELEN  
VAN WERKEN 
MET YOKIS
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•  VOOR VERKOOP- EN TECHNISCHE 
ONDERSTEUNING NEEM contact op met:

-  Bezoek onze website voor aanvullende 
informatie.

No.1|EENVOUDIG TE INSTALLEREN
• Vereenvoudigde bekabeling.
• Geen verbinding naar de meterkast (500 serie).
•  Eenvoudige programmering; zonder gereedschap 

of computer.

No.2|  COMPATIBEL MET ALLE MERK-
EN SCHAKELMATERIAAL VOOR 
VOLLEDIGE KEUZEVRIJHEID
•  Yokis-modules kunnen worden geplaatst in 

inbouwdozen (diepte 40 of 50 mm.) achter puls-
drukkers van verschillende merken.

•   Met Yokis kunt u bestaande bekabeling handhav-
en of aanpassen, afhankelijk van de behoeften 
van de klant.

•   Bovendien zijn de TLM opbouw, draadloze 
pulsdrukkers (zie pagina 19) geschikt voor ge-
bruik van afdekplaten van nagenoeg ieder merk 
schakelaars voor een uniforme vormgeving. 

No.3| BEKABELDE EN DRAADLOZE 
OPLOSSINGEN
•  U heeft keuze uit bekabelde en draadloze 

oplossingen die u zelfs kunt combineren.

•  Yokis biedt bovendien ontvangers (MTR2000ER 
en MVR500ER) die bestuurbaar zijn met zowel 
een bekabelde pulsdrukker als met een draadloze 
zender.

No.9|SERVICES 

No.8|EEN COMPLETE DRAADLOZE 
OPLOSSING
•  Met nieuw geïntroduceerde zenders en 

ontvangers biedt Yokis een complete oplossing  
voor draadloos beheer.

•  Volledige controle van licht, zonwering, poorten 
en andere sturingen, zowel binnen als buiten 

No.7|EENVOUDIG CENTRAAL 
TE BEDIENEN ZONDER 
BUSBEKABELING
•  Met gebruik van één stuurdraad kunnen de 

bekabelde 500 Watt en 2000 Watt modules 
centraal worden bediend, onafhankelijk van 
hun speci� eke functie (schakel- en tijdrelais, 
dimmers, zonwering, ...). Één centrale 
bediening is alles wat u nodig heeft.

•  De draadloze modules MTR2000ER en 
MVR500ER kunnen zowel centraal worden 
bediend middels één stuurdraad en bovendien 
draadloos worden bestuurd.

•  Draadloze modules maken een eenvoudige 
bediening mogelijk voor iedere ruimte of zone.

No.4| INBOUWMODULES VOOR 
SCHAKELAARS EN DIN-RAIL 
OPLOSSINGEN
•  Alle producten uit de 500 en 2000 serie zijn 

beschikbaar als inbouwversie voor standaard 
schakelmateriaal en als DIN-rail module voor 
centrale plaatsing in de meterkast.

No.5| EUROPEES PRODUCT MET 5 
JAAR GARANTIE
•  Alle Yokis producten worden ontwikkeld en 

geproduceerd in Europa 

No.6|YOKIS DIGITALE MICROMODULES 
PRESTEREN
•  Alle Yokis-modules zijn voorzien van een 

microprocessor voor  gegarandeerde zeer krachtige 
functionaliteit en unieke  prestaties  

 •  Daardoor zijn ze eenvoudig in te passen in nagenoeg 
iedere con� guratie.

•  Met Yokis is vaak slechts één artikel voldoende omdat 
het voorziet in veel verschillende functies.
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Ik wil graag al mijn verlichting 
schakelen met 1 knop

> Verlichting aan- en uitschakelen, met of zonder timer

SCHAKEL- EN TIJDRELAIS

Ik wil geen klik-geluiden 
horen als ik ’s nachts mijn 
verlichting aan doe".

Ik wil graag dat mijn verlichting 
automatisch uitschakelt, zelfs als ik 
het zelf vergeet".
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 DRAADLOZE INSTALLATIEHANDLEIDING VOOR INSTALLATEURS > pagina 43

500 W ZONDER NULDRAAD  |  ELEKTRONISCHE SCHAKEL- EN TIJDRELAIS

2000 W MET NULDRAAD   |  SCHAKELRELAIS, MET EN ZONDER TIMER

2000 W DRAADLOOS | RELAIS MET EN ZONDER TIMER 

ARTIKELEN Artikel nummer:
MTR500E 5454050
MTR500M 5454060
Tijdgestuurd
MTT500E 5454054
MTT500M 5454064
Accessoires
CVI50 5454805

Artikelen Artikel nummer:
MTR2000E 5454350
MTR2000M 5454360
Accessoires
R12M 5454073
D600V 5454072
ADBT 5454076

Voordelen Yokis
 ■ Eenvoudig

Installatie zonder nuldraad in een standaard 
inbouwdoos van een elektrische installatie of in 
centraal dozen.

 ■ Kostenbesparend
Minder bedrading, Geen bekabeling van de 
pulsdrukker of lamp terug naar de meterkast.

 ■ 100% Geluidloos
100% elektronische microprocessor module. 

 ■ Soft start/ soft stop" functie: 
Verlengt de levensduur van een lamp en  
verbeterd de lichtbeleving.

Voordelen Yokis
 ■ Werkt met diverse type belastingen. 

MTR2000 kan centraal worden bediend via één 
stuurader, zonder het gebruik van de CVI50 
accessoire.

 ■ Optioneel instelbare timer  
Automatische uitschakeling instelbaar van 2 
secondes tot 4 uur. Mogelijkheid tot instellen 
van een noti� catie voor het uitschakelen.

 ■ Klein en geluidloos: 
Valt niet op, zelfs niet achter een pulsdrukker.

 ■ Werkt met pulsdrukkers van verschillende 
merken.

 ■ Licht kan altijd worden uitgeschakeld, ook 
als de timer is ingesteld

Voordelen Yokis
 ■ Bedienen van alle verlichting tot 2000 W   

of apparaten, openen van deuren of hek etc. 
Doormiddel van potentiaal vrij contact.

 ■ Werkt samen met andere draadloze 
Yokis modules voor het mogelijk maken 
van centrale bediening en creeëren van 
scenario’s.

 ■ Werkt zowel met pulsdrukker als schakelaar..

 ■  Twee-weg communicatie met melding via led 
op zender.

Versie met externe 
antenne

Goed om te weten
 >  Digitale spoel met bescherming als een 

knop te lang ingedrukt wordt.

 > Te gebruiken bij bestaande bekabeling.

 > Bij toepassen van één stuurader, kunnen 
meerdere schakelrelais gelijktijdig centraal 
worden bediend. 

 > Werkt niet met pulsdrukkers voorzien 
van indicatie lampje. Hiervoor kunt u de 
MTM2000 geprogrammeerd als schakelrelais 
gebruiken

Goed om te weten
 > De MTR2000ER werkt zowel 

bedraad als draadloos en kan ook gelijktijdig 
zo bediend worden.

 > Relais met optionele timer instelbaar van 2 
seconden tot 4 uur.

 > Mogelijkheid tot het aansturen van een 
andere draadloze module, dus tevens 
werkzaam als batterijloze zender.

 > Dankzij potentiaal vrij contact, veel 
verschillende toepassingen mogelijk.

 > Kan door een oneindig aantal zenders 
worden bediend.

 > Mogelijkheid voor centrale bediening via 
toepassen van één stuurader.

 > Draadloos bereik neemt af 
door metalen objecten, muren  
en afscheidingen.

Draadloze speci� caties
Bereik: -   Werkt in een enkele kamer tot 100 m2
             - 50 m maximaal zonder obstakels.
Frequentie: 2.4 GHz
Levensduur batterij: > 7 jaar

Artikelen Artikel nummer:
MTR2000ER 5454451
MTR2000ERX 5454455
Accessories
RAL60 (60 cm) 5454083
RAL2000 (200 cm) 5454084
SUP01 5454085

  Systeem schema’s en technische 
informatie > pagina 26 

  Systeem schema’s en technische 
informatie > pagina 24

  Systeem schema's en technische
informatie > pagina 32

Goed om te weten
 > Past in een standaard inbouwdoos (diepte 40 

á 50 mm). Werkt met bestaande bekabeling 
via schakelaars of pulsdrukkers.

 > Werkt met pulsdrukkers voorzien van 
indicatielampje (max. 20 st.) door middel van 
toevoegen van één accessoire BV40 (art. nr. 
5454071).

 > Digitale spoel met bescherming als een knop 
te lang ingedrukt wordt.

 > Verlengt de levensduur van een lamp en 
pulsdrukker dankzij de "soft start" functie.

 > Alle modules van de 500 serie kunnen 
centraal worden bediend via één stuurader 
door middel van toevoegen van accessoire 
CVI50 (Art. nr.. 5454805).

De kracht van Yokis 
+   VEILIGHEID

Draadloze Yokis modules produceren straling 
die 10,000 keer zwakker is dan 
die van een mobiele telefoon.

+  Schakelrelais kan ook worden 
gebruikt voor halverlichting.

+  Externe antenne wordt 
geleverd inclusief houder

   Toegestane  >  pagina 57
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Zelfs als een drukker 
blokkeert, blijft de timer 
werken".

Ik wil een melding krijgen 
vóór het licht uitschakelt".

> Traphalverlichting automatisch schakelen 

TIMER VOOR TRAPHALVERLICHTING
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  DRAADLOZE INSTALLATIEHANDLEIDING VOOR INSTALLATEURS  > pagIna 43

Goed om te weten
 > Werkt met pulsdrukkers voorzien van 

indicatielampje (max. 20 st.) door middel van 
toevoegen van één accessoire BV40 (art. nr. 
5454071).

 > Ook toepasbaar als hotel of wisselschakeling.

 > 100% waterdicht  voor gebruik buitenshuis.

 > Digitale spoel met bescherming als een 
knop te lang ingedrukt wordt.

 > Te gebruiken met bestaande bekabeling.

500 W ZONDER NULDRAAD   |  TIMER VOOR (TRAPHAL-)VERLICHTING

2000 W MET NULDRAAD   |  TIMER VOOR (TRAPHAL-)VERLICHTING

DRAADLOOS 2000 W   |   SCHAKELRELAIS MET TIMER 

Artikelen Artikel nummer:
MTM500E 5454051
MTM500M 5454061
Accessoires
BV40 5454071

Artikelen Artikel nummer
MTM2000E 5454351
MTM2000M 5454361
Accessoires
R1500 5454074

Voordelen Yokis 
 ■ 100% Geluidloos

100% elektronische microprocessor module.

 ■ Timer instelbaar  van 2 seconden tot 4 uur.

 ■ Een dubbele timer  zorgt ervoor dat de 
lichten een uur blijven branden (drukker 3 
seconden ingedrukt houden).

 ■ Visuele melding vóór het uitschakelen door 
de timer.

 ■ "Soft start/ soft stop" functie:
Verbeterd de levensduur van een lamp en 
verbeterd de lichtbeleving.

Voordelen Yokis
 ■ Werkt met diverse type belastingen.

 ■ Anti-blokkeer functie zorgt ervoor dat 
het licht zelf bij een blokkerende drukker, 
uitschakelt.

 ■ Timer instelbaar van 2 seconden tot 4 uur 
met  instelbare melding vóór het uitschakelen.

 ■ Een dubbele timer  zorgt dat de lichten een 
uur blijven branden (drukker 3 seconden 
ingedrukt houden).

 ■ 100% Geluidloos
100% elektronische microprocessor module.

Voordelen Yokis
 ■ Gemakkelijk

Twee functies, één module: MTR2000ER kan 
ingesteld worden als tijdrelais.

 ■ Kostenbesparend
Kan bediend worden met pulsdrukkers en met 
schakelaars.

 ■ Bedien alle verlichting tot 2000 W   
via  het  potentiaal vrije contact.

 ■ Eenvoudig
Werkt samen met andere draadloze Yokis
modules voor het mogelijk maken van centrale 
bediening en creëren van scene’s.

Goed om te weten
 > Te gebruiken met bestaande bekabeling.

 > Werkt met pulsdrukkers voorzien van 
indicatielampje (max. 20 st.) door middel van 
toevoegen van één accessoire BV40 (art. nr. 
5454071).

 > Digitale spoel met bescherming als een knop 
te lang ingedrukt wordt.

 > Lichten kunnen ook uitgeschakeld worden 
voordat de timer is afgelopen

Goed om te weten
 > Kan geïnstalleerd worden als timer

voor (traphal-) verlichting via 27 
keer kort drukken op de pulsdrukker.

 > Timer instelbaar van 2 seconden tot 4 uur.

 > Kan gelijktijdig door bedrade pulsdrukker en 
draadloze zender worden bediend.

 > Mogelijkheid tot aansturen van een andere 
draadloze module, dus tevens werkzaam als 
batterijloze zender.

 > Dankzij potentiaal vrij contact, veel 
verschillende toepassingen mogelijk.

 > Kan door een oneindig aantal zenders worden 
bediend.

 > Waarschuwing! Kan niet aangesloten worden 
op pulsdrukkers voorzien van indicatie lampje 
(zie oplossing met BV40 accessoire op pagina 
27).

 > Draadloos bereik neemt af door 
metalen objecten, muren  en 
afscheidingen

 Systeem schema’s en technische 
informatie > pagina 32

  Systeem schema’s en technische 
informatie > pagina  28

  Systeem schema’s en technische 
informatie > pagina 24

Draadloze speci� caties
Bereik: - Werkt in een enkele kamer tot 100 m2
           - 50 m maximaal zonder obstakels.
Frequentie: 2.4 GHz

Levensduur batterij: > 7 jaar

Version with external 
aerial

Artikelen Artikel nummer:
MTR2000ER 5454451
MTR2000ERX 5454455
Accessoires
RAL60 (60 cm) 5454083
RAL2000 (200 cm) 5454084
SUP01 5454085

   Toegestane  >  pagina 57

De kracht van Yokis
+ VEILIGHEID 
Draadloze Yokis-modules produceren 
straling die 10.000 keer zwakker is dan 
die van een mobiele telefoon.

+ EXTERNE ANTENNE 
wordt geleverd inclusief 
houder.
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> Stel de lichtsterkte in van één of meer lampen

DIMMERS  
EN TIJDGESTUURDE DIMMERS

Ik  wil de afdekplaatjes 
van mijn schakelaars 
niet vervangen".

Ik hou ervan om sfeer te maken in 
de woonkamer als ik bezoek heb".

Ik wil graag mijn 
nieuwe ledverlichting 
kunnen dimmen".
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Goed om te weten
 > Werkt met pulsdrukkers voorzien van 

indicatielampje (max. 20 st.) door middel van 
toevoegen van één accessoire BV40 (art. nr. 
5454071).

 > Ook toepasbaar als hotel of wisselschakeling.

 > 100% waterdicht  voor gebruik buitenshuis.

 > Digitale spoel met bescherming als een knop 
te lang ingedrukt wordt.

 > Te gebruiken met bestaande bekabeling

 > Lichtsterkte al instelbaar vanaf 3 W.

500 W ZONDER NULDRAAD    |  DIMMER EN TIJDGESTUURDE DIMMER

  500 W DRAADLOOS MET NULDRAAD   |  DIMMER MET OPTONEEL INSTELBARE TIMER

Artikelen Artikel nummer:
MTV500ER 5454454

Voordelen Yokis
 ■ Eenvoudig

Installatie zonder nuldraad in een standaard 
inbouwdoos van een elektrische installatie.

 ■ 100% Geluidloos
100% elektronische microprocessor module.

 ■ Energiebesparend
Verbruik neemt af als de verlichting minder fel 
brand.

 ■ Gemakkelijk
Druk twee keer op de pulsdrukker voor 100% 
lichtsterkte.

 ■ Timer functie
Voor nog meer energiebesparing kunnen de  
MTVT500 dimmers ingesteld worden om de 
verlichting uit te schakelen als u dat vergeet 
(instelbaar van 2 seconden tot 4 uur met 
noti� catie voor het uitschakelen).

Voordelen Yokis 
 ■ Werkt met verschillende type belastingen, 
dimbaar van 0 tot 500 W.

 ■ Werkt samen met andere draadloze 
Yokis-modules voor het mogelijk maken 
van centrale bedieningen en creëren van 
scenario’s.

 ■ Timer functie
Voor nog meer energiebesparing kan de  
MTV500ER draadloze dimmer ingesteld worden 
om de verlichting uit te schakelen als u dat 
vergeet (instelbaar van 2 seconden tot 4 uur 
met noti� catie voor het uitschakelen).

 ■ Twee-weg communicatie met indicatieled op 
zender.

Goed om te weten
 > Bediening zonder limiet van vermogen 

dankzij de Yokis Draadloze Bus.

 > Instelbare minimale lichtsterkte.

 > Dimmer met optioneel instelbare timer.

 > Kan door een oneindig aantal zenders 
worden bediend.

 > Draadloos bereik neemt af
door metalen objecten, muren  
en afscheidingen.

Artikelen Artikel nummer:
MTV500E 5454052
MTV500M 5454062
Tijdgestuurde versie
MTVT500E 5454055
MTVT500M 5454065
Accessoires
CHR3W 5454070

Draadloze speci� caties
Bereik: -  Werkt in een enkele kamer tot 100 m2
             - 50 m maximaal zonder obstakels
Frequentie: 2.4 GHz
Levensduur batterij: > 7 jaar

  Systeem schema’s en technische 
informatie > pagina 24

  Systeem schema’s en technische 
informatie > pagina 34

De kracht van Yokis 
+  LEDVERLICHTING is ook dimbaar

+  TOEPASSING VOOR DOVEN 
EN SLECHTHORENDEN

+  SCHAKELD UIT ALS JE HET ZELF 
VERGEET DANKZIJ DE INGEBOUWDE 
TIMER

+  VEILIGHEID
Draadloze Yokis modules produceren 
straling die 10,000 keer zwakker is dan die 
van een mobiele telefoon.

   Toegestane  >  pagina 57

DRAADLOZE INSTALLATIEHANDLEIDING 
VOOR INSTALLATEURS 
> pagina 43
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Ik wil aanwezigheid simuleren  
als ik niet thuis ben".

>  De kosten ef�ciënte oplossing voor het hele  
huis of appartement.

SLIMME MULTIFUNCTIONEEL 
INSTELBARE DIMMER

Ik maak graag sfeer met de verlichting  
in mijn huis".

Mijn kinderen zijn bang  
in het donker. Ik wil graag een 
nachtlamp in hun kamer zodat  
ze beter in slaap vallen”.
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Goed om te weten
 > Past in een standaard inbouwdoos (diepte 40 

á 50 mm). Werkt met bestaande bekabeling 
via schakelaar of pulsdrukkers.

 > Werkt met pulsdrukkers voorzien van 
indicatielampje (max. 20 st.) door middel van 
toevoegen van één accessoire BV40 (art. nr. 
5454071).

 > Digitale spoel met bescherming als een 
knop te lang ingedrukt wordt.

 > Verlengt de levensduur van een lamp en 
pulsdrukker dankzij de "soft start" functie.

 > Alle modules van de 500 serie kunnen 
centraal worden bediend via één stuurader 
door middel van toevoegen van accessoire 
CVI50 (Art. nr.. 5454805).

500 W ZONDER NULDRAAD    |  SLIMMER MULTIFUNCTIONEEL INSTELBARE DIMMER

Voordelen Yokis 
 ■ Kostenbesparend 
- Schakelt verlichting uit als u dit vergeet.
-  Vermindert het verbruik door de lichten te dimmen.
- Verlengt de levensduur van uw lampen.

 ■ Comfortabel
-  Geen vervelend � ikkerende verlichting meer.
- Zachte nachtverlichting.
- Creëer een speciale sfeer in iedere kamer.
- Volledig geluidloos, alsof het niet aanwezig is.

 ■ Veiligheid
-  Aanwezigheidssimulatie schrik inbrekers af.
-  Lichten schakelen automatisch uit , dus hoeft

u nooit in het duister weg.

 ■ Flexibel
Met de MTK500E multifunctioneel instelbare 
dimmer bent u voorbereid op de toekomst door 
mogelijkheid van het toekennen van verschillende 
functies en het eenvoudig stapsgewijs uitbreiden van 
de installatie.  Systeem schema’s en technische 

informatie > pagina 24

Artikelen Artikel nummer:
MTK500E 5454053
Accessoires
CHR3W 5454070

   Toegestane  >  pagina 57

Licht variatie: comfort en sfeer
-  De opgeslagen gewenste lichtsterkte kan worden aangezet en het 

licht kan worden uitgeschakeld via één simpele druk op de knop.

-  De verlichting kan worden gedimd of feller worden gezet doormiddel 
van een lange druk op de knop.

-  Voor eenvoudige energiebesparing dimt het licht 50% door twee keer 
kort op de knop te drukken.

Lichten schakelen automatisch uit, ook als u dat vergeet
-  Lichten kunnen via een timer automatisch uitgeschakeld worden 

(instelbaar van 2 seconden tot 4 uur), Handig voor gebruik in de hal, 
overloop, toilet, badkamer, berging of buiten.
Een minuut voordat de timer a� oopt is er een visuele melding hiervan 
zodat u hierdoor nooit verrast wordt.

-  De verlichting kan eenvoudig voor een periode van 12 uur aangehouden 
worden door vier keer kort op de knop te drukken.

-  De verlichting kan altijd eenvoudig uitgeschakeld worden doormiddel 
van één druk op de knop

 Geen paniek: 
aanwezigheidssimulatie
-  Simuleer uw aanwezigheid als u er niet 

bent door willekeurig lichten aan en 
uit te schakelen in uw huis.

-  De verlichting schakelt willekeurig in 
en uit gedurende 4 uur iedere avond, 
zo dat het geloofwaardig overkomt dat 
u aanwezig bent. Als u weer thuisbent 
schakelt u de functie eenvoudig uit 
met één druk op de knop.

 Nachtverlichting voor 
kinderkamers: “sweet dreams 
are made of this"
-  Het is mogelijk om 20% lichtsterkte 

te kiezen die geleidelijk in een uur 
tijd afneemt naar de sterkte van een 
nachtlampje (duur max. 12 uur). Druk 
slechts drie keer kort op de drukker.

-  Stel uw jonge kinderen gerust door ze 
zonder angst te laten slapen met een 
nachtlampje.

OVERAL IN HUIS
Deze module kan gebruikt worden in 
bestaande of nieuwe situaties, ongeacht 
de bestaande bekabeling.
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Handige functies voor iedere dag

Dagelijkse 
voordelen

comfort

besparen
Intelligente functies achter uw knoppen ingebouwd



> Schakel geselecteerde verlichting iedere nacht voor een paar uur uit

> Instelbare intervalverlichting waarbij de 
frequentie van de intervallen in te stellen is

NACHTSCHAKELING

INTERVAL VERLICHTING

Ik wil graag besparen op mijn 
verlichtingskosten in algemene ruimtes".

Ik wil graag besparen op het 
energieverbruik van mijn kerstverlichting".

Ik hou van knipperende  
kerstverlichting met de  
feestdagen".
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Goed om te weten
 >  Bij uitschakelen van nachtverlichting van 

totaal 250 W gedurende 5 uur iedere nacht, is 
de terugverdientijd slechts 1 jaar!

 > Werkt met verlichting die uitgerust is  met een 
schemerschakelaar of astronomische klok.

 > Selecteer � exibel welke lampen 
uitgeschakeld moeten worden.

 > Verlengt de levensduur van verlichting 
waardoor minder vervanging noodzakelijk is.

 > Werkt met verschillende type belasting tot 
600 V A.

 > Trek minder insecten aan.

 > Nachtverlichting uitschakelen voorkomt 
lichtvervuiling voor omwonenden..

Goed om te weten
 > Een potentiaal vrij contact moet de spoel 

met de fase verbinden om het knipperen 
te activeren. Zodoende kan de module 
aangestuurd worden door een timer of een 
standaard schakelaar.

 > Het knipperen beperkt de inschakelstroom 
op de gloeidraad van lampe.

2000 W MET NULDRAAD  |  NACHTSCHAKELING

500 W ZONDER NULDRAAD    |  INTERVALVERLICHTING

Voordelen Yokis 
 ■ Afhankelijk van het verbruik van de lampen is 

de terugverdientijd 12 tot 18 maanden

 ■ Eenvoudige installatie in de behuizing van een 
buitenlamp

 ■ Maakt besparen op nachtverlichting mogelijk 
zonder de gehele stroomtoevoer af te sluiten.

Voordelen Yokis
 ■ Eenvoudige installatie zonder nuldraad op 

bestaande situatie.

 ■ Stel de intervaltijd in van 0,2 tot 25 seconden.

  Systeem schema’s en technische 
informatie > pagina 31

  Systeem schema’s en technische 
informatie > pagina 24

Artikelen Artikel nummer:
MEP2000E 5454356

Artikelen Artikel nummer:
MTC500E 5454056

Toepassingsgebied
 ■ Ideaal voor gemeenschappelijke ruimtes in appartementencomplexen, woningbouw en publieke 
ruimtes waar de verlichting automatisch ’s nachts in en ’s ochtends uit moet schakelen (gebruikelijk 
bij toepassing van een schemersensor of astronomische klok). Het toepassen van de  MEP2000 
garandeert een � inke  besparing op energieverbruik en verdiend zichzelf terug in twee jaar.

 ■ Vaak heeft nachtverlichting een gedeelde stroomaansluiting. Om energie en geld te besparen 
kan de verlichting uitgeschakeld worden na een bepaalde tijd.

Toepassingsgebied
 ■ Publieke ruimtes (Kerstverlichting, parkeerplaatsen, voetgangersgebieden en monumenten)

 ■ Industrie (kritische toepassing)

 ■ etc

Milieu
Bescherming

Voorbeelden:

   Toegestane  >  pagina 57

Durata della notte calcolata: 12 ore

Esempio 2
Durata della notte calcolata: 9 ore

Esempio 1

TIS = (9-7)/2+1 = 2 TIM = (9-7)/2-1 = 0  -> 1

La durata minima di accensione è 1 ora

Effettivo: 7 ore

Ridotto: 6 oreSpegnimento
impostato: 7 ore

Spegnimento
impostato: 7 ore

Centro notte
calcolato Offset impostato: 1 ora

18h 19h 20h 21h 22h 23h 0h 1h 2h 3h 4h 5h 6h 7h 8h

18h 19h 20h 21h 22h 23h 0h 3h 4h 5h 6h 7h 8h1h 2h

TIS = (12-7)/2+1 = 3,5 TIM = (12-7)/2-1 = 1,5

Offset instelling 1 uur

De minimale brandduur is 1 uur

Voorbeeld 1
Berekende tijd van de nacht 12u

Voorbeeld 2
Berekende tijd van de nacht 9 uur

Midden 
van de nacht

Uitschakeltijd: 
7 uur

Uitschakeltijd: 
7 uur

Effectiviteit: 7 uur

Effectiviteit: 
6 uur
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Ik wil graag mijn reeds geplaatste 
zonwering centraal kunnen bedienen".

Ik wil dat al mijn zonwering opent 
om 7 uur in de ochtend, behalve in de 
slaapkamer van mijn kinderen

>  Centrale bediening van rolluiken, shutters, screens, luxa�ex en gordijnen

ZONWERING MODULE
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Goed om te weten
 > Centrale bediening

Bedien alle zonwering eenvoudig door 
het toepassen van een stuurdraad en een 
dubbele pulsdrukker.
Het aantal zonweringen is ongelimiteerd 
waardoor het ideaal is voor grote installaties 
zoals bijvoorbeeld een kantoorpand.

 > Kostenbesparend
De module is erg kostenef� ciënt dankzij het 
gebruiksgemak en uitmuntende prestaties.

 > Klein
Kan geïnstalleerd worden achter een 
pulsdrukker in een standaard inbouwdoos 
met een diepte van 50  mm.

 > Gebruiksvriendelijk
Werkt met de meeste enkele of dubbele 
pulsdrukkers (niet vergrendeld).

500 W BEDRAAD    |  ZONWERING MODULE

500 W DRAADLOOS    |  ZONWERING MODULE

Voordelen Yokis 
 ■ Functioneel

Bedien een onbeperkte hoeveelheid zonwering 
centraal door het toepassen van één 
stuurdraad.

 ■ Universeel
Werkt met alle soorten zonwering met een 
3-aderige motor (SOMFY, APRIMATIC, 
BUBENDORFF, etc.).

 ■ Veilig
Geen beschadiging van de zonwering of de 
motor bij blokkeren door een obstakel, dankzij 
ingebouwde beveiliging.

 ■ Programmeerbaar
Ingebouwd dagelijks programma, bedienen 
van verschillende zones, beheersen van 
scenario’s, bediening op afstand.

Voordelen Yokis
 ■ Universeel

Werkt met alle soorten zonwering met een 
3-aderige motor (SOMFY, APRIMATIC, 
BUBENDORFF, etc.).

 ■ Veilig
Geen beschadiging van de zonwering of de 
motor bij blokkeren door een obstakel, dankzij 
ingebouwde beveiliging.

 ■ Programmeerbaar
Ingebouwd dagelijks programma, bedienen 
van verschillende zones, beheersen van 
scenario’s, bediening op afstand.

 ■ Combineer draadloze en bedrade ontvangers 
voor een installatie die voldoet aan alle eisen.

 ■ Ontvangers kunnen worden verbonden om 
centrale bediening en scenario’s mogelijk te 
maken.

 ■ Twee-weg communicatie met noti� catie via 
led op zender.

Version with external 
aerial

Goed om te weten
 > Dagelijks programma .

 > Programmeren van tussenliggende positie 
mogelijk (half open/dicht).

 > Kan bediend worden door een onbeperkte 
hoeveelheid zenders

 > Draadloos bereik neemt af
door metalen objecten, muren  en 
afscheidingen.

Draadloze speci� caties

Bereik: -  Werkt in een enkele kamer tot 100 m2
            - 50 m maximaal zonder obstakels

Frequentie: 2.4 GHz

Levensduur batterij: > 7 jaar

  Systeem schema's en technische 
informatie > pagina 41

  Systeem schema's en technische 
informatie > pagina 41

Artikelen Artkel nummer
MVR500E 5454090
Accessoires
R12M 5454073
D600V 5454072
CVI34 5454806

Artikelen Artikel nummer:
MVR500ER 5454452
MVR500ERX 5454456
Accessoires
RAL60 (60 cm) 5454083
RAL200 (200 cm) 5454084
SUP01 5454085

   Toegestane  >  pagina 57

DRAADLOZE INSTALLATIEHANDLEIDING 
VOOR INSTALLATEURS 
> pagina 43

De kracht van Yokis 
+  VEILIGHEID IN HUIS

Draadloze Yokis modules produceren straling 
die 10.000 keer zwakker is dan die van een 
mobiele telefoon.

+  EXTERNE ANTENNE 
WORDT geleverd inclusief 
houder
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Ik heb net nieuw behang en wil geen gaten  
in mijn muur boren"

Ik wil graag een kleine 
afstandbediening voor ieder 
gezinslid"

> Een compleet assortiment draadloze zenders voor al uw wensen

DRAADLOZE ZENDERS
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Goed om te weten
 > Elke drukknop kan tot 4 ontvangers bedienen in 

een één-op-één situatie.

 > Muurdrukkers zijn gemaakt zodat ze ook in 
de behuizing van bestaande wandschakelaars 
passen.

 > De vierkanten pulsdrukkers TLM1T45 en 
TLM2T45 kunnen worden gewijzigd in ronde 
drukkers voor gebruik samen met afdekplaatjes.

 > Als de led niet knippert is dit geen batterijfout 
maar is de opdracht niet ontvangen.

 > Draadloos bereik neemt af
door metalen objecten en muren..

INBOUW ZENDERS

DRAADLOZE ZENDERS

SLEUTELHANGER ZENDERS

TAFEL ZENDERS

WANDZENDERS

Voordelen Yokis
 ■ Een ruim assortiment zenders, van 1 tot 8 
knoppen, werken met alle Yokis ontvangers.

 ■ Draadloze Yokis- modules met twee-weg 
communicatie 
De zender knippert twee keer; als een 
opdracht verzonden EN ontvangen is..

 ■ Alle  wijzigingen in de programmering en 
instellen van centrale bediening kan worden 
uitgevoerd op een zender.

+  VEILIGHEID IN HUIS
Draadloze Yokis modules produceren straling die 
10.000 keer zwakker is dan die van een mobiele 
telefoon.

 Technische informatie > pagina 42

E2BP
- 2 verschillende kanalen
-  Werkt met alle bedrade pulsdrukkers van 

verschillende fabrikanten
-  Bij een MTR2000ER ontvanger, kan het ook 

aangesloten worden op   schakelaars
-  Ook verkrijgbaar met externe antenne (E2BPX)

TLC2C
- 2 verschillende knoppen

TLC8C
- 8 verschillende knoppen

TLC SUPPORT
- Werkt met TLC2C and TLC8C

TLM1T45
- 1 drukknop
- Ideaal voor het bedienen van één lamp

TLM2T45
- 2 drukknoppen
-  Ideaal voor het bedienen van zonwering 

(omhoog/omlaag

TLM4T45
- 4 drukknoppen
-  Ideaal voor plaatsing bij de ingang van een 

kamer voor gecombineerd schakelen van 
verlichting en bedienen van zonwering

Artikelen Artikel nummer:
E2BP 5454402
E2BPX 5454408
Accessoires
RAL60 (60 cm) 5454083
RAL200 (200 cm) 5454084
SUP01 5454085

Artikelen Artikel nummer
TLC2C 5454401
TLC8C 5454403
TLC SUPPORT 5454082

Artikelen Artikel nummer
GALET8T 5454405
GALETBOIS 5454410

Artikelen Artikel nummer
TLM1T45 5454411
TLM2T45 5454406
TLM4T45 5454412

Versie met externe 
antenne

Producten worden geleverd met steun voor 
ronde inbouwdozen (diam. 60 mm), vierkante 
afdekplaat en pulsdrukkers  45x45 mm).

GALET8T
- 8 verschillende knoppen
-  Elke drukker kan tot 4 ontvangers bedienen in 

een één-op-één situatie
- Ook verkrijgbaar in hout-look 

Yokis voordelen 

+  WORDT GELEVERD MET 
VOORGEVORMD 
DUBBELZIJDIG TAPE

DRAADLOZE INSTALLATIEHANDLEIDING 
VOOR INSTALLATEURS 
> pagina 43

Draadloze speci� caties
Bereik: -  Werkt in een kamer tot 100 m2 
             - 50 m maximaal  zonder obstakels
Frequenctie: 2.4 GHz 
Batterij: CR2032 lithium 

Levensduur batterij: > 7 jaar

De batterij kan verwisseld worden door 
de behuizing te openen met een platte 
schroevendraaier. Alle data blijft opgeslagen.

+  De vierkante pulsdrukkers  
TLM1T45 en TLM2T45 kunnen 
worden gewijzigd in ronde voor 
plaatsing met  afdekplaatjes 
met ronde gaten.

+  EXTERNE ANTENNE WORDT 
geleverd met houder.
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> Centraal bedienen van verlichting en zonwering

CENTRALE BEDIENING

Ik wil graag een extra bediening om 
vanaf de bank eenvoudig de zonwering te 
sluiten en de verlichting uit te schakelen"

Ik wil graag de 
verlichting op de 
begane grond aandoen 
als ik thuis kom".
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Artikelen Artikel nummer
MVR500E 5454090
Accessoires
R12M 5454073
D600V 5454072
CVI34 5454806

Circuito illuminazione 
N°1

Circuito illuminazione
N°2

N

D
60

0V

Circuito illuminazione
n

D
60

0V

N
L

FILO PILOT

Circuito illuminazione
N°3

TLC2C

Circuito illuminazione
N°1

Cir
D

60
0V

N

L

L

D
60

0V

Pulsante doppio 
non interbloccato
Pulsante doppio 

non interbloccato
Pulsante doppio 

Pulsante 
locale

Salita

Discesa

Salita

Discesa

FILO PILOTA

Comando locale
con pulsante 

singolo

Goed om te weten
 > Bedrade en draadloze ontvangers kunnen 

samen worden gecentraliseerd doormiddel 
van één stuurader en nog steeds draadloos 
aangestuurd worden.

Goed om te weten
 > Centrale bediening

Bedien alle zonwering eenvoudig via één 
stuurdraad en een dubbele pulsdrukker (niet 
vergrendeld).
De hoeveelheid te bedienen zonwering is 
onbeperkt, waardoor het ideaal is voor grotere 
installaties in bijvoorbeeld een kantoorpand.

 > Kostenbesparend
De module is erg kosten ef� ciënt dankzij het 
gebruiksgemak en uitmuntende prestaties.

BEDRADE VERLICHTING  |  CENTRALE BEDIENING MET STUURDRAAD

BEDRADE ZONWERING   |  CENTRALE BEDIENING MET STUURDRAAD

Voordelen Yokis
 ■ Ongelimiteerd aantal bedrade modules op één 

stuurdraad.

 ■ De zender voor centrale bediening maakt het 
mogelijk om modules uit de 500 en de 2000 
serie te bedienen, zelfs gelijktijdig.

 ■ Alleen de modules in de 500 serie 
(schakelrelais, tijdrelais, dimmer en 
tijdgestuurde dimmers) hebben voor 
centralisatie een extra accessoire nodig: 
de CVI50.

 ■ Eenvoudig en besparend
Geen verspilling meer van energie: met één 
knop kunt u alle verlichting uitschakelen in uw 
woning of gebouw.

EFFICIENT

ENERGIE

Lokale besturing is mogelijk vanaf een enkele 
of dubbele pulsdrukker. Als een opdracht voor 
centrale besturing is uitgevoerd, kan alles nog 
steeds lokaal bediend worden.

Algemene informatie
 ■ 100% betrouwbaarheid voor centrale bediening 

van een ongelimiteerd aantal zonweringen. 
Verschillende grootschalige installaties zijn al 
werkend opgeleverd zoals universiteiten en hoge 
scholen, waarbij tot 800 stuks zonwering verdeeld  
over verschillende gebouwen gelijktijdig bediend 
worden!

 ■ Door het gebruik van een stuurdraad is het 
makkelijk om een centrale bediening naar wens te 
creëren, bijvoorbeeld bediening per verdieping, 
per kamer of per gebouw etc.

 ■ De volgende accessoires zijn nodig om centrale 
besturing mogelijk te maken:
-  D600V diode, aan te sluiten op elke module om 
te voorkomen dat een lokale opdracht centraal 
via de stuurdraad wordt verzonden.

     -  R12M interface, aan te sluiten op iedere 
dubbele pulsdrukker.

 ■ Let op, een groepsopdracht heeft een dubbele 
pulsdrukker nodig. (zie schema’s op pagina’s 
38-39).

  Systeem schema’s > pagina’s 27 en 30

  Systeem schema’s > pagina 38 en 39 

MTR
500 

MTT
500

MTM
500

MTV
500

MTVT
500

MTR
2000 

MTM
2000

MEP
2000

Artikelen Artikel nummer
GEHELE 500 SERIE
GEHELE 2000 SERIE
Accessoires
D600V 5454072
R12M 5454073
CVI50 5454805
CVR12 5454807

>  Centrale bediening van verlichting en zonwering via één enkele stuurdraad die 
alle modules verbindt.

CENTRALE BEDIENING VIA STUURDRAAD

R12M

Stuurdraad 2000Stuurdraad 2000

Lichtgroep  

 N°1 
Lichtgroep  

 N°2 
Lichtgroep  

 N°3 
Lichtgroep  

 N°4 

Stuurdraad 2000Stuurdraad 2000
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Artikel Artikel nummer
MVR500ER 5454090

Goed om te weten
 > Vergroot het bereik van een zender door via 

de draadloze bus een ver gelegen ontvanger 
te bereiken.

Goed om te weten
 > Alle modules werken met de "Draadloze Bus"!

 > Zonwering opdrachten kunnen door de 
verlichtingsmodules doorgegeven worden

VERLICHTING  |  DRAADLOOS CENTRAAL BEDIENEN BINNEN DEZELFDE RUIMTE

ZONWERING   |  DRAADLOOS CENTRAAL BEDIENEN BINNEN DEZELFDE RUIMTE

Voordelen Yokis
 ■ Snel centraal bedienen van alle verlichting 
in één ruimte.

 ■ Zenderknoppen kunnen naar wens 
geprogrammeerd worden:
- Alleen AAN
- Alleen UIT
- AAN en UIT etc.

 ■ Zenderinstellingen kunnen gekopieerd 
worden zonder tussenkomst van een 
ontvanger.

Voordelen Yokis
 ■ Alle zonwering modules in dezelfde ruimte 

kunnen bediend worden met een enkele 4- of 
8-knops zender.

 Technische informatie > pagina 32 -35

 Technische informatie > pagina’s 41 en 42

Artikelen Artikel nummer
MTR2000ER 5454451
MTV500ER 5454454

YOKIS DRAADLOZE ZENDERS

YOKIS DRAADLOZE ZENDERS

DRAADLOZE INSTALLATIEHANDLEIDING 
VOOR INSTALLATEURS 
> pagina 43

DRAADLOZE INSTALLATIEHANDLEIDING 
VOOR INSTALLATEURS 
> pagina 43

MTR2000ER

MVR500ER

MTR2000ER

MTV500ER
MTR2000ER

TLC8C*

TLM4T45*

* Werkt met alle Yokis draadloze ontvangers

* Werkt met alle Yokis draadloze ontvangers

MVR500ER
MVR500ER

MVR500ER

MVR500ER

1

2

> Draadloos centraal bedienen van verlichting en zonwering.

DRAADLOZE CENTRALE BEDIENING  
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 TECHNISCHE SPECIFICATIES

Voltage 230 V~ (+10% -15%) - 50 Hz

Vermogen min max 5 V A 500 V A

(300 V A for sealed box)

Stroomsterkte max 500 V A 2.2 A

Omgevingstemp. - 20 °C + 40 °C

Relatieve luchtvochtigheid   van 0 to 99%

Afmetingen (mm)

1 2 3

4 5 6

17,5
62

87

(lung. fili 110 mm, sez. 1 mm²)

35

37

 ARTIKEL NUMMER TABEL

INBOUW 500-SERIE ARTIKELEN
Artikel 
nummer

P.

Schakelrelais MTR500E 5454050 6

Tijdrelais MTT500E 5454054 6

Interval relais MTC500E 5454056 8

Dimmer MTV500E 5454052 10
Tijdgestuurde 
dimmer MTVT500E 5454055 10

(Traphal-)  
verlichting timer MTM500E 5454051 8

Slimme 
multifunctionele MTK500E 5454053 12

500-SERIE OP DIN-RAIL

Schakelrelais MTR500M 5454060 6

Tijdrelais MTT500M 5454064 6

Dimmer MTV500M 5454062 10
Tijdgestuurde 
dimmer MTVT500M 5454065 10

(Traphal-) verlichting 
timer MTM500M 5454061 8

5Garantie

JAAR
Garantie5JAAR Fabbricazione in Fran

cia

500 W SERIE MODULES ZONDER NULDRAAD
 Werkende belastingen > pagina 57 

 FUNCTIONELE KENMERKEN

100% waterdicht voor gebruik buitenshuis.

Kan worden gebruikt op 12 of 48 V AC/ DC met 
ADBT accessoire.

Beveiliging overspanning met stroomuitschakeling.

Bescherming elektronische oververhitting.

Inschakelstroom beperking door voorverhitten 
van gloeidraad.

Immuun voor storingen in de netvoeding tot 1,5 kV .

Ingebouwde elektronische bescherming in 
geval van kortsluiting van de belasting, met 
automatische reset nadat de storing is verholpen.

Digitale spoel met bescherming als een knop te 
lang ingedrukt wordt.

Verlengt de levensduur van de lamp en 
schakelaar.

Variatie principe door middel van fase cut-off 
aan het begin of einde fase met automatische 
herkenning van type belasting.

Lichtindicatie lampje (max. 20) door aansluiten 
van één BV40 accessoire (art. nr. 5454071) zo 
dicht mogelijk te installeren bij de module.

> Schakel- / tijdrelais
Inschakelen, uitschakelen of tijdschakelen van verlichting

- "Soft start / soft stop" functie 
- Schakelt de verlichting uit als u dat vergeet 
- Timer mogelijk van 2 seconden tot 4 uur 
-  Visuele noti�catie vóór het uitschakelen van de timer. Deze functie kan 

uitgeschakeld worden
-  Dubbele timer beschikbaar:
Een keer 3-seconden drukken activeert de verlichting voor één uur.

> Dimmer / Tijdgestuurde dimmer
Regel de lichtsterkte met één of meer pulsdrukker(s)

- Schakelt de verlichting uit als u dat vergeet 
- Timer instelbaar van 2 seconden to 4 uur 
- Dubbele timer beschikbaar: 
Een keer 3-seconden drukken activeert de verlichting voor één uur 
-"Soft start / soft stop" functie

> Traphal-) verlichting met timer
(Traphal-)verlichting of tijdgestuurd schakelen van verlichting
- Timer instelbaar van 2 seconden tot 4 uur.
- Dubbele timer beschikbaar:
Een keer 3-seconden drukken activeert de verlichting voor één uur.
- "Soft start / soft stop" functie

> MTC500E Interval schakeling
Schakel licht met instelbare intervallen

- Intervaltimer instelbaar van 0.2 tot 25 seconden

> MTK500E slimme multifunctionele dimmer
Schakelrelais, dimmer en timer, met twee extra functies:
- Nachtlamp voor kinderkamer
- Aanwezigheidssimulatie

> Installatie 
De module kan worden geïnstalleerd in ronde inbouwdozen met een 
doorsnede van 60 mm. 
In geen geval, mag de pulsdrukker mechanische druk uitoefenen op de 
module  en de diepte van de doos moet voldoende zijn om een ruimte van 
1mm rondom de module te garanderen. Inbouw is ook mogelijk in centraal 
dozen met een inhoud van minimaal 100 cm3 voor elke module.

-  Vermogen 500 V A 2.2 A: Een standaard inbouwdoos moet verbonden zijn  
met gegolfde leidingen die zorgen voor beluchting en voldoende ventilatie 
om het vermogen van 500 V A te garanderen. Installatie in open ruimte 
maakt volledige benutting van het vermogen mogelijk.

-  Vermogen 300 V A 1.3 A: Bij volledig afgesloten inbouwdozen zonder 
beluchting is het maximaal toelaatbaar vermogen 300 V A.

 > Bedrading

De module staat in serie met het circuit. Het kan worden aangesloten op 

de fase of nuldraad. De module wordt aangesloten op een pulsdrukker via 
de fase of nuldraad. Zie bijhorende afbeelding: in geval van een drukker 
gezamenlijk op nuldraad, de paarse en oranje aders omkeren (op DIN-rail 
modules, de aansluitingen op de klemmen "5" en "6"). De module kan 
worden aangesloten op een onbeperkt aantal drukkers met een maximale 
afstand van 50 m tussen de module en de drukker. 

WAARSCHUWING! Deze module mag niet op hetzelfde circuit 
geinstalleerd worden als modules met inductieve ladingen (bv. 
ferromagnetische belasting of zonwering) zonder  toepassen 
van accessoire FDVDT (Art. nr. 5454075).

Het accessoire moet zo dicht mogelijk worden aangesloten bij 
de voeding van de module, in parallel tussen de fase en de nul. 
Zonder dit accessoire, zou de bescherming tegen overbelasting 
van de module snel verslechteren. 

 HOOFD FUNCTIES

 GEBRUIK

 MEER...

Elke module uit de 500 serie  kan worden gebruikt als schakelrelais, dimmer of als tijdgestuurde schakeling met één of meerdere pulsdrukkers
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SYSTEEM SCHEMA’S

SD541- 
0002

BEDRADING AANGESLOTEN OP DE FASE  
EN NULDRAAD VAN PULSDRUKKER

SD541- 
0001

BEDRADING AANGESLOTEN OP DE 
GEZAMELIJKE EN FASEDRAAD VAN PULSDRUKKER

GAMMA 500

NL

B V O

PulsantePulsante

B = filo bianco
V = filo viola
O = filo arancio

PulsantePulsante

LN

B V O

B = filo bianco
V = filo viola
O = filo arancio

GAMMA 500

 CONFIGURATIE TABEL

 EXTRA MTK500E CONFIGURATIES

Drukken* Tijdsduur Bevestiging****
11x 2 minuten 1x Knipperen

12x 4 minuten 2x Knipperen

13x 8 minuten 3x Knipperen

14x 15 minuten 4x Knipperen

15x 30 minuten 5x Knipperen

16x 60 minuten (één uur) 6x Knipperen

17x 120 minuten (twee uur) 7x Knipperen

18x 240 minuten (vier uur) 8x Knipperen

19x oneindig 9x knipperen

Drukken* Tijdsduur Bevestiging****
21x Programmeer slot 1x Knipperen

4 minuten 2x Knipperen

23x Programmeerstand 3x Knipperen

24x AAN / UIT Noti�catie 4x Knipperen

25x Tijdsduur in seconden 5x Knipperen

26x Tijdsduur in minuten 6x Knipperen

27x Aanpassen minimale 
lichtsterkte

7x Knipperen

28x Reset minimale 
lichtsterkte

8x Knipperen

19x oneindig 9x knipperen

28x Reset minimale 
lichtsterkte

8x knipperen

CONFIGURATIE VOORBEELD:  * KORT DRUKKEN  op de pulsdrukker (maximum interval van  0.8 s) 
  ** BEVESTIGING  door knipperen na het drukken.

Instellen in seconden

Alle tijdsduur instellingen in minuten kunnen 
worden veranderd in seconden door  25x kort 
te drukken (bevestiging: 5x knipperen). Het is 
mogelijk om terug naar minuten te wisselen 
door 26x kort te drukken (bevestiging: 6x 
knipperen).

Voorbeeld: 

Instellen van een tijdsduur van  15 seconden: 

1 -  25x kort drukken (bevestiging:  
5x knipperen) om tijd in seconden te 
selecteren.

2 -  dan 14x kort drukken (bevestiging:  
4 x knipperen).

> Aanwezigheidssimulatie: 
Een 4 uur durend programma is standaard aanwezig. Gedurende deze tijd, schakelt de module de verlichting elk uur een half uur aan op 50% lichtsterkte.  
De periode van de dertig minuten wordt willekeurig bepaald.
Het 4 uur durend programma kan worden ingeschakeld door 6x kort te drukken op de pulsdrukker. Het programma herhaald zichzelf iedere dag op dezelfde tijd. 
De aanwezigheidssimulatie kan worden gestopt,  door één keer kort op de pulsdrukker te drukken.

Uitgestelde starttijd:   7x drukken    om de starttijd van de simulatie uit te stellen met 4 uren (bevestiging: 1x knipperen) 
(Voorbeeld: 7x drukken om 4 uur -> start simulatie om 8 uur)

  8 X drukken   om de starttijd van de simulatie uit te stellen met 8 uren (bevestiging: 2x knipperen)  
(Voorbeeld: 8x drukken om 12 uur  -> simulatie start om 8 uur)

  9 X drukken   om de  starttijd van de simulatie uit te stellen met 12 uren (bevestiging: 3x knipperen)  
(Voorbeeld: 9x drukken om 8 uur -> simulatie start om 8 uur)

 10 X drukken  om de starttijd van de simulatie uit te stellen met 16 uren (bevestiging: 4x knipperen)  
(Voorbeeld: 10x drukken om  4 uur -> simulatie start om 8 uur)

> Nachtlamp voor kinderkamers: 
De nachtlamp voor kinderkamers kan worden ingeschakeld door 3x kort te drukken  
op de pulsdrukker. De verlichting wordt ingeschakeld met 20% lichtsterkte en  
langzaam gedimd gedurende één uur tot de sterkte van een zacht nachtlicht  
(gedurende 12 uur).

   Voordat er instellingen veranderd kunnen worden, moet de module in programmeerstand worden gezet door  23x kort te drukken op de drukker.  
De module valt automatisch weer terug in slot na 6 uur.

BELANGRIJK

500-serie modules zonder nuldraad

> Kunnen alleen bediend worden met een pulsdrukker 
> Kunnen geen tl of spaarlamp bedienen 
> In gesloten dozen, is het vermogen gelimiteerd tot 300 V A 
> Niet gebruiken i.c.m. stekkerdoos schakelaar 
>  Kan centraal worden bestuurd via een stuurdraad i.c.m.  

CVI50 en D600V accessoires

B = witte ader  
V = paarse ader 
O = oranje ader

B = witte ader  
V = paarse ader 
O = oranje ader

Pulsdrukker       Pulsdrukker Pulsdrukker       Pulsdrukker

500  
serie 

500  
serie 
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PulsantePulsante

LN

1 2 3

4 5 6

GAMMA
500

NL

PulsantePulsante

1 2 3

4 5 6

GAMMA
500

De stroomtoevoer die de 
module voedt mag geen 
andere circuits voeden waar 
adapters of ferromagnetische 
belasting op aangesloten is.
Als dit niet kan worden 
voorkomen, installeer dan 
de FDVDT accessoire (Art. 
nr. 5454075), deze dient zo 
dicht mogelijk te worden 
aangesloten op de voeding van 
de module, in parallel tussen 
de fase en nuldraad.

 
De stroomtoevoer die de 
module voedt mag geen 
andere circuits voeden waar 
adapters of ferromagnetische 
belasting op aangesloten is.
Als dit niet kan worden 
voorkomen, installeer dan 
de FDVDT accessoire (Art. 
nr. 5454075), deze dient zo 
dicht mogelijk te worden 
aangesloten op de voeding van 
de module, in parallel tussen 
de fase en nuldraad.

In sommige gevallen, is 
een vermogen van 500 W 
gewenst in het circuit.
Om het vermogen te 
vergroten, splitst u 
het stroomcircuit om 
een individueel "lamp 
retourcircuit" te maken 
voor iedere module.
Dit zorgt ervoor dat er 
tot maximaal 10 modules 
parallel gezet en synchroon 
geschakeld kunnen 
worden.

max 500VA max 500VA max 500VA

Gamma
500

Gamma
500

Gamma
500

Pulsante

SD541- 
0004

VERSIE OP DIN-RAIL 
BEDRADING PULSDRUKKER GEZAMENLIJK OP NULDRAAD

SD541-
0003

VERSIE OP DIN-RAIL 
BEDRADING PULSDRUKKER GEZAMENLIJK OP FASE

SD541- 
0005 VERGROTEN GESCHAKELD VERMOGEN

SD541- 
0006  BEDRADING BIJ SPAARLAMPEN EN DE CHR3W

CHR3W

GAMMA 500

B  V  O

NL

Pulsante

Accessoires Artikel nummer
CHR3W 5454070

>  CFL EN LEDVERLICHTING: 
Controleer of ze dimbaar zijn 
Dit is normaliter te vinden op de verpakking.

>  De dimmer functie is niet gegarandeerd met deze type lampen.  
Voer te allen tijde een test aan om te kijken of het werkt. 
Voor het beste resultaat, voeg de CHR3W accessoire toe,  
parallel aan de lamp.

>  De DRAADLOZE versie van de dimmer (MTV500ER)  
werkt met tl’s, spaarlampen en dimbare ledverlichting zonder 
toevoegen van de CHR3W (zie pagina 34 en 35).

Pulsdrukker       Pulsdrukker

Pulsdrukker 

Pulsdrukker 

Pulsdrukker       Pulsdrukker

500  

serie 

500  

serie 
500  

serie 

500  

serie 

500  

serie 

500  

serie 

max 500 V A max 500 V A

max 500 V A

26   |    -                            |  2014 Catalogus 



SD541- 
0007 BEDRADING VAN PULSDRUKKERS MET INDICATIE LAMPJE

INBOUW VERSIE 
GEINSTALLEERD  ACHTER 
DIN-RAIL- VERSIE 
VOOR IN METERKAST 
PULSDRUKKER

DIN-RAIL- VERSIE VOOR IN METERKAST 

SD541- 
0008 CENTRALE BEDIENING

D
60

0V

R12M

C
1

A
2

C
2

BP
A

1

D
60

0V

C
VI

50

N

L

D
60

0V

GAMMA
500

B V O B V O

GAMMA
500

Circuito di illuminazione n° 1

Pulsante

2 Pulsanti

Pulsante

FILO PILOTA

Circuito di illuminazione n° 2 Circuito di illuminazione n° 3

230 V
50 Hz

B = filo bianco
M = filo marrone
R = filo rosso
V = filo verde
O = filo arancio

V

BM

R

B

B V O

GAMMA
500

Pulsante
R

B

R

B

Circuito di 
illuminazione
successivo

 >  Alle modules van de 500-serie kunnen centraal worden bediend via één stuurdraad i.c.m. de CVI50 en D600V-accessoires.
> Met de D600V-accessoire (5454072) kunnen alle lokale pulsdrukkers worden aangesloten op één stuurdraad.
>  Met twee centraal geplaatste pulsdrukkers (of één dubbele pulsdrukker) wordt deze stuurdraad bediend zodat alle modules aan en uit kunnen worden geschakeld.
> De twee pulsdrukkers moeten bedraad worden via de R12M (5454073) en CVI50 (5454805-accessoires

 >  TDe modules zijn geschikt voor gebruik met pulsdrukkers voorzien van indicatielampje (tot max. 20 pulsdrukkers) via toevoegen van één  
BV40-accessoire (5454071). De oranje ader van de BV40-module moet worden aangesloten op de oranje ader van de module (O) en de witte ader op de 
witte ader (B). Bij de DIN-rail versie, sluit de BV40 aan op aansluitnummers "4" en "6".

Accessoire Artikel nummer
BV40 5454071

BV40

LN

Pulsante
con luce spia

1 2 3

4 5 6

Gamma
500

B = filo bianco
O = filo arancio

B

OBV40

NL

Pulsante
con luce spia

1 2 3

4 5 6

Gamma
500

B = filo bianco
O = filo arancio

B

O

BV40

Pulsante
con luce spia

GAMMA 500

B   V   O

NL

B = filo bianco
O = filo arancio

B

O

Accessoire Artikel nummer
CVI50 5454805
R12M 5454073
D600V 5454072

CENTRALE BEDIENING MET DUBBELE PULSDRUKKER VIA CVI50

BELANGRIJK

>  De aanwezigheid 
van pulsdrukkers met 
indicatielampje is het 
gebruik van de BV40 vereist.

Bedrading pulsdrukker 
gemeenschappelijke ader 
op fase met BV40

Pulsdrukker met  
indicatielampje Pulsdrukker met  

indicatielampje

Pulsdrukker met  
indicatielampje

500  

serie 
500  

serie 

Bedrading pulsdrukker 
gemeenschappelijke ader 
op nuldraad met BV40

500  

serie 

B =  witte ader 
O = oranje ader B =  witte ader 

O = oranje ader
B =  witte ader 
O = oranje ader

B = witte ader 
M = bruine ader 
R = rode ader 
V = groene ader 
O = oranje ader

Pulsdrukker

2 Pulsdrukkers

Pulsdrukker Pulsdrukker

Vervolg  
verlichtings-circuit

500 
serie 

500 
serie 

500 
serie 

Verlichtingscircuit n° 1 Verlichtingscircuit n° 2 Verlichtingscircuit n° 3

STUURDRAAD
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 TECHNISCHE SPECIFICATIES

Voltage 230 V~ (+10% -15%) - 50 Hz

Vermogen Ohmse belasting 10 A, 250 V ~

Overige belasting 3 A, 250 V ~

Verbruik < 1W

Omgevingstemperatuur            - 20 °C + 40 °C

Geluidsniveau < 60 dB at 20 cm

Afmetingen(mm)

 ARTIKELNUMMER TABEL

INBOUW 
2000-SERIE

Model Item number P.

Schakelrelais MTR2000E 5454350 6

(Hal-) verlichting 
timer MTM2000E 5454351 8

2000 SERIE OP DIN RAIL

Schakelrelais MTR2000M 5454360 6

(Hal-) verlichting 
timer MTM2000M 5454361 8

2000 W SERIE MODULES MET NULDRAAD
 Werkende belastingen > pagina 57 

 FUNCTIONELE KENMERKEN

Kan worden gebruikt op 12 of 48 V AC/ DC met 
ADBT accessoire.

Digitale spoel met bescherming als een knop te 
lang ingedrukt wordt.

Immuun voor storingen in de netvoeding tot 1,5 kV .

MTR2000E/M 
Werkt niet met pulsdrukkers voorzien van 
indicatielampje: 
gebruik MTM2000E/M geprogrammeerd als relais.

MTM2000E/M 
Werkt met pulsdrukkers voorzien van 
indicatielampje (max 20).

Elektronische oververhitting bescherming.

MTR2000E/M kan centraal worden bediend via 
stuurdraad

Potentiaal vrij contact 10 A 250 V~.

Schakel relais met optioneel instelbare timer
Schakel aan, schakel uit of tijdgestuurd schakelen van verlichting
- Timer instelbaar van 2 seconden tot 4 uur.
(met melding vóór het uitschakelen instelbaar)
- Het circuit kan worden uitgeschakeld voordat de ingestelde tijd verstreken is.
-  Druk voor meer dan 3 seconden op de knop om de tijdsduur van 12 uur 

continue in te schakelen.

Staircase lights timer

Schakelen (Hal-) verlichting of tijdgestuurd verlichting schakelen
-  Anti-blokkeer functie via toepassen van de R1500 accessoire om er zeker van 

te zijn dat het licht uitschakelt, zelfs als er een pulsdrukker blokkeert.
-  Timer instelbaar van 2 seconden tot 4 uur (met melding vóór het uitschakelen 

instelbaar). 
Standaard instelling: 2 minuten.

-  Melding vóór het uitschakelen: één minuut voor het uitschakelen, krijgt 
de gebruiker een visuele waarschuwing dat het licht uit gaar schakelen 
doormiddel van één keer kort knipperen van de verlichting.  
(standaard instelling: uitgeschakeld)

-  Druk voor meer dan 3 seconden op de knop om de tijdsduur van 12 uur 
continue in te schakelen. Druk nogmaals 3 seconden om dit te annuleren.

 GEBRUIK

 CONFIGURATIE TABEL

BELANGRIJK

> Werkt niet met pulsdrukkers voorzien van indicatielampje:  
gebruik de MTM2000, geprogrammeerd als schakelrelais.

Drukken* Tijdsduur Bevestiging****
11x 2 minuten 1x Knipperen
12x 4 minuten 2x Knipperen

13x 8 minuten 3x Knipperen

14x 15 minuten 4x Knipperen

15x 30 minuten 5x Knipperen

16x 60 minuten (een uur) 6x Knipperen

17x 120 minuten (twee uur) 7x Knipperen

18x 240 minuten (4 uur) 8x Knipperen

19x oneindig 9x Knipperen

Touches* MTR/MTM Functies Bevestiging****

21x Programmeer slot 1x Knipperen

22x Dagelijks programma /-- 2x Knipperen

23x Programmeerstand 3x Knipperen

24x AAN / UIT noti�catie 4x Knipperen

25x Tijdsduur in seconden 5x Knipperen

26x Tijdsduur in minuten 6x Knipperen

27x -- / Relais of Timer 7x Knipperen

28x Status geheugen / -- 8x Knipperen

29x Lange tijdsduur 9x Knipperen

30x Reset naar standaard 
waarden 10x Knipperen

CONFIGURATIE VOORBEELD: * KORTE DRUKKEN  op de pulsdrukker (maximum interval van  0.8 s)
   ** BEVESTIGING  door te knipperen na het drukken.

5Garantie

JAAR
Garantie5JAAR Fabbricazione in Fran

cia

 MEER...

Instellen in seconden
Alle tijdsduur instellingen in minuten 
kan worden veranderd in seconden 
door  25x kort te drukken (bevestiging: 
5x knipperen). Het is mogelijk om terug 
naar minuten te wisselen door 26x kort te 
drukken (bevestiging: 6x knipperen).

Voorbeeld: 

Instellen van een tijdsduur van 15 
seconden:

1  25x kort drukken (bevestiging: 5x 
knipperen) om tijd in seconden te 
selecteren

2  Dan 14x kort drukken (bevestiging: 
4x knipperen)

1 2 3

4 5 6

17,5
62

87

BELANGRIJK

>   Vergeet na het aansluiten van de R1500 accessoire niet  
om de timer in te stellen (zie gebruikshandleiding).

     Voordat er instellingen veranderd kunnen worden, moet de module in programmeerstand worden gezet door  23x kort te drukken op de drukker.  
De module valt automatisch weer terug in slot na 6 uur
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C1 A2C2 BPA1

N
L

C1 A2C2 BPA1

Pulsante

Pulsante

Pulsante

3 fili

>  Bedrading inbouwmodule met 
pulsdrukker gemeenschappelijke 
op nuldraad

>  Bedrading DIN-RAIL versie 
in meterkast met pulsdrukker 
gemeenschappelijke op nuldraad

>  Bedrading inbouwmodule met 
pulsdrukker gemeenschappelijke 
op fasedraad

>  Bedrading DIN-RAIL versie 
in meterkast met pulsdrukker 
gemeenschappelijke op fasedraad

1 2 3

4 5 6

MTR
2000M

N
L

Pulsante

Pulsante

Pulsante

3 fili

1 2 3

4 5 6

MTR
2000M

N
L

4 fili

Pulsante

Pulsante

Pulsante

Accessorio R1500
da aggiungere per l’opzione 
ANTI-BLOCCO

1 2 3

4 5 6

MTM
2000M

N
L

Pulsante

Pulsante

Pulsante

3 fili

R1500

R1500

R1500

à rajouter pour l’option  

>  Bedrading pulsdrukker 
gezamelijke op fasedraad

>  Bedrading pulsdrukker 
gezamelijke  op nuldraad

>  De verlichting wordt uitgeschakeld, zelfs als een pulsdrukker blokkeert. 
De gebruiker kan de verlichting weer inschakelen vanaf een andere pulsdrukker.

ANTI-BLOKKEER ACCESSOIRE

In serie met elke pulsdrukker

R1500

SYSTEEM SCHEMA’S

SD541- 
0010

BEDRADING VOOR DIN RAIL-VERSIE       0010 
IN EEN METERKAST

SD541- 
0009

BEDRADING VOOR INBOUW VERSIE 0009 
GEINSTALLEERD ACHTER PULSDRUKKER

SD541- 
0011  (TRAPHAL-) VERLICHTING MET TIMER BEDRADING MTM2000M MET ANTI-BLOKKEER FUNCTIE

BELANGRIJK

>  AVergeet na het aansluiten van de 
R1500 accessoire niet om de timer in 
te stellen (zie gebruikshandleiding).

Accessoire Artikel nummer
R1500 5454074

SD
54

1-
00

11

1 2 3

4 5 6

MTM
2000M

N
L

4 fili

Pulsante

Pulsante

Pulsante

R1500

R1500

R1500

N
L

C1 A2C2 BPA1

C1 A2C2 BPA1

4 fili

Pulsante

Pulsante

Pulsante

Pulsdrukker Pulsdrukker
Pulsdrukker Pulsdrukker

Pulsdrukker Pulsdrukker

Pulsdrukker Pulsdrukker

Pulsdrukker Pulsdrukker

Pulsdrukker Pulsdrukker

4 aders3 aders4 aders3 aders

Pulsdrukker Pulsdrukker

Pulsdrukker Pulsdrukker

Pulsdrukker Pulsdrukker

4 aders3 aders
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Pulsante Pulsante Pulsante

Accensione

Spegnimento

FILO PILOTA

D
60

0V

D
60

0V

D
60

0V

C1 A2C2 BPA1 C1 A2C2 BPA1 C1 A2C2 BPA1

Numero
illimitato
di moduli

R12M

N

L

L

N

L

N

L

BM

V
R

B

R R

B B

 M = filo marrone
 V = filo verde
 B = filo bianco
 R = filo rosso

N N N

L N

L L L

Semplice
interruttore
accensione

Illuminazione
stanza 1

Illuminazione
stanza 2

Illuminazione
stanza 3

Semplice
interruttore
accensione

Semplice
interruttore
accensione

Pulsante
provvisorio per la

configurazione
del modulo

È possibile, in una prima fase, configurare il modulo in laboratorio, per mezzo di un 
pulsante provvisorio e di una lampadina volante. Poi, in un secondo momento,  
procedere all’installazione.

Il modulo mantiene la configurazione in caso di assenza tensione di rete.

1 – Sbloccare il modulo facendo 23 pressioni brevi (risposta: 3 lampeggi e ‘clack’ 
del relè)

2 – Poi configurare il modulo in modalità timer facendo 27 pressioni brevi (risposta: 
7 lampeggi e ‘clack’  del relè).

3 – Infine, configurare la durata del funzionamento dell’aspiratore da quando la luce  
viene spenta con 11,12, 13, 14, 15, 16, 17 o 18 pressioni brevi, per ottenere una  
durata di 2,4,8,15,30,60,120 o 240 minuti.

Abilitazione alle configurazioni installatore:  23 pressioni brevi 
Blocco delle configurazioni installatore: 21 pressioni brevi

A1 A2BP C2C1

R B

R B

R B

B = filo bianco
R = filo rosso

>  De ADBT accessoire staat 
toepassen van bediening van 
laagspanning toe: 12-48 V AC/DC

>   Afzuigventilatoren kunnen in de 
badkamer of vochtige ruimtes 
worden geïnstalleerd. Ze kunnen 
worden ingesteld om elke keer dat 
de verlichting aan gaat te activeren 
en voor een bepaalde tijd nadat 
alle lichten zijn uitgeschakeld in de 
kamer aan te blijven

CENTRALE BEDIENING 
VERLICHTING

>  Met toepassen van één 
stuurdraad kan alle verlichting 
gelijktijdig aan en uit worden 
geschakeld.

>  De R12M-accessoire (5454073) 
zorgt voor centrale bediening van 
MTR2000E-modules via dubbele 
pulsdrukkers

SD541- 
0012 BEDRADING VOOR CENTRAAL BEDIENEN MET SCHAKELRELAIS MTR2000E

SD541- 
0013  BEDRADING VOOR AANSLUITEN AFZUIGING IN COMBINATIE MET VERLICHTING CIRCUITS

SD541 
0014 INSTALLATIE PULSDRUKKER MET LAAGSPANNING

Accessoire Artikel nummer
D600V 5454072
R12M 5454073

Accessoire Artikel nummer
D600V 5454072

Accessoire Artikel nummer
ADBT 5454076

Pulsante
a bassa
tensione

ADBT

230 V / 12-48 V

C1 A2C2 BPA1

N
L

N
L

R
R

B
V

R = filo rosso 12-48 Vac / dc
B = filo bianco 230 Vac
V = filo viola 230 Vac

M  = bruine ader 
V  =  groene ader 
B  =  witte ader 
R  =  rode ader

Pulsdrukker

Afsluiting

Vermogen STUURDRAAD

Pulsdrukker Pulsdrukker

Onbeperkt  
aantal  
modules

Verlichting 
kamer 1

Enkelvoudig 
contact

Enkelvoudig 
contact

Enkelvoudig 
contact

B= witte ader 
R= rode ader

Pulsdrukker 
Voorlopige instelling 

module

Verlichting 
kamer 2

Verlichting 
kamer 3

Pulsdrukker met 
laagspanning

R= rode ader 12-48 V/DC 
B= witte ader 230 V 
V= paarse ader 230 V
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 ARTIKELNUMMER TABEL

INBOUW 2000-SERIE Artikel Artikel nummer P.

Inbouwmodule 
voor 
nachtverlichting

MEP2000E 5454356 14

5Garantie

JAAR
Garantie5JAAR Fabbricazione in Fran

cia

NACHTVERLICHTING- 2000 W SERIE
 Werkende belastingen > pagina 57 

 MEER...

 MODULE PROGRAMMEREN

 TECHNISCHE SPECIFICATIES

Voltage 230 V~ (+/-15%) – 50 Hz

Verbruik < 1W

omgevingstemperatuur    van -30 °C to +70 °C

Relatieve luchtvochtigheid             van 0 to 99%

Maximaal belastbaar  
vermogen       600 V A max., 230 V AC

Afmetingen (mm))

Drukken (1) Tijdsduur Bevestiging (2)

Tijdsduur 

10x Geen uitschakeling 10x Knipperen
11x 4 uur 1x Knipperen

  12x* 5 uur 2x Knipperen
13x 6 uur 3x Knipperen
14x 7 uur 4x Knipperen
15x 8 uur 5x Knipperen
16x 9 uur 6x Knipperen

Afwijking Middernacht

17x Geen afwijking 7x Knipperen
  18x* 1 uur 8x Knipperen
19x 2 uur 9x Knipperen
21x Programmeer slot 1x Knipperen
23x Programmeerstand 3x Knipperen
25x Reset naar standaard 

waarden
2x Knipperen

  26x* demo UIT 6x Knipperen
27x demo AAN 7x Knipperen

 FUNCTIONELE KENMERKEN

Gedurende de nacht schakelt de MEP2000- 
module, verlichting die is geactiveerd door 
een schemersensor, uit voor periode van 4 tot 
9 uur. Dit uitschakelen loopt synchroon aan 
middernacht met mogelijkheid tot afwijken van 
1 of 2 uur.

De MEP2000-module garandeert in ieder geval 
dat de lichten 1 uur aan het begin en einde van 
deze periode branden.

CONFIGURATIE VOORBEELD:

(1)  KORTE DRUKKEN  op de 
pulsdrukker (maximum interval 
van 0.8 s)

(2)  BEVESTIGING  door te knipperen 
na het drukken.

(*) standaard instelling

Belangrijk
-  Voordat er instellingen veranderd kunnen worden, 

moet de module in programmeerstand worden gezet 
door  23x kort te drukken op de drukker. De module 
valt automatisch weer terug in slot na 6 uur.

-  De module kan direct weer worden vergrendeld door 
21x kort te drukken.

Tijdsduur van uitschakeling:
- Instellingen worden opgeslagen bij stroomuitval
-  Een tijdsduur van 4 tot 9 uur kan worden ingesteld door 

een x aantal keer kort te drukken (zie tabel rechts)
- Standaard fabrieksinstelling is 5 uur

Middernacht afwijkend instellen
-  Middernacht kan afwijkend worden ingesteld van 0 

tot 2 uur (zie tabel rechts)
- Standaard fabrieksinstelling is 1 uur

Demo Modus
-  In Demo Modus kan de module getest worden door 

de interne tijd te versnellen (x 1440)
-  In deze modus kan een 24-uurs cyclus worden 

gesimuleerd in 1 minuut

Tijdsduur van de nacht
-  De tijdsduur van de nacht wordt berekend op basis 

van het inschakelen van de module
-  De module onthoud de tijdsduur van de afgelopen 

4 nachten en berekend zo het gemiddelde om de 
tijdsduur te bepalen

-  De module onthoud geen tijdsduur onder de 5 uur
-  Standaard zijn de opgeslagen tijdsduren van de 4 

nachten 15 uur

Verlichtingstijd
OFFSET =  vooruitschuiven van de middernacht lijn. 

Kan door de installateur worden ingesteld 
van 0 tot +2 uur (standaard instelling: 1 uur)

NT  = gemiddelde tijdsduur nacht
OT  =  ingestelde uitschakeltijd van 4 tot 9 uur 

(standaard instelling: 5 uur)
ELT = avond verlichting tijdsduur
ELT = (NT-OT)/2 + Offset
De module schakelt in bij start ELT, schakelt uit 
gedurende OT en schakelt dan weer in totdat hij 
uitgezet wordt.

SD541 
2007 STANDAARD BEDRADING

1 2 3

4 5 6

17,5
62

87
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>  De MTR2000ER-module kan bedraad worden gebruikt door hem aan te 
sluiten op een bedrade pulsdrukker of schakelaar.

>   Zelfs in dit geval is het nog steeds mogelijk om het draadloos te bedienen.
>  Centrale bediening is mogelijk, hetzelfde als MTR2000 E (zie schema 

pagina 30)

 P 1          P 2  

Pulsanti opzionali

 ARTIKELNUMMER TABEL

INBOUW 2000-SERIE Artikelen Artikel 
nummer P.

DRAADLOOS: Relais 
met instelbare timer 
2000 W

MTR2000ER 5454451 6, 8

DRAADLOOS: Relais 
met instelbare timer 
2000 W (met externe 
antenne)

MTR2000ERX 5454455 6, 8

DRAADLOOS: RELAIS MET OPTIONEEL INSTELBARE TIMER 2000 W SERIE
 Werkende belastingen > pagina 57

In- en uitschakelen van verlichting met of zonder timer

Timer
-   Om grote besparing op energiekosten te bereiken, kan de MTR2000ER-

module worden ingesteld om de lichten uit te schakelen, als u dit vergeet. 
Timer hiervan is instelbaar van 2 seconden tot 4 uur. Standaard instelling: 
uitgeschakeld.

-  Deze functie kan ook ingesteld worden met waarschuwing vóór het 
uitschakelen, een led knippert 1 minuut vóór de verlichting wordt 
uitgeschakeld. Standaard instelling: uitgeschakeld.

-  Dubbele timer: druk langer dan 3 seconden op de pulsdrukker om de 
verlichting voor 12 uur te laten branden. Standaard instelling: uitgeschakeld

MTR2000ER en het Yokis draadloos systeem

Puls modus
-  De MTR2000ER-module kan worden ingesteld in puls modus. Deze functie 

kan rechtstreeks vanaf de zender worden ingesteld. Door op de pulsdrukker 
of afstandbediening te drukken, stuurt de MTR2000ER een puls van 0,5 
seconden.
Deze toepassing is ideaal om bijvoorbeeld een deur open te sturen of voor 
het in- en uitschakelen van een alarmsysteem.

Relais of directe modus
-  De MTR2000ER-module kan worden ingesteld in relais modus. Deze functie 

kan rechtstreeks vanaf de zender worden ingesteld. Door  op de drukknop 
te drukken wordt een relais-contact  geactiveerd.  Deze toepassing is ideaal 
voor bijvoorbeeld het bedienen van een externe dimmer of een bel te 
activeren.

 GEBRUIK

BELANGRIJK

>  De MTR2000ER-module kan worden bediend door een pulsdrukker of 
standaard schakelaar.

> Werkt met verschillende type belastingen

> Gecombineerd bedraad en draadloze bediening

> Universele toepassing door potentiaal vrij contact

>  Signaal repeater
Elke MTR2000ER kan worden gebruikt als signaal repeater om het 
draadloos bereik te vergroten. Een oneindig aantal repeaters kan 
worden gebruikt.

>  Batterijloze zender
Elke MTR2000ER kan gebruikt worden als batterijloze zender.  Sluit het 
aan op 230 V via fase en nuldraad.

 TECHNISCHE SPECIFICATIES

Voltage 230 V~ (± 15%) - 50 Hz

Vermogen

Bij ohmse belasting 10 A - 250 V AC, max. 2500 V A

Andere belasting 10 A - 30 VDC max 300W

Verbruik < 1 V A - < 0.3W

Omgevings temp. - 20 °C + 60 °C

Geluid  < 60 dB at 20 cm

Relatieve 
lucht-vochtigheid

from 0 to 70%

Afmetingen (mm)

Aerial
Cable length: 250 mm

80

SD541-
0016

GECOMBINEERD BEDRAAD 
EN DRAADLOOS GEBRUIK

5Garantie

JAAR
Garantie5JAAR Fabbricazione in Fran

cia

 MEER...

DRAADLOZE INSTALLATIEHANDLEIDING 
VOOR INSTALLATEURS 
> pagina 43

 DRAADLOZE SPECIFICATIES

Bereik: 

-   In één ruimte 100 m2

-  50 m maximaal zonder obstakels (Bereik 
neemt af door metalen objecten, muren of 
afscheidingen)

Frequentie: 2.4 GHz

Communicatie: Twee-weg met noti� catie led op 
zender. 

Als de led niet knippert is dit geen 
batterijfout maar is de opdracht niet 
aangekomen

Data wordt opgeslagen bij stroomuitval

TOEPASSING VOOR DOVEN EN SLECHTHORENDEN

>  Deze toepassing zorgt voor het mogelijk gebruik van � itslichten in 
plaats van een akoestisch signaal.
Toevoegen van een zender (bv. E2BP) aangesloten op een pulsdrukker 
met zoemer is hiervoor noodzakelijk.
Deze instelling op de MTR2000ER-module (of de MTV500ER) kan 
worden geactiveerd door 22x kort te drukken

Optionele schakelaar
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 CONFIGURATIE TABEL

Drukken* Tijdsduur Bevestiging**

11x 2 minuten 1x Knipperen

12x 4 minuten 2x Knipperen

13x 8 minuten 3x Knipperen

14x 15 minuten 4x Knipperen

15x 30 minuten 5x Knipperen

16x 60 minuten (één uur) 6x Knipperen

17x 120 minuten (2 uur) 7x Knipperen

18x 240 minuten (4 uur) 8x Knipperen

19x onbeperkt 9x Knipperen

Drukken* Functions Bevestiging**

21x Programmeer slot 1x Knipperen

22x Knipper modus 2x Knipperen

23x Programmeerstand 3x Knipperen

24x AAN / UIT noti� catie 4x Knipperen

25x Tijdsduur in seconden 5x Knipperen

26x Tijdsduur in minuten 6x Knipperen

27x  Timer AAN/UIT 7x Knipperen

29x Lange tijdsduur AAN/UIT 9x Knipperen

30x Reset naar standaard 
waarden

2x Knipperen

CONFIGURATIE VOORBEELD:  * KORTE DRUKKEN  op de pulsdrukker (maximum interval van 0.8 s)
   ** BEVESTIGING  door te knipperen na het drukken.

Instellen in seconden

Alle tijdsduur instellingen in minuten kan 
worden veranderd in seconden door  25x 
kort te drukken (bevestiging: 5x knipperen). 
Het is mogelijk om terug naar minuten 
te wisselen door 26x kort te drukken 
(bevestiging: 6x knipperen)..

Voorbeeld: 

Instellen van een tijdsduur van 15 seconden:

1-   25x kort drukken (bevestiging: 
5x knipperen) om tijd in seconden 
te selecteren

2 -  Dan 14x kort drukken 
(bevestiging: 4x knipperen)

   Koppelen van een ontvanger MTR2000ER met een draadloze Yokis zender (directe aansluiting)

Druk snel 5x op een knop van de zender die u wilt koppelen. De led van 
de zender gaat nu snel knipperen gedurende 30 seconden, waarmee wordt 
aangegeven dat het klaar is om te koppelen.

TIJDENS het knipperen van de led op de zender, duw met de punt van een pen 
in het gat  "connect" op de ontvanger (op de achterkant van de behuizing).

Als de koppeling is gelukt, knippert de led van de zender één keer en stopt 
met knipperen.

  LET OP! De ontvanger moet op spanning aangesloten zijn. 

ste stap E51
de stap R12

 EENVOUDIG KOPPELEN

SYSTEEM SCHEMA’S

L
N

TLM1T45

MTR2000ER

E5

R1

>  DRAADLOZE SA KIT
Item no. 5454510

Inhoud:

1 MTR2000ER

1 TLM1T45

>  VV RADIO KIT
Item no. 5454511

Inhoud:

1 MTR2000ER

2 E2BP

SD541-
0018 SD541- BEDRADING MET WISSEL-SCHAKELFUNCTIESD541-

0017 BEDRADEN MET SCHAKELFUNCTIE

    Voordat er instellingen veranderd kunnen worden, moet de module in programmeerstand worden gezet door  23x kort te drukken  op de drukker. 
De module valt automatisch weer terug in slot na 6 uur.

KAN WORDEN GEDAAN MET ALLE YOKIS ZENDERS
Voorbeeld: met 1x TLM1T45

KAN WORDEN GEDAAN MET ALLE YOKIS ZENDERS
Voorbeeld: met 2x E2BP in inbouwdoos achter pulsdrukker of schakelaar

E2BP E2BP

MTR2000ER

E5

L
N

R1 R1

E5
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1. Timer  instellen:
De  standaard instelling is onbeperkt.
Een tijdsduur van 2 seconden tot 4 uur kan worden ingesteld door kort een 
x aantal keer op de drukker te drukken (zie tabel rechts). Het is mogelijk om 
de tijdsduur in te stellen in seconden (van 2 tot 240 seconden) door 25x kort 
te drukken. Het is mogelijk om terug naar minuten te wisselen door 26x te 
drukken.
Instellingen worden opgeslagen als de stroom uitvalt.

2. 12-uur lang aan::
Een tijdsduur van 12 uur kan worden ingeschakeld door 6x kort op de drukker 
te drukken. Druk nogmaals om dit te annuleren en de standaard werking weer 
te activeren.

3. Waarschuwing vóór en langzaam dimmen bij uitschakelen:
De waarschuwing met langzaam dimmen is standaard ingeschakeld. Het kan 
uitgeschakeld en opnieuw ingeschakeld worden door 24x kort op de drukker 
te drukken.
1 minuut vóór het einde van de timer, knippert de module 1x voor het 
langzaam gaat dimmen voor het uitschakelen.
Na het knipperen is het mogelijk om dezelfde tijdsduur weer te activeren door 
1x kort op de drukker te drukken.

4. De status van de module wordt opgeslagen bij stroomuitval:
De dimmer onthoud de status en hersteld deze in geval van stroomuitval. Als 
de dimmer uit was tijdens de stroomuitval, blijft de verlichting uit. Als het aan 
was, gaat het terug aan op dezelfde lichtsterkte als voor de stroomuitval. 
Deze functie kan worden uitgeschakeld door 35x kort te drukken

5. Relais modus:
In deze modus gedraagt de MTV500ER zich niet als dimmer, maar als een 
eenvoudig relais. Deze functie kan in- en uitgeschakeld worden door 20x kort 
te drukken.

6. Geheugen:
De laatst gebruikte lichtsterkte kan worden opgeslagen door 1x lang te 
drukken en wordt de eerstvolgende keer bij het inschakelen gebruikt (of door 
2x kort te drukken, afhankelijk van instelling, zie hieronder).

7. 100% licht bij eerste keer drukken:
In sommige gevallen is het wenselijk om altijd bij de eerste keer drukken 100% 
lichtsterkte te krijgen. In dit geval druk 2x kort om de laatste dim-instelling op te 
roepen. Deze functie kan worden in- en uitgeschakeld worden door 29x kort te 
drukken (standaard is de Geheugen functie geactiveerd).

8. Minimale lichtsterkte:
Kan worden geactiveerd door 4x kort te drukken.

- Stel in door lang op de pulsdrukker te drukken.
- Druk daarna 27x kort. De module geeft bevestiging door 7x te knipperen.
- De minimale lichtsterkte kan worden gereset door 28x kort te drukken.

9. Programmeer slot:

Om te voorkomen dat er veranderingen worden gedaan kan dit worden 
geblokkeerd door 21x kort te drukken (bevestiging: 1x knipperen). De module 
valt automatisch op programmeer slot na 6 uur.

10. Standaard lichtsterkte instellen:
Kort drukken Geheugen functie (standaard)   100% functie (zie § 7)

1 geheugen 100%
2 100% geheugen
3 50% 50%
4 Minimale sterkte Minimale sterkte

11. Groeperen van verschillende MTV500ER om vermogen te vergroten:
Elke module kan afzonderlijk  tot  500/300 V A aan.
Verschillende modules kunnen draadloos worden "gegroepeerd" . Op deze 
manier werken alle dimmer tegelijk.
Om twee of meer modules zo te gebruiken:
- druk 4x kort op de "connect" knop van een MTV500ER
- druk dan eenmaal op dezelfde knop van een andere MTV500ER
-  om dit te annuleren, druk ruim 3 seconden op de “connect” knop van elke 

MTV500ER. Voor meer informatie, zie Draadloze installatiehandleiding op 
pagina 48.

12. Gebruik met spaar- en ledlampen:

Als de lamp � ikkert bij weinig licht, vergroot dan de minimale lichtsterkte (zie 
§8). Om dit probleem te verhelpen: sluit een CHR3W accessoire aan tussen de 
retour en nuldraad van de lamp.

   Controleer dat de lamp inschakelt op de minimale lichtsterkte. Is dit 
niet het geval, pas dan de minimale lichtsterkte aan. (zie § 8).).

 TECHNISCHE SPECIFICATIES

Voltage 230 V~ +/-10% - 50 Hz
Geen minimaal vermogen
Maximaal vermogen 300 V A / 500 V A
Maximaal vermogen 1.3 A/2.2 A
     - Gesloten dozen 1.3 A / 300 V A
     - Overige dozen 2.2 A / 500 V A
omgevingstemperatuur             - 20 °C + 40 °C
Geluid  < 60 dB at 20 cm
Relatieve luchtvochtigheid          from 0 to 90%
Afmetingen (mm)

 ARTIKELNUMMER TABEL

INBOUW 2000 SERIE Artikel
Artikel 
nummer

P.

DRAADLOOS:
Dimmer met optioneel instelbare 
timer 500 W met nuldraad

MTV500ER 5454454 10

5Garantie

JAAR
Garantie5JAAR Fabbricazione in Fran

cia

DRAADLOOS: DIMMER MET OPTIONEEL INSTELBARE TIMER 500 W 
SERIE MET NULDRAAD  Werkende belastingen > pagina 57

 FUNCTIONELE KENMERKEN

Dimbare helderheid variabel, bij inschakelen, 
door automatische belastingtype herkenning.

Inschakelstroom beperking door voorverhitting 
van gloeidraad.

Automatische uitschakeling in geval van 
kortsluiting, met automatische reset als het 
probleem verholpen is.

Elektronische beveiliging tegen oververhitting.

Dubbele bescherming tegen overbelasting met 
uitschakeling.

Immuun voor storingen in de netvoeding tot 1,5 kV

 MEER...

29

12

25

41

 GEBRUIK

TOEPASSING VOOR DOVEN EN SLECHTHORENDEN

>  Deze toepassing zorgt voor de mogelijkheid voor gebruik van 
� itslichten in plaats van een akoestisch signaal.
Toevoegen van een zender (bv. E2BP) aangesloten op een pulsdrukker 
met zoemer is hiervoor noodzakelijk.
Deze instelling op de MTR2000ERmodule (of de MTV500ER) kan 
worden geactiveerd door 22x kort te drukken

 DRAADLOZE SPECIFICATIES
Bereik:
- In één ruimte 100 m2
-  50 m maximaal zonder obstakels (Bereik neemt af 

door metalen objecten, muren of afscheidingen)

Frequentie: 2.4 GHz

Communicatie:
Twee-weg met noti� catieled 
op zender.

Data wordt opgeslagen bij stroomuitval

DRAADLOZE INSTALLATIEHANDLEIDING 
VOOR INSTALLATEURS 
> pagina 43
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230V~ 50Hz

Carico

Antenna

    Koppelen van een ontvanger MTR500ER met een draadloze 
Yokis-zender (directe verbinding)

Druk snel 5x op een knop van de zender die u wilt koppelen. De led van de 
zender gaat nu snel knipperen gedurende 30 seconden, waarmee wordt 
aangegeven dat het klaar is om te koppelen.

TIJDENS het knipperen van de led op de zender, duw met de punt van een pen 
in het gat  "connect" op de ontvanger (op de achterkant van de behuizing).

Als de koppeling is gelukt, knippert de led van de zender één keer en stopt 
met knipperen.

LET OP! De ontvanger moet op spanning aangesloten zijn. 

ste stap E51

e stap R12

 CONFIGURATIE TABEL

Drukken* Tijdsduur Bevestiging**

11x 2 minuten 1x Knipperen

12x 4 minuten 2x Knipperen

13x 8 minuten 3x Knipperen

14x 15 minuten 4x Knipperen

15x 30 minuten 5x Knipperen

16x 60 minuten (één uur) 6x Knipperen

17x 120 minuten (2 uur) 7x Knipperen

18x 240 minuten (4 uur) 8x Knipperen

19x onbeperkt 9x Knipperen

Drukken* Functions Bevestiging**

20x Relais/Dimmen 10x Knipperen
21x Programmeer slot 1x Knipperen
22x Knipper modus 2x Knipperen
23x Programmeer stand 3x Knipperen
24x AAN / UIT noti� catie 4x Knipperen
25x Tijdsduur in seconden 5x Knipperen
26x Tijdsduur in minuten 6x Knipperen
27x Minimale lichtsterkte instelling 7x Knipperen
28x Reset minimale lichtsterkte 8x Knipperen

29x 100% modus of geheugen bij 
eerste x drukken

9x Knipperen

30x Reset naar standaard waarden 2x Knipperen
35x Status opslag bij stroomuitval 5x Knipperen

CONFIGURATIE VOORBEELD:  * KORTE DRUKKEN  op de pulsdrukker (maximum interval van 0.8 s)
   ** BEVESTIGING  door te knipperen of geluid na het drukken. Instellen in seconden

Alle tijdsduur instellingen in 
minuten kan worden veranderd 
in seconden door  25x kort 
te drukken (bevestiging: 5x 
knipperen). Het is mogelijk om 
terug naar minuten te wisselen 
door 26x kort te drukken 
(bevestiging: 6x knipperen).

Voorbeeld: 
Instellen van een tijdsduur van 15 
seconden:
1 -  25x kort drukken (bevestiging: 

5x knipperen) om tijd in seconden 
te selecteren

2 -  Dan 14x kort drukken (bevestiging: 
4x knipperen)

BELANGRIJK !

>  Kan alleen draadloos 
worden bediend met een 
afstandsbediening of 
draadloze pulsdrukker.

>  Werkt met alle dimbare 
belastingen van o tot 500 W.

SD541-
0019 BEDRADING

 EENVOUDIG KOPPELEN

TLM1T45

MTV500ER

SD541-
0021

AANSLUITING DRAADLOZE DIMMER 
MET WISSELSCHAKELAAR

SD541-
0020 AANSLUITING DRAADLOZE DIMMER 

E5

R1

KAN WORDEN GEDAAN MET ALLE YOKIS ZENDERS
Voorbeeld: met 1x TLM1T45

KAN WORDEN GEDAAN MET ALLE YOKIS ZENDERS
Voorbeeld: met 2x E2BP in inbouwdoos achter pulsdrukkers of schakelaars

    Voordat er instellingen veranderd kunnen worden, moet de module in programmeerstand worden gezet door  23x kort te drukken op de drukker. 
De module valt automatisch weer terug in slot na 6 uur.

> VARVV RADIO KIT
Item No. 5454513

Inhoud:   1 MTV500ER
 2 E2BP
1 CHR3W

MTV500ER

L
N

E2BPE2BP

E5 E5

R1 R1
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Gebruik van module

De MVR500E module kan worden gebruikt met een enkele of een dubbele pulsdrukker (niet vergrendeld). De zonwering start met bewegen binnen 
tienden van een seconde na het drukken op de pulsdrukker.

Bij enkele pulsdrukker:  De zonwering kan worden geopend of gesloten door 1 druk op de knop. Terwijl de zonwering beweegt kan het gestopt 
worden door een druk op de knop. Als dit wordt gedaan, veranderd de beweegrichting bij nogmaals drukken.

Bij dubbele pulsdrukker (niet vergrendeld):  vereist toepassen van de R12M accessoire artikel nr.: 5454073 
Om beweging “open” in gang te zetten of om dit te stoppen, druk 1x op de “open” knop. 
Om beweging “dicht” in gang te zetten of om dit te stoppen, druk 1x op de “dicht” knop. 
Als de zonwering wordt gesloten, druk 1x kort op de “open” knop. De zonwering stopt  seconden en gaat 
verder in tegenovergestelde richting. Door beide knoppen tegelijk in te drukken opent de zonwering zich.

Kort drukken:  Yokis modules kunnen worden bedient door herhaaldelijk kort te drukken. De snelheid hiervan moet in ieder geval 2x drukken per 
seconde zijn. Als er geprogrammeerd wordt, beweegt de zonwering niet. Aan het eind van het drukken, wordt de ingave bevestigd 
door de zonwering snel heen en weer te bewegen. Gebruik, om centraal bediende zonwering te programmeren, de open of dicht 
knop van de centraal gebruikte pulsdrukker om de instelling in alle modules te programmeren.

BELANGRIJK! Voordat de instellingen veranderd kunnen worden, dient er eerst 23x kort op de pulsdrukker gedrukt te worden om deze in 
programmeerstand te zetten.

 ARTIKELNUMMER TABEL

INBOUW 
500-SERIE

Artikel
Item 
number

P.

Zonwering 
module MVR500E 5454090 16

5Garantie

JAAR
Garantie5JAAR Fabbricazione in Fran

cia

ZONWERING MODULE
   Werkende belasting > pagina 57 

 MORE...

 TECHNISCHE SPECIFICATIES

Voltage  230 V~ (+10% -15%) - 50 Hz

3-wire motor
Vermogen                  230 V~, 2 A max. 500 V A

omgevingstemperatuur -20 °C +50 °C

Geluid
< 60 dB at 

20 cm

Relatieve luchtvochtigheid from 0 to 99%

Afmetingen (mm)

 FUNCTIONELE KENMERKEN

Centrale bediening 
Alle zonwering kan centraal worden bediend via 
een dubbele pulsdrukker via één stuurdraad.

De hoeveelheid zonwering is oneindig, waardoor 
het ideaal is voor grote systemen in kantoren.

Eenvoudig 
Eenvoudig en functioneel, tegen een scherpe 
prijs. Voeg tijdens installeren slechts één 
stuurdraad toe om het centraal te kunnen 
bedienen.

Klein 
Het kan in bestaande inbouwdozen van 50 mm 
diepte worden geplaatst.

Dagelijks programma 
Maak een dagelijks programma met open- 
en sluittijden van zonwering, dankzij een 
ingebouwde functie.

 GEBRUIK

SD541 
0022 BEDRADING

>  Gebruik een afgeschermde voedingskabel, in overeenstemming met geldende wetgeving. Sluit de 
stroom af voor het aansluiten van de module.

> Sluit de voeding aan op de "L" en "N" aansluitingen.

>  Sluit de lokale puldrukker aan op aansluiting "L" en "BP". Om een dubbele pulsdrukker (niet 
vergrendeld) te gebruiken, voeg de R12M accessoire toe (Art. nr.: 5454073)

>  Sluit de aders van de motor aan op aansluiting "N", "O" en "F". Zorg dat de ader aangesloten 
op "O" zorgt voor de beweging die de zonwering opent. Let hierbij niet op de kleur van de aders 
van de motor. Om te testen of het correct is aangesloten, druk 3x kort. De zonwering moet zich nu 
openen. Als dit niet het geval is, draai dan de aders om op de aansluitingen van de MVR500E.

Pulsante
locale

BP – Pulsdrukker
L –  Fase 230 V~ 50 Hz gemeenschappelijke ader 

pulsdrukker
N – Motor gemeenschappelijke nuldraad
F – Ader voor sluiten motor
O – Ader voor openen motor 

Het aansluitblokje van 
de module kan worden 
losgemaakt voor makkelijker 
aansluiten.

BELANGRIJK!

> In geval van stroomuitval, slaat de 
MVR500 module alle  instellingen 
op, behalve het dagelijks 
programma
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> KLACHT > OORZAAK > MOGELIJKE OPLOSSING

De zonwering beweegt niet maar het 
relais hoor ik schakelen

- Aders van de motor zijn mogelijk losgeraakt
-  Controleer de werking van de zonwering door de 

MVR500E er tussenuit te halen en de motor rechtstreeks 
aan te sluiten

-  De motor is in overbelastingsbeveiliging 
gevallen

-  Als de zonwering in de overbelasting beveiliging staat. 
Wacht dan enkele minuten, dit schakelt vanzelf terug uit

De zonwering stopt tijdens het openen 
en veranderd dan van richting

- Motor aders kunnen omgekeerd zijn aangesloten

-  Druk 3x kort op de pulsdrukker om de zonwering te 
openen. Als de zonwering sluit, betekend dit dat de 
aders omgekeerd zijn aangesloten. Verwissel de aders 
voor openen en sluiten op de MVR500E  module

- De motor wordt te zwaar belast -  Probeer het koppel van de motor te verhogen door 19x 
kort te drukken

De zonwering stopt tijdens het sluiten en 
veranderd dan van richting

-  De zonwering is mogelijk niet goed uitgelijnd en 
blijft in de rail klemmen

- Controleer de rail tijdens het openen en sluiten goed.
-  Probeer het koppel van de motor te verhogen door 19x 

kort te drukken

Als de zonwering volledig sluit, opent 
het een klein stukje

-  De ondergrens van de schakelaar is niet goed 
ingesteld en de motor duwt tegen het elektrisch 
limiet van de schakelaar

-  Bepaal opnieuw het laagste elektrisch limiet van 
schakelaar

-  Probeer het koppel van de motor te verhogen door 19x 
kort te drukken

-  Als de motor wordt overbelast, schakel de 
tegenovergesteld beweging uit door 17x kort te drukken

Als de zonwering volledig opent, sluit 
het een klein stukje

-  De bovengrens van de schakelaar is niet goed 
ingesteld en de motor duwt tegen het elektrisch 
limiet van de schakelaar

-  Bepaal opnieuw het hoogste elektrisch limiet van 
schakelaar

-  Als de motor wordt overbelast, schakel de 
tegenovergesteld beweging uit door 17x kort te drukken

De zonwering stopt tijdens bewegen, 
alleen als het centraal bediend wordt

- Slechte voeding -  Voorkom gebruik van te dunne bekabeling en hou de 
afstand naar de voeding zo kort mogelijk

Als de zonwering centraal wordt 
bediend, gaan er sommige open terwijl 
anderen sluiten

-  De aders van de motor zijn op enkele modules 
omgekeerd aangesloten

-  Druk 3x kort op de pulsdrukker om de zonwering te 
openen. Als de zonwering sluit, betekend dit dat de 
aders omgekeerd zijn aangesloten

> FUNCTIE  Drukken(1)

Tussen-positie
- Terug naar tussenpositie 2x

- Huidige stand zonwering opslaan als tussenpositie 5x

Centraal bedienen met 
enkele pulsdrukker

- Centraal bediend openen met enkele pulsdrukker 3x

- Centraal bediend sluiten met enkele pulsdrukker 4x

Dagelijks programma

- Dagelijks programma met tijd van tussenpositie 7x

- Dagelijks programma met tijd van sluiten 8x

- Dagelijks programma met tijd van openen 9x

- Annuleren van alle ingestelde dagelijkse programma’s 10x

Schakelaar met 
elektrisch limiet (2)

- Bepalen van laagste elektrisch limiet van schakelaar 12x

- Bepalen van hoogste elektrisch limiet van schakelaar 14x

- Verwijder hoog en laag limiet van schakelaar 16x

Koppelregeling

- Annuleer bewegen in tegenovergesteld richting bij overbelasting (3) 17x
-  Vergroot koppel van motor (3) 19x

- Omkeren functie van open en sluit aders(3) 20x

- Uitschakelen van schakelaar limiet en koppelregeling 24x

- In- en uitschakelen van koppelregeling (3) 26x

Module blokkering 

- Programmeer slot 21x

- In- en uitschakelen dagelijks programma (3) 22x

- Programmeerstand 23x

Reset naar standaard 
waarden 

- Reset module naar standaard waarden 25x

(1) Snelle korte drukken op de pulsdrukker
(2)  Voor instellen schakelaar met elektrisch limiet, neem contact op met technische ondersteuning
(3) Het zelfde aantal drukken hersteld te vorige instelling

Omschrijving van kort drukken: 
-  Het is mogelijk om afzonderlijk de open of sluit knop van een dubbele pulsdrukkers (niet vergrendeld) te gebruiken. 

Om instellingen te kopiëren naar andere modules, druk kort op de pulsdrukker met centrale bediening.
-  Voordat er instelling kunnen worden gemaakt met korte drukken, moet de zonwering minimaal 2 seconden stilstaan. Tussen 2x kort drukken mag niet meer dan 

1 seconden tijd tussen zitten.
-  Aan het einde van het instellen met korte drukken, opent en sluit de zonwering als bevestiging van het instellen.

 MVR500E CONFIGURATIE TABEL

 TABEL MET MOGELIJKE KLACHTEN

Dagelijks programma 

-  Voor alle zonwering kan een dagelijks 
programma van openen, sluiten of 
tussenpositie worden geprogrammeerd

Om dit te programmeren druk op de 
gewenste tijd: 

sluiten = 8x drukken 
openen = 9x drukken 
tussenpositie = 7x drukken

-  In geval van stroomuitval, worden 
de dagelijkse programma’s gewist 
Als alternatief kan er een externe 
tijdschakelaar of schemersensor worden 
aangesloten via de CVI34 accessoire 
(Art. nr. 5454806), zoals beschreven op 
pagina 39

Opslaan van een tussenpositie 

-  Sluit de zonwering volledig en plaats het 
dan in de gewenste positie: 
Sla de positie op door 5x kort te drukken 
op de pulsdrukker

-  De tussenpositie kan worden gekozen 
door 2x kort te drukken op de 
pulsdrukker
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 >  Elke module kan nog lokaal worden bediend door een enkele of 
dubbele pulsdrukker. In het laatste geval, moet er een R12M 
accessoire toegepast worden achter de pulsdrukker.

 >  Enkele en dubbele pulsdrukker kunnen zonder problemen in 
dezelfde installatie door elkaar heen gebruikt worden.

 >  Centrale bediening is mogelijk door alle lokale pulsdrukkers 
aan te sluiten op de D600V accessoire. Dit zorgt voor gelijktijdig 
openen of sluiten van alle zonwering.

 >  Een oneindige hoeveelheid 
zonwering kan worden aangesloten.

 >  Als er een voeding is met 3 fases, 
moet overal dezelfde fase worden 
gebruikt voor de stuurdraad en 
voeding van de MVR500E

 >  Indien dit niet mogelijk is, gebruik 
dan de REL1C (5454081) en CVI34 
(5454806) accessoires. N

 >  Relevante systeem schema’s zijn 
beschikbaar op www.yokis.com

SD541-
0023 CENTRAAL BEDIENEN VIA STUURDRAAD

CENTRAAL BEDIENEN VAN ZONWERING

L NBP OF L NBP OF L NBP OF L NBP OF L NBP OF L NBP OF L NBP OF L NBP OFL NBP OF L NBP OF L NBP OF
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Sluiten
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Sluiten
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0V
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0V
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0V
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0V
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D
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0V

D
60

0V

D
60

0V

Woongedeelte

Gehele bovenetage

Slaapkamer

Zitkamer Nacht zone

Stuurdraad

Stuurdraad

StuurdraadStuurdraadStuurdraad

Keuken Eetkamer Badkamer Kantoor Kamer 1 BadkamerKamer 3Kamer 2Raam 1 Raam 3Raam 2

R12M

Open

Sluiten
R12M

Open

Sluiten
R12M

Open

Sluiten

L

L

L

L

L

L L L L L L L L L L

L

 >  Door het toepassen van een stuurdraad kan 
zonwering in verschillende ruimtes centraal 
worden bediend. Zo kunnen verschillende 
kamers, verdiepingen en zelfs gebouwen tegelijk 
worden bediend.

SD541-
0024 VOORBEELD VAN CENTRALE BEDIENNING IN MEERDERE RUMTES

OpenOpen

OpenOpen

SluitenSluiten

SluitenSluiten

STUURDRAAD

Dubbele Dubbele 
pulsdrukker met 

centrale bedieningcentrale bediening

Dubbele 
pulsdrukker met 

centrale bedieningcentrale bediening

Enkele pulsdrukker 
met centrale 
bedieningbediening

Enkele pulsdrukker 
met centrale 
bedieningbediening
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L NBP OF L NBP OF L NBP OF L NBP OF L NBP OF L NBP OF L NBP OF L NBP OFL NBP OF L NBP OF L NBP OF
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Keuken Eetkamer Badkamer Kantoor Kamer 1 BadkamerKamer 3Kamer 2Raam 1 Raam 3Raam 2
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SD541- 
0024 VOORBEELD VAN CENTRALE BEDIENNING IN MEERDERE RUMTES

N
L

N
L

L

R12M FILO PILOTA

D
60

0V

Pulsante
locale

Comando centralizzato
da pulsante doppio
(non interbloccato)

Contatto automatico:
programmatore orario,
sensore crepuscolare,
anemometro,
rilevatore di presenza,
allarme, etc.

Salita

Discesa

BP L N F O

 B = filo bianco
 M = filo marrone
 R = filo rosso
 V = filo verde

B

M
B

V

R

C2 C1 A2 A1 BP

SD541- 
0025 DAGELIJKS PROGRAMMA MAKEN MET EXTERNE KLOK OF SCHEMERSENSOR

CVI34

 ACCESSOIRES

 ACCESSORIES

R12M

 –  Vertaald op en neer informatie vanaf een 
pulsdrukker over één enkele ader

 – Afmetingen (mm):

 – breed 10 × hoog 14 × diep 6

D600V

 –  Blokkeert retoursignaal op de 
stuurdraad door een lokale 
drukker

STUURDRAAD

Automatische klok, 
schemersensor, 
tijdschakelaar, 
alarmsysteem etc.

B = witte ader 
M =  bruine ader  
R  =  rode ader 
V  =  groene ader

–  Geeft de mogelijkheid de modules 
aan te sturen via schemersensor of 
windmeter

–  Afmetingen (mm): 
breed 32 × hoog 48 × diep 20

Dubbele pulsdrukker met 
centrale bediening

Lokale 
pulsdrukker

Sluiten

Open
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Salita

Discesa

R12M

Open

Sluiten

L NBP OF

N

L

230 V
50 Hz

L

R1 R2

R1 ed R2:
Relé con bobina 230 V
Contatto: 1 invertitore 10 A

N

L

Convertitore
230 V - 24 Vcc

R1 R2M
Motore 24 Vcc

SD541-
0027

SD541- BEDIENEN VAN MEERDERE ZONWERING VIA EEN    
DUBBELE PULSDRUKKER (NIET VERGRENDELD)

SD541-
0028

BEDIENEN ZONWERING MET EEN 24 V DC           0028 
MOTOR

SYSTEEM SCHEMA’S

SD541-
0026 BEDIENEN MET PULSDRUKKER OP AFSTAND

D6
00

V

L NBP OF

D6
00

V

R12M

Open

Sluiten

R12M

Open

Sluiten

Plaatsen van een D600V zo dicht 
mogelijk op de MVR500E * Plaatsen van een D600V 

zo dicht mogelijk op de MVR500E *

L NBP OF

D6
00

V

D6
00

V

Enkele pulsdrukker 
op afstand

Enkele lokale 
pulsdrukker 

R12M

Open

Sluiten

Enkele opdracht 
met 2 drukkers

Dubbele pulsdrukker 
op afstand 

Dubbele lokale 
pulsdrukker 

N

L

230V
50Hz

B= witte ader 
 R= rode ader

STUURDRAAD

R

B

B

R

R

B

B

R

 >  *Als, op de aansluitingen BP en N op de 
module, het voltage meer dan 20 V is, 
voeg dan een D600V diode zo dicht als 
mogelijk op de module toe

Open

Sluiten

Omvormer 
230 V - 24 V

R1 ed R2:

Relaisspoel 230 V contact: 
1 omvormer 10 A
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Local 
pushbutton

MVR500ER

Niet meer aders benodigd met de 
draadloze zender van de TLM45 serie. 
Yokis draadloze wandzender zijn achter 
de meeste standaard afdekplaatjes te 
plaatsen.

TLM2T45

TLM4T45

MVR500ERMVR500ER
L

L

N
N

 ARTIKELNUMMER TABEL

INBOUW 500 SERIE Model
Item 
number

P.

Draadloos: 
zonwering 
module

MVR500ER 5454452 16

Draadloos: 
zonwering module 
met externe 
antenne

MVR500ERX 5454456 16

DRAADLOOS: ZONWERING MODULE
 Werkende belasting > pagina 57

5Garantie

JAAR
Garantie5JAAR Fabbricazione in Fran

cia

 MEER...

 TECHNISCHE SPECIFICATIES

Voltage       230 V~ (+10% -15%) - 50 Hz

Vermogen 3-wire motor

230 V~, 2 A max. 500 V A

Verbruik < 1 V A - < 0.3W

Omgevings temp. - 20 °C +50 °C

Relatieve luchtvochtigheid from 0 to 70%

Afmetingen (mm)

Externe antenne
Kabellengte: 250 mm

80

 EENVOUDIG KOPPELEN

SD541-
0031

GECOMBINEERD DRAADLOOS EN BEDRAAD         
SYSTEEM SCHEMA

SD541-
0030 ALLEEN DRAADLOOS

SD541-
0029 GECOMBINEERD BEDRAAD EN DRAADLOOS

MVR500ER

O   F   N   L  BP

pulsante filare
locale opzionale

    Koppelen van een ontvanger MVR500ER met een 
draadloze Yokis zender (directe aansluiting)

Druk snel 5x op een knop van de zender die u wilt koppelen. De led van 
de zender gaat nu snel knipperen gedurende 30 seconden, waarmee wordt 
aangegeven dat het klaar is om te koppelen.

TIJDENS het knipperen van de led op de zender, duw met de punt van een pen 
in het gat  "connect" op de ontvanger (op de achterkant van de behuizing).

Als de koppeling is gelukt, knippert de led van de zender één keer en stopt 
met knipperen.

  LET OP! De ontvanger moet op spanning aangesloten zijn.

ste stap E51

e stap R12

E5

R1

E5

R1

TLM1T45

E5

KAN WORDEN GEDAAN MET ALLE YOKIS ZENDERS
Voorbeeld: met 1x TLM1T45

KAN WORDEN GEDAAN MET ALLE YOKIS ZENDERS
Voorbeeld: met 1x TLM1T45

 SPECIFICATIES

Bereik: 

- In één ruimte 100 m2

-  50 m maximaal zonder obstakels (Bereik 
neemt af door metalen objecten, muren of 
afscheidingen)

Frequentie: 2.4 GHz

Communicatie:  Twee-weg met noti� catieled 
op zender. 

Als de led niet knippert, is dit geen 
batterijfout maar is de opdracht niet gelukt

 Data wordt opgeslagen bij stroomuitval.

> V R RADIO KIT
Item no. 
5454514

Inhoud:

1 MVR500ER

1 TLM1T45

SYSTEM SCHEMA'S

DRAADLOZE INSTALLATIEHANDLEIDING 
VOOR INSTALLATEURS 
> pagina 43

optioneel lokale 
pulsdrukker
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 ARTIKELNUMMER TABEL

Omschrijving Artikel Artikel nummer Page

2-kanaals zender voor pulsdrukker, inbouw E2BP 5454402 18

2-kanaals zender voor pulsdrukker, inbouw met externe 
antenne E2BPX 5454408 18

2-knops afstandbediening TLC2C 5454401 18

8- knops afstandbediening TLC8C 5454403 18

Houder voor TLC2C / TLC8C afstandbediening TLC SUPPORT 5454082 18

8- knops platte afstandbediening GALET8T 5454405 18

8- knops luxe platte afstandbediening GALETBOIS 5454410 18

Wandzender 1- knops afstandbediening TLM1T45 5454411 18

 Wandzender 2- knops afstandbediening TLM2T45 5454406 18

 Wandzender 4- knops afstandbediening TLM4T45 5454412 18

5Garantie

JAAR
Garantie5JAAR Fabbricazione in Fran

cia

DRAADLOOS: ZENDERS

 MEER...

 TECHNISCHE SPECIFICATIES

Max nummer ontvangers per kanaal
- directe modus 4
- "draadloze bus" modus oneindig

Omgevingstemperatuur -10 °C +50 °C

Bescherming IP54

Relatieve luchtvochtigheid maximum 70%

Afmetingen (mm)

Externe antenne
Kabel lengte: 250 mm

E2BP

74

40

15

TLC8CTLC2C

TLM1T45
TLM2T45
TLM4T45

8
0

80

18

GALET8T
GALET8TBOIS

8
0

80

9

E2BPX

80

E2BP ZENDER BEDRADINGSSCHEMA

SD541-
0032 BEDRADING VOORBEELD

    Koppelen van een ontvanger met een draadloze Yokis zender (directe aansluiting)

Druk snel 5x op een knop van de zender die 
u wilt koppelen. De led van de zender gaat 
nu snel knipperen gedurende 30 seconden, 
waarmee wordt aangegeven dat het klaar is 
om te koppelen.

TIJDENS  het knipperen van de led op de zender, 
duw  met de punt van een pen in het gat  "connect" 
op de ontvanger (op de achterkant van de behuizing).

Als de koppeling is gelukt, knippert de led van de 
zender één keer en stopt met knipperen

   LET OP! De ontvanger moet op spanning 
aangesloten zijn..

ste stap E51
e stap R12

 EENVOUDIG KOPPELEN

BELANGRIJK !

>  Bij de MTR2000ER module, kan de E2BP zender 
geplaatst worden bij een pulsdrukker of een 
schakelaar:

LET OP, als de zender met een 
MTR2000ER module worden 
aangesloten op een schakelaar, 
dan telt één klik voor één puls!!

>  Elke pulsdrukker kan in directe modus tot 4 
ontvangers bedienen.

>  In Draadloze bus modus, kan elke pulsdrukker 
een oneindig aantal ontvangers bedienen, 
zo lang deze onderling gekoppeld zijn.

>  Het is niet mogelijk op pulsdrukkers voorzien 
van een indicatielampje te gebruiken.

 DRAADLOZE SPECIFICATIES

Bereik: 

- In één ruimte 100 m2

-  50 m maximaal zonder obstakels (Bereik 
neemt af door metalen objecten, muren of 
afscheidingen)

Frequentie: 2.4 GHz

Communicatie:  Twee-weg met noti� catie led 
op zender.. 

Als de led niet knippert, is dit geen 
batterijfout maar is de opdracht niet 
gelukt.

Batterij: CR2032 lithium

Levensduur batterij:  > 7 jaar

De batterij kan worden vervangen door 
de behuizing te openen met een platte 
schroevendraaier

Draadloze Yokis modules 
produceren straling 

10,000 keer zwakker 
Dan van een mobiele telefoon.

VEILIGHEID IN HUIS

Op alle zenders gaat de led 
pas branden als een opdracht 
succesvol is.

Het is niet nodig beide kanalen 
te gebruiken. Het is mogelijk 
om 1 kanaal te gebruiken met 1 
pulsdrukker.

Bij de MTR2000ER ontvangers 
is het ook mogelijk om 
een schakelaar i.p.v. een 
pulsdrukker te gebruiken.
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YOKIS RADIO DRAADLOZE INSTALLATIEHANDLEIDING

DIRECTE 
MODUSA

Om een of meer ontvangers te bedienen met een zender, moet er een logische "koppeling" worden gemaakt tussen de zender en 
ontvanger(s). Als deze koppeling is gelukt, knippert de led éénmaal als er op de zender knop wordt gedrukt en nogmaals als de knop 
wordt losgelaten. De bediening is gelijk aan die van een bedrade pulsdrukker, daardoor kan de ontvanger op dezelfde manier worden 
ingesteld, door een x aantal keer kort te drukken, als een bedrade pulsdrukker.

Elke zender kan tot 4 ontvangers bedienen in directe modus. Als verschillende ontvangers zijn geprogrammeerd onder dezelfde knop, 
worden deze modules centraal bedient. Alle gekoppelde ontvangers worden gelijktijdig bedient.

In dit geval knippert de led slechts één keer als er op de knop wordt gedrukt, dus niet als deze wordt losgelaten. Het is wel zo dat de led 
alleen knippert als de opdracht correct is ontvangen. Dit betekend dat als de led niet knippert, er gecontroleerd dient te worden, of alle 
gekoppelde ontvangers binnen bereik van de zender zijn (bv. in dezelfde ruimte tot 100 m2). Ook kan het zijn dat niet alle ontvangers 
meer aanwezig zijn of zijn vervangen. Als dat het geval is, druk dan 21x kort op de knop van de zender om deze te verwijderen (LET OP: 
doe dit alleen als de rest van de ontvangers wel binnen bereik zijn, anders worden deze ook verwijderd).

A-1 AANSLUITEN VAN EEN ZENDER OP EEN ONTVANGER

Druk 5x kort op de knop van de zender   E5  
druk dan terwijl de led knippert op “connect” op de ontvanger    R1 .

Let op: om nog een ontvanger toe te voegen aan dezelfde knop, herhaal bovenstaande procedure nogmaals (tot 4 ontvangers per knop).

R1

R1
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Led
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Led
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Led
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Led

Connect
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E5

E5

R1
R1
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A-1a Koppelen van een zenderknop met één ontvanger A-1b Koppelen van een zenderknop met drie ontvangers

A-1c Meerdere zenders koppelen aan dezelfde ontvanger

 Mogelijk bij alle 
Yokis ontvangers

De ontvangers zullen tegelijkertijd 
worden bedient. Maximaal 
4 ontvangers. Oneindig aantal via 
“draadloze bus” (zie § B-1)

Mogelijk bij alle Yokis 
zenders

R1

Led

Connect

E5

R1

Oneindig aantal 
zenders
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A-2 TESTEN OF DE ZENDER GOED GEKOPPELD IS MET DE ONTVANGER

Druk eenmaal op de zender om de ontvanger te bedienen. De led op de zender en op de ontvanger knipperen als bevestiging dat de opdracht 
is gelukt. De led op de zender knippert eenmaal als de knop wordt ingedrukt en een tweede keer als de knop wordt losgelaten. Als de led niet 
knippert, druk dan 21x kort op de knop om de foutieve koppeling te verwijderen.

LET OP: het bereik van de draadloze zender kan worden beperkt door aanwezigheid van metalen objecten vlakbij de ontvanger of zender, de 
aanwezigheid van een GSM mast of videozenders die communiceren op de 2,4 GHz frequentie. WiFi en Bluetooth apparaten storen niet met het 
signaal van de zender en ontvanger.
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ConnectLed

Connect

A-2a Led knippert als een zender een ontvanger bedient

Led

Connect

Led

ConnectLed

Connect

A-3 ONTKOPPELEN VAN DE ZENDER OP DE ONTVANGER

Druk 5x kort op de knop van de zender   E5  
druk dan terwijl de led knippert op “connect” op de ontvanger   R1 .

Let op: Deze handeling is gelijk aan die van het koppelen.
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Connect Led

Connect

Led

Connect E5

R1
R1

E5

E5

R1

A-3a Ontkoppelen van de zender op de ontvanger A-3b Ontkoppelen van de zender van 2 van de 3 
ontvangers. Er blijft slechts 1 ontvanger gekoppeld.
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A-4 VERVANGEN VAN EEN ONTVANGER

Druk 5x kort op de zenderknop    E5  
druk dan terwijl de led knippert op “connect” op de nieuwe ontvanger    R1 .

Druk 21x kort op de zenderknop    E21   om te ontkoppelen van de oude ontvanger.

Led

Connect

E5 R1

A-4a Vervangen van een ontvanger

E21
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YOKIS DRAADLOZE INSTALLATIEHANDLEIDING

DRAADLOZE BUS
MODUSB

Het is mogelijk om een oneindig aantal ontvangers met elkaar te koppelen en zo een “Draadloze bus” te creëren. Dit maakt het volgende 
mogelijk:

- Het zenden van een opdracht naar meerdere ontvangers in de "Draadloze bus" (zie § C);
- Het zenden van een opdracht naar een ontvanger buiten het directe zendbereik (zie § E);
- Centraal bedienen van alle verlichting en zonwering (zie § F).

Alle ontvangers (MTR2000ER - MTV500ER - MVR500ER) werken met de "Draadloze bus". Opdrachten voor zonwering kunnen 
worden doorgegeven door verlichtingsmodules en vice versa. Communicatie 2-weg en kan worden gebruik in een stervormig, bus of 
gecombineerd netwerk.

B-1 ONTVANGERS KOPPELEN ALS "DRAADLOZE BUS"

Druk 1x kort op "connect" op ontvanger 1. De led begint te knipperen.  R1
Terwijl de led knippert, druk op "connect" op ontvanger 2.   R1
Ter controle van de koppeling, knippert de led op ontvanger 2x en stopt de led op ontvanger 1 met knipperen: beide modules schakelen nu 
eenmaal.

Let op: gedurende deze handeling halveert het bereik van iedere module t.o.v. normaal, dit om de toekomstige werking van de “draadloze 
bus” te garanderen.

B-2 ONTKOPPELEN VAN TWEE ONTVANGERS

Druk 6x kort op knop "connect" van ontvanger 1   R6  
als de led dan 6x knippert druk op knop "connect" op ontvanger2 R1

B-3 ALLE KOPPELINGEN MET EEN ONTVANGER VERWIJDEREN

Druk op knop "connect" voor meer dan 3 seconden van de ontvanger die ontkoppelt moet worden van de “Draadloze bus”. De led knippert 
eenmaal en alle koppelingen van de ontvanger zijn verwijderd. Indien gewenst herhaal dit op andere ontvangers.
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R1R1 R1

R6

B-1a Draadloze bus tussen 4 ontvangers

B-2a Ontkoppelen van een ontvanger

B-3a Alle koppelingen van ontvanger verwijderen

Mogelijk bij alle 
Yokis ontvangers

Oneindig aantal 
ontvangers op de 
“Draadloze bus”

>3" >3">3" >3"
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Onbeperkt aantal ontvangers op “Draadloze bus”. Alle ontvangers werken samen met elkaar

B-4 MOGELIJKE AANSLUITING
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B-4a Bus aansluiting (oneindig aantal ontvangers)

B-4b Ster aansluiting: oneindig aantal onderling verbonden sterren, maximaal 7 aansluitingen per ontvanger

B-4c       Net-aansluiting (oneindig aantal ontvangers)

B-4d Gecombineerde aansluiting (oneindig aantal ontvangers)
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YOKIS  DRAADLOZE INSTALLATIEHANDLEIDING

GROEPSOPDRACHT gebruiken 
met de “Draadloze bus"C

Als er een “Draadloze bus” is gemaakt zoals beschreven in § B, enkele ontvangers kunnen gegroepeerd worden zodat ze samen reageren 
op een opdracht. Bijvoorbeeld: als drie verlichtingsmodules zijn verbonden in de “Draadloze bus” is het mogelijk om de modules op te 
delen in 2 groepen van 3 en 2 modules. Op deze manier kunnen deze groepen, afzonderlijk van elkaar, gelijk bediend worden.
Alle opdrachten die door één van de modules in één groep worden ontvangen, worden doorgestuurd naar alle andere modules in deze 
groep via de “Draadloze bus”. Dit geldt niet alleen voor draadloze opdrachten maar ook opdrachten van een bedrade pulsdrukker in 
deze groep.

C-1 GROEPEREN VAN VERSCHILLENDE ONTVANGERS EN AANSLUITEN VAN EEN PULSDRUKKER HIERIN

Een groep maken:
Druk 4x kort op de knop "connect" van ontvanger 1: de led knippert 4 keer snel R4
Druk dan snel 1x op de knop "connect" van ontvanger 2 .   R1
De led’s  van beide ontvangers knipperen 4 keer en de betreffende relais worden geschakeld. Nu zijn de ontvangers lid van dezelfde groep. 
Herhaal deze handeling om meer ontvangers aan de groep toe te voegen.

Een zender aan de groep toewijzen:
Druk 5x kort op de knop van de zender E5
Druk dan , terwijl de led knippert , op de knop "connect" van een willekeurige ontvanger die lid is van de groep. R1
 
Herhaal deze handeling om meer zenders aan de groep toe te voegen.
LET OP: Deze handeling zorgt meteen voor het creëren van een “Draadloze bus” als dit niet eerder al gemaakt is.

C-1a Groeperen van 2 ontvangers en 1 zender hieraan toewijzen

C-1b Groeperen van 3 ontvangers en 2 zenders hieraan toewijzen

C-1c Een batterijloze zender kan worden gebruikt om een groep te bedienen
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 Mogelijk bij alle 
Yokis ontvangers

Verschillende zenders, toegekend aan 
verschillende ontvangers van de groep, 
kunnen gelijkertijd alle modules in de 
groep bedienen

 Oneindig aantal ontvangers.Een opdracht van een bedrade lokale 
pulsdrukker gaat door naar de hele groep
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Mogelijk bij alle Yokis 
zenders

Het aantal toegestane 
ontvangers in een groep 
is onbeperkt

R1
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D-1a Kopiëren van een knop op één zender D-1b Kopiëren van een knop op 2 verschillende zenders

KOPIEREN VAN ZENDERS 
EN ONTVANGERSD

D-1 KOPIEREN VAN ÉÉN DRUKKER (ALLEEN DE EERSTE KOPPELING)

Druk 5x kort op de nieuwe pulsdrukker    E5 . 
Terwijl de led knippert, druk voor meer dan drie seconden op de knop die gekopieerd moet worden   >3" . 
De led knippert 1x om het kopiëren te bevestigen.

Deze handeling kan worden uitgevoerd op twee verschillende knoppen op dezelfde zender of op twee knoppen van verschillende zenders.  
LET OP: Als de knop die gekopieerd moet worden geprogrammeerd is met verschillende koppelingen, werkt dit alleen voor de eerste koppeling. De nieuwe 
drukker wordt ingesteld als schakelaar (functie nr. 1), ongeacht wat de functie is van de andere drukker.

D-2 KOPIEREN VAN ÉÉN DRUKKER OP 2 VERSCHILLENDE ZENDERS (ALLE KOPPELINGEN)

Op de nieuwe zender:
Druk 10x kort op een knop van de zender (Programmeer menu  M  ).
De led van de zender gaat snel knipperen.
Terwijl de led knippert, druk 12x kort op de gewenste knop  12 . De led blijft knipperen totdat het kopiëren is voltooid (maximaal ongeveer 
30 seconden).
Op de huidige zender:
Druk 10x kort op een knop van de zender  (Programmeer menu  M  ). De led van de zender gaat snel knipperen.
Terwijl de led knippert, druk 13x kort op de knop die gekopieerd moet worden  13 . De led knippert tijdens het kopiëren van de data  en 
schakelt dan uit.

Deze handeling kan worden uitgevoerd met twee drukkers op verschillende zenders.
LET OP: als de knop die gekopieerd moet worden geprogrammeerd is met verschillende koppelingen, worden deze allemaal gekopieerd. De nieuwe drukker 
wordt ingesteld als schakelaar (functie nr. 1) ongeacht wat de functie is van de andere drukker.
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+

+
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alle Yokis zenders

Mogelijk bij alle Yokis 
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YOKIS  DRAADLOZE INSTALLATIEHANDLEIDING

D-3 KOPIEREN VAN EEN ZENDER

Op de nieuwe zender:
Druk 10x kort op een knop van de zender (Programmeer menu  M  ).
De led van de zender gaat snel knipperen.

Terwijl de led knippert, druk 14x kort op de gewenste knop   14 .
De led blijft knipperen totdat het kopiëren is voltooid (maximaal ongeveer 30 seconden).

Op de huidige zender:
Druk 10x kort op een knop van de zender  (Programmeer menu  M  ).
De led van de zender gaat snel knipperen.

Terwijl de led knippert, druk 14x kort op de knop die gekopieerd moet worden  14 .
De led knippert tijdens het kopiëren van de data  en schakelt dan uit (ongeveer 1 seconde)
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YOKIS  DRAADLOZE INSTALLATIEHANDLEIDING

Bereik vergroten bij 
"DRAADLOZE BUS"E

Als de ontvanger buiten bereik is van de zender, is het mogelijk om tussenliggende ontvangers te plaatsen tussen de zender en 
ontvanger. Door de onderlinge koppeling van ontvangers in de “Draadloze bus”  is het voor de zender toch mogelijk de ontvanger te 
bereiken en bedienen.
Allereerst is het noodzaak om een koppeling te maken tussen de zender en de buiten het bereik liggende ontvanger. (zie § A-1). Creëer 
dan een “Draadloze bus” tussen alle ontvangers (zie § B-1).  Stel tenslotte een willekeurige ontvanger van de “Draadloze bus” in als 
access point voor de zender: via deze ontvanger stuurt de zender de opdracht over de “Draadloze bus”.
Samengevat: de zender probeert een opdracht te sturen naar een ontvanger, maar dat lukt in dit geval niet, vervolgens gaat de opdracht 
door het access point en via de “Draadloze bus”, waarna dus indirect de ontvanger wordt bereikt.

E-1 INSTELLEN VAN  ONTVANGER ALS "ACCESS POINT" IN DE "RADIO BUS"

Druk 7x kort op een willekeurige knop van de zender  E7 .
De led knippert langzaam (1x per seconde).
Terwijl de led knippert, druk op de knop "connect" van de ontvanger die gaat fungeren als access point   R1
(gebruik de ontvanger die het dichtste in de buurt van de zender is). Per zender kunnen maximaal 8 access points worden ingesteld
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E-1b Instellen van een ontvanger als access point om 3 opdrachten via de “Draadloze bus” naar 3 ontvangers te verzenden

E-1a Bereik vergroten door toevoegen van een ontvanger
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Led
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E7

E7

R1

R1

Ontvanger als

accesspoint

Eerdere koppelingen tussen 
zenderdrukker en ontvangers 
kunnen nu bediend worden

(zie § A-1a)

E5
R1R1

In  dit voorbeeld zijn de volgende instelling al gedaan:

- Koppeling van de drie knoppen met de drie ontvanger E5  R1  zie § A-1a

- Koppeling ontvangers via "Draadloze bus" R1  R1  zie § B.

- Koppel de zenderdrukker met de ontvanger die bediend moet worden  E5  R1  zie § A-1a

- Koppel twee ontvangers via de "Draadloze bus", R1  R1  sR1 zie § B

- Stel de nieuwe, tussenliggende ontvanger in als access point  E7  R1 .

E-2 VERWIJDEREN VAN EEN ACCESSPOINT OP EEN ZENDER

Druk 10x kort op een knop van de zender (Programmeer menu   M  ).
De led van de zender gaat nu snel knipperen.

Terwijl de led knippert,
Druk 24x kort op een drukker  24 .
De led knippert nu 4x om verwijderen te bevestigen van alle access points.

Led
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M 24
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Centraal bedienen van "Draadloze bus"F
Creëren van centrale bediening:
- Groeperen van ontvangers door maken van de  "Draadloze bus" (zie § B-1);
- Koppel de zender met de dichtst bijzijnde ontvanger (zie § A-1);
- Stel de drukker in voor centrale bediening (zie § F-1).
-  Bij centraal bedienen van zonwering, zorg ervoor dat de centrale bediening geschikt is voor zonwering (zie § F-2), standaard wordt er 

verlichting bediend.
- Stel de functie van de centrale drukknop in: schakelen, aan, uit, geheugen, tussenpositie (zie § G-1) 
- De "Draadloze bus" stuurt de opdracht door aan alle gekoppelde ontvangers.

F-1a Centraal bedienen van drie modules
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De drukker van de zender 
bediend alle ontvangers van 
hetzelfde type binnen de 
“draadloze bus” (verlichting 
standaard of zonwering)

Alle ontvangers worden tegelijkertijd bediend.
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YOKIS  DRAADLOZE INSTALLATIEHANDLEIDING

F-1 INSTELLEN VAN EEN DRUKKER OP DE ZENDER VOOR EEN CENTRALE OPDRACHT

Druk 10x kort op een drukker van de zender  (Programmeer menu   M  ).
De led van de zender gaat nu snel knipperen
Terwijl de led knippert, druk 6x kort op de knop die geprogrammeerd moet worden 6 .
De led knippert 6x om te bevestigen dat de knop is ingesteld op centraal bedienen.

F-2 INSTELLEN VAN CENTRALE BEDIENING ZONWERING

Na het uitvoeren van de handeling zoals beschreven in § F-1
Druk 10x kort op een drukker van de zender (Programmeer menu  M  ).
De led van de zender gaat nu snel knipperen.
Terwijl de led knippert,
Druk daarna 11x kort op de drukker die geprogrammeerd moet worden. 11 .
De led knippert 1x  om te bevestigen dat de knop is ingesteld op centraal bedienen van zonwering.

F-3 INSTELLEN CENTRALE BEDIENING VAN VERLICHTING (STANDAARD)

Druk 10x kort op een drukker van de zender  (Programmeer menu  M  ).
De led van de zender gaat nu snel knipperen.
Terwijl de led knippert,
Druk daarna 10x kort op de drukker die geprogrammeerd moet worden  10 .
De led knippert 10x  om te bevestigen dat de knop is ingesteld op centraal bedienen van verlichting.

F-4 HERSTELLEN DRUKKER IN DIRECTE MODUS

Druk 10x kort op een drukker van de zender  (Programmeer menu  M  ).
De led van de zender gaat nu snel knipperen.
Terwijl de led knippert,
Druk dan 5x kort op de drukker die geprogrammeerd moet worden  5 .
De led knippert 5x  om te bevestigen dat de knop is ingesteld op directe modus..
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Pulsdrukker functies

Elke zender kan worden ingesteld om één van de vier volgende functies te bedienen.
De meest voorkomende functie is nr. 1: schakelen. Als deze opdracht wordt verstuurd naar een ontvanger voor verlichting, gaan de 
lichten aan en uit als er op de drukker wordt gedrukt. Bij zonwering ontvangers, opent deze zichzelf, stopt of sluit zichzelf.
Drie andere functies zijn beschikbaar: inschakelen/openen (functie nr. 3), uitschakelen/sluiten (functie nr. 4) of het oproepen van een 
opgeslagen lichtsterkte of tussenpositie van zonwering (functie nr. 2). De laatste functie zorgt ervoor dat een eerder gemaakte scene kan 
worden opgeroepen.

G-1 INSTELLEN VAN PULSDRUKKER FUNCTIES

Druk 10x kort op een drukker van de zender (Programmeer menu   M  ).
Terwijl de led knippert,

Druk een aantal keer kort op de drukker die geprogrammeerd moet worden (zie tabel hieronder).
Ter bevestiging van de instelling, knippert de led zo vaak als er nodig was om te drukken met instellen.

Let op: functies van de drukker kunnen zowel in directe modus als in de “draadloze bus” modus worden ingesteld.

Aantal x 
drukken

Functie

1x Schakelen

3x 100% lichtsterkte (bij verlichting)

3x Open / stop (bij zonwering)

4x Schakel volledig uit (bij verlichting)

4x Sluit / stop (bij zonwering)

2x Oproepen geheugen (bij verlichting)

2x Tussenpositie (bij zonwering)

Led

Connect

Led

Connect

Led

Connect

Led

Connect

Led

Connect

M 3M

M

4

2

Oneindig aantal ontvangers- M  3  Knop voor bewegen

- M  4  Knop voor stoppen 

- M  2  Knop voor tussenpositie

In dit voorbeeld zijn de volgende instellingen reeds gemaakt: 

- Koppeling tussen zender en ontvanger, E5  R1  zie § A-1a
- Onderlinge koppeling van ontvangers via de “draadloze bus", R1  R1  zie § B.
- Instellen van alle knoppen van de zender in centrale bediening, M  6  zie § F-1 and § F-2. 

G-1a Programmeren van een zender voor gebruik met zonwering, één knop voor bewegen, een voor stoppen en een voor 
tussenpositie.

G
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TLC2C - TLC8C - TLM1T45 - TLM2T45 - TLM4T45 - GALET - E2BP zenders -

Con� guratie overzicht

Om een zender in te stellen, open het Con� guratie menu door 10x kort 
te drukken op een willekeurige knop van de zender. De led op de zender 
begint dan snel te knipperen.

Terwijl de led knippert, druk een gewenst aantal keer op de drukker die ingesteld dient te worden.

Aantal x 
drukken Instellingen

Functie pulsdrukker

1x Aan/Uit of Open/Stop/Sluit

2x Oproepen geheugen of tussenpositie

3x Inschakelen of Open/Stop

4x Uitschakelen of Sluit/Stop

Draadloze centraal bedienen modus

5x Directe modus

6x "Draadloze bus" modus

Ontvangers aangesloten op "Draadloze bus" centraal bedienen

10x Verlichting

11x Zonwering

Kopiëren van alle functies van een drukker naar een andere zender

12x Voorbereiden kopiëren drukknop

13x Kopiëren vanaf drukknop

14x Volledige zender kopiëren

15x Drukker herstellen naar fabrieksinstellingen

16x
Pulscontact modus (alleen MTR2000ER)
De zender geeft een puls van 0.5 seconde..

17x
Relais modus (alleen MTR2000ER)
Een druk op de knop activeert de ontvanger.

19x
Knipper modus (alleen MTR2000ER and MTV500ER)
Stuur een knipper-opdracht (0.5 seconde gedurende 30 seconden)

21x Update van zenderkoppeling

24 Reset access point: verwijder alle access points van de “draadloze bus”

25 Herstel afstandbediening naar fabrieksinstellingen

H

YOKIS DRAADLOZE INSTALLATIEHANDLEIDING
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Ontvanger con� guratie overzicht

MTR2000ER / MTR2000ERX
DRAADLOOS RELAIS MET OPTIONEEL 

INSTELBARE TIMER 2000 W SERIE

MVR500ER / MVR500ERX
DRAADLOZE ZONWERING MODULE

MTV500ER
DRAADLOZE DIMMER MET OPTIONEEL 
INSTELBARE TIMER 500 W SERIE MET  

MODULE FUNCTIE INSTELLINGEN  

YOKIS DRAADLOZE INSTALLATIEHANDLEIDING

I

Drukken FUNCTIE

1x On/Off

11x 2 min. timer

12x 4 min. timer

13x 8 min. timer

14x 15 min. timer

15x 30 min. timer

16x 1 uur timer

17x 2 uur  timer

18x 4 uur timer

19x Oneindige timer

20x
Lokale bediening via 
schakelaar

21x Programmeer slot 

22x Knipper modus

23x
Programmeerstand (vervalt 
automatisch na 6 uur)

24x

Noti� catie vóór 
uitschakelen AAN / 
UIT: 60s bij tijdsduur in 
min., 10s bij tijdsduur in 
seconden

25x Tijdsduur in seconden

26x Tijdsduur in minuten

27x Timer/relais modus 

28x
Status opslag bij 
stroomuitval

29x AAN/UIT lange tijdsduur

30x
Reset naar standaard 
waarden

Drukken FUNCTIE

1x Open – stop - sluit

2x Tussenliggende positie

3x
Alles openen (voor centrale 
bediening op 3-fase netwerk)

4x
Alles sluiten (voor centrale 
bediening op 3-fase netwerk)

5x
Sla huidige positie op als 
tussenpositie

6x Verwijderen tussenpositie

7x Plannen tijd voor tussenpositie

8x Plannen sluit-tijd

9x Plannen openingstijd

10x Verwijderen progamma’s

12x
Bepalen van laagste elektrisch 
limiet van schakelaar 

14x
Bepalen van hoogste 
elektrisch limiet van schakelaar

16x
Verwijder hoog en laag limiet 
van schakelaar

17x
Annuleer bewegen in 
tegenovergesteld richting bij 
overbelasting)

19x Vergroot koppel van motor

20x
Omkeren functie van open en 
sluit aders

21x Programmeer slot

22x
In- en uitschakelen dagelijks 
programma

23x Programmeerstand

24x
Uitschakelen van schakelaar 
limiet en koppelregeling

25x Reset naar standaard waarden 

26x
In- en uitschakelen van 
koppelregeling

Drukken FUNCTIE

1x Verlichting aan/uit (geheugen)

2x 100% lichtsterkte

3x 50% lichtsterkte

4x Minimale lichtsterkte

6x 12-uurs timer

11 2 minuten timer

12 4 minuten timer

13 8 minuten timer

14x 15 minuten timer

15x 30 minuten timer

16x 1 uur timer

17x 2 uur timer

18x 4 uur timer

19x Oneindige timer

20
Relais modus
(geen dimfunctie)

21 Programmeer slot

22 Knipper modus

23
Programmeerstand (vervalt automatisch 
na 6 uur)

24
Noti� catie vóór uitschakelen AAN / UIT: 
60s bij tijdsduur in min., 10s bij tijdsduur 
in seconden

25 Tijdsduur In Seconden

26 Tijdsduur in minuten

27 Minimale lichtsterkte instelling

28 Reset minimale lichtsterkte

29
100% modus of geheugen bij eerste x 
drukken

30 Reset naar standaard waarden

35 Status opslag bij stroomuitval
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     ARTIKELNUMMER TABEL

RADIO MODULESBEDRADE MODULES

ACCESSOIRES

Omschrijving Artikelen Artikel nr. Pagina

DRAADLOOS: ZENDERS

2-kanaals zender voor pulsdrukker E2BP 5454402 18/42

2-kanaals zender voor pulsdrukker E2BPX 5454408 18/42

2-kanaals afstandbediening TLC2C 5454401 18/42

8-kanaals afstandbediening TLC8C 5454403 18/42

Pakket van 4 houders voor TLC2C /   
TLC SUPPORT

TLC SUPPORT 5454082 18/42

8-kanaals platte afstandbediening GALET8T 5454405 18/42

8-kanaals platte luxe afstandbediening
  - hout � nish

GALETBOIS 5454410 18/42

1-kanaals wandzender TLM1T45 5454411 18/42

2-kanaals wandzender TLM2T45 5454406 18/42

4-kanaals wandzende TLM4T45 5454412 18/42

RADIO: RECEIVERS

Relais met optioneel instelbare 
Timer, 2000 W

MTR2000ER 5454451 6/32

Relais met optioneel instelbare 
Timer, 2000 W met 
externe antenne

MTR2000ERX 5454455 6/32

Tijdgestuurd dimrelais 
500 W met nuldraad

MTV500ER 5454454 10/34

Zonwering module MVR500ER 5454452 16/41

Zonwering module met Externe 
antenne

MVR500ERX 5454456 16/41

RADIO: KITS

Kit schakelaars KITRADIOSA 5454510 33

Kit tweezijdig schakelen KITRADIOV V 5454511 33

Kit tweezijdig schakelen  
dimmer kit

KITRADIOVARVV 5454512 35

Kit zonwering KITRADIOVR 5454514 41

500 W SERIE ZONWERING MODULE

INBOUW MODULE 
Zonwering module MVR500E 5454090 16/36

Omschrijving Artikelen Artikel nr. Pagina

500 W SERIE ZONDER NULDRAAD

INBOUW MODULES 

Elektronisch schakelrelais MTR500E 5454050 6/24

Tijd relais MTT500E 5454054 6/24

Interval relais MTC500E 5454056 14/24

Dimrelais MTV500E 5454052 10/24

Tijdgestuurd dimrelais MTVT500E 5454055 10/24

(Hal-)verlichting timer MTM500E 5454051 8/24

Slimme multifunctionele 
dimmer

MTK500E 5454053 14/24

DIN-RAIL VERSIE

Elektronisch schakelrelais MTR500M 5454060 6/24

Tijd relais MTT500M 5454064 6/24

Dimrelais MTV500M 5454062 10/24

Tijdgestuurd dimrelais MTVT500M 5454065 10/24

(Hal-)verlichting timer MTM500M 5454061 8/24

2000 W SERIE MET NULDRAAD

INBOUW MODULES

Elektronisch schakelrelais MTR2000E 5454350 6/28

(Hal-)verlichting timer MTM2000E 5454351 8/28

Nachtschakel relais MEP2000E 5454356 14/31

DIN-RAIL VERSIE

Elektronisch schakelrelais MTR2000M 5454360 6/28

(Hal-)verlichting timer MTM2000M 5454361 8/28

Omschrijving Art. Artikel nr.
Centrale bediening 500-Serie modules CVI34 5454806
Omvormer voor contact
Zonwering modules (MVR500E)

CVI50 5454805

Omvormer voor contact
2000-Serie  modules

CVR12 5454807

5st. interfaces voor dubbele pulsdrukke R12M 5454073
5st. diodes voor centrale bediening D600V 5454072
Overspannings � lter - 230V~ FDVDT 5454075
Package of no. 10 pushbutton adhesives A2F 5454079
5st. spoel voor pulsdrukker met indicatielampje BV40 5454071
5st. ohmse weerstand voor led en spaarlamp CHR3W 5454070

Omschrijving Art. Artikel nr.
5st. anti-blokkeer accessoire voor MTM2000 R1500 5454074
Laagspannings adapter - 12-48V AC of DC ADBT 5454076
Relais met spoel 230V~ NO contact 230V / 0.1A REL1C 5454081

ALLEEN VOOR DRAADLOOS 

Externe antenne verlenging 60 cm RAL60 5454083
Externe antenne verlenging RAL200 5454084
Aerial support, horizontal or vertical mounting SUP01 5454085
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MODULES
500 W VERLICHTING 2000 W

VERLICHTING
ZON-WERING

DRAADLOOS DRAADLOOS DRAADLOOS

    FUNCTIONEEL OVERZICHT MODULES

MTR 
500

MTM 
500

MTT 
500

MTC 
500E

MTV 
500

MTVT 
500

MTK 
500E

MTV 
500ER

MTR 
2000

MTM 
2000

MTR
2000ER

MEP
2000

MVR 
500E

MVR 
500ER

Soft start / Soft stop ● ● ● ● ● ● ● ●

Centrale bediening stuurdraad ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Centrale bediening 
draadloze bus

● ● ●

Verbruik neemt 
af bij minder lichtsterkte ● ● ● ●

Timer van 2 seconden tot 4uur
● ● ● ● ● ● ● ●

Oneindige tijdsduur mogelijk ● ● ● ● ● ● ● ●

12-uurs tijdsduur ● ● ● ●

1-uurs tijdsduur ● ● ●

Noti� catie vóór uitschakelen ● ● ●

Waarschuwing met 
geleidelijk uitschakelen

● ● ● ● ● ●

Lichtsterkte instellen ● ● ● ●

Laatste geheugen instelling ● ● ●

Instelling geheugen ● ● ● ●

Minimum lichtsterkte instelbaar ● ● ● ●

Anti-blokkeer functie ●

Programmeer slot ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Dagelijks programma ● ● ●

Aanwezigheidssimulatie ●

Nachtlamp voor kinderkamers ●

PAGINA
Commercieel aanbod 6 8 6 14 10 10 12 10 6 8 6 14 16 16

Technische handleiding 24 24 24 24 24 24 24 34 28 28 32 31 36 41

TIMER FUNCTIE

ANDERE FUNCTIES

DIMMER FUNCTIE

FUNCTIE

56   |    -                            |  2014 Catalogus 



     TABEL TOEGESTANE BELASTINGEN

MODULES

MTR 
500

MTM 
500

MTT 
500

MTC 
500E

MTV 
500

MTVT 
500

MTK 
500E

MTV 
500ER

MTR 
2000

MTM 
2000

MTR
2000ER

MEP
2000

MVR 
500E

MVR 
500ER

Aan / Uit Instelbare sterkte Aan / Uit Open / Sluit

Vermogen Min. 3 W Max. 500 W Min. 3 W Max. 500 W Max. 2000 W -

Gloeilampen ✔ (2) ✔ ✔ ✔1000 W max - -

230 V halogeen verlichting ✔ (2) ✔ ✔ ✔1000 W max - -

Straal- of blaaskachel ✔ (2) ✔ ✔ ✔ - -

Vermogen Min. 11 V A Max. 500 V A Min. 11 V A Max. 500 V A Max. 500 V A -

12 V ferromagnetische transformator ✔ (2) ✔ ✔ ✔ - -

Ringkern transformator ✔ (2) ✔ ✔ ✔ - -

Algemene motor of ventilator ✔ (2) ✔ ✔ ✔ - -

Fluorescerende lamp met 
ferromagnetische belasting ✘ ✘ ✘ ✔ - -

Gasontladingslamp ✘ ✘ ✘ ✔ - -

Vermogen Min max 11 V A 500 V A Min max 11 V A 500 V A Max 500 V A -

Elektronische 12 V  transformator ✔ (2) ✔ ✔ ✔ - -

Standaard spaarlamp ✔ (1) (2) (3) ✘ ✘ ✔ - -

Dimbare spaarlamp ✔ (1) (2) (3) ✔ (1) (3)   ✔ (3) ✔ - -

Fluorescerende lamp met 
elektronische belasting ✔ (1) (2) (3) ✘ ✘ ✔ - -

230 V led verlichting ✔ (1) (2) (3) ✔ (1) (3)   ✔ (3) ✔ - -

12 V led lamp met dimmer ✔ (1) (2) (3) ✔ (1) (3)   ✔ (3) ✔ - -

3-aderige motor 230 V: 
Open, sluit en nuldraad

- - - - 500 V A
250 
V A

4-aderige motor 230 V: 
Open, sluit, fase en nuldraad

- - - - 500 V A
250 
V A

2-aderige motor 230 V: 
fase en nuldraad

- - - - ✘ ✘

3-aderige motor 12 V/24 V: 
Open, sluit en nuldraad

- - - - ✔ (4) ✔ 
(4)

Overige motoren - - - - ✘ ✘

PAGINA
Commercieel aanbod 6 8 6 14 10 10 12 10 6 8 6 14 16 16

Technische handleiding 24 24 24 24 24 24 24 34 28 28 32 31 36 41

500 W 
VERLICHTING

2000 W
VERLICHTING

OHMSE BELASTING

INDUCTIEVE BELASTING

CAPACITIEVE BELASTING

MOTOREN

(1) Sluit 1 - 3 CHR3W parallel aan op de belasting
(2) We raden het gebruik van de 2000-serie aan, als er een nuldraad beschikbaar is
(3) Maximum vermogen: 250 V A
(4) Zie modi� catie schema op  www.yokis.com

ZON-WERING

DRAADLOOS DRAADLOOS DRAADLOOS
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+ 2.5 Miljoen 

100%

Yokis is ontstaan in het jaar 2000, 
uit een innovatief en uniek concept: 

"HET VERVULLEN VAN INDIVIDUELE WENSEN
en het installeren van een slim component achter elke 
pulsdrukker in huis".

Sinds 2000, heeft Yokis zich verder ontwikkeld met het op de markt 
brengen van een moderne draadloze techniek met ongekende 
mogelijkheden en toepassingen.

Via de uitstekende technische ondersteuning voor installateurs van 
Urmet, is het doel van Yokis om deze unieke dienstverlening te 
combineren met producten die voldoen aan alle eisen en wensen van 
vakmensen.

Yokis biedt 
eenvoudige installatie 
en het gebruik van 
digitale modules.

IN EEN PAAR
GETALLEN

Frans
(van design tot productie)

geïnstalleerde 
modules in 10 jaar
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De uitvinder van digitale micromodules



EEN NATIONAAL
NETWERK

Yokis producten zijn landelijk beschikbaar 
via groothandel en installatiebedrijven.
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                 In elke professionele gereedschapskist

Productinformatie is beschikbaar op de website:

www.yokis.com

Producten gemaakt in Frankrijk door Yokis - 5-jaar Garantie
Producten worden verkocht via de elektrotechnische groothandel.

Neem contact met ons op voor een leverancier bij u in de buurt.

Voor technische informatie, bezoek www.yokis.com of bel Urmet S.p.A. 

5Garantie

JAAR
Garantie5JAAR Fabbricazione in Fran
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