Installatiehandleiding Schakelcontact
TOEPASSING

Het schakelcontact kan één van de volgende functies vervullen bij het sluiten van het spanningsloos contact
(slechts één functie per schakelcontact):
• Aanwezigheidsdetectie (in toiletruimtes)
• Mogelijkheid om het ventilatiesysteem in een vooraf gedefinieerde stand te sturen (0-100%)
• Koppeling met warmtepomp

AANSLUITING

!
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AANMELDEN
1

AANDACHT!
Voorzie voldoende diepte voor het plaatsen van het
schakelcontact. (contactdoos min. 60 mm)

Ga in ‘installer mode’ door de knop ‘INST’
op de DucoBox in te drukken. (zie figuur onder)

Om een schakelcontact aan te melden bij een regelklep
(DucoBox Focus), moet deze regelklep snel groen
knipperen. Druk op de knop van de regelklep om te wisselen tussen
traag en snel groen knipperen.

Waarschuwing! Indien je niet voldoende kennis en
ervaring hebt met elektrische aansluitingen, raden
we je aan niet verder te gaan en een elektricien te
vragen om de installatie voor je te doen. Anders raak je
mogelijk verwond of word je geëlektrocuteerd.
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Druk kort op de knop van het schakelcontact. LED knippert snel
rood tot het schakelcontact is toegevoegd.
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LED knippert traag groen.
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Indien alles aan het netwerk is toegevoegd, ga dan uit ‘installer
mode’ door de knop ‘INST’ op de DucoBox in te drukken.

AFMELDEN

RF (230VAC)

• Verbind L & N met de 230VAC netvoeding
• Verbind S1 & S2 met het schakelend component
(dubbelpolige schakelaar of relais)

KNOP / LED

L N

Ga in ‘installer mode’ door ofwel de knop ‘INST’ op de DucoBox in
te drukken ofwel door lang op de knop van het schakelcontact te
drukken tot de LED traag groen knippert.
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Druk nu vervolgens lang op de knop van het schakelcontact tot de
LED traag rood knippert. Alle schakelende componenten verliezen
hun koppeling met het netwerk.

VERVANGEN
1

Ga in ‘installer mode’ door ofwel de knop ‘INST’ op de DucoBox in
te drukken ofwel door lang op de knop van het schakelcontact te
drukken tot de LED traag groen knippert.
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Druk nu vervolgens twee keer kort op de knop van het
schakelcontact tot de LED traag
rood knippert.
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S1 S2
SCHAKELEND COMPONENT

230VAC NETVOEDING

L 230V AC

Dubbelpolige
schakelaar

1

Voeg het nieuwe
schakelcontact klep toe
(zie ‘aanmelden’). Deze
zal alle instellingen/
koppelingen binnen het
netwerk overnemen.

Kleurenindicatie LED’s

draadloze
Duco-communicatie

L N

S1 S2

Licht
toilet

ROOD (traag knipperen)

Niet in netwerk

ROOD (snel knipperen)

Bezig met aanmelden

GROEN (traag
knipperen)

In netwerk

GEEL (knipperen)

Overgangsfase (indien DucoBox niet in
bereik)

WIT

Schakelcontact gesloten

BLAUW

Visualisatie van de
bedieningsschakelaar wanneer er
wijzigingen doorgevoerd worden via de
DucoBox

(UIT)

Schakelcontact open
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INSTELLINGEN

De instellingen voor het betreffende component kunnen
uitgevoerd worden via de DucoBox (zie handleiding DucoBox).

We inspire at www.duco.eu
L0001725-B-(nl)

INST KNOP

