
Tabel instelling duur automatische uitschakelingTabel instelling duur automatische
Aantal Duur Respons
x drukken*
11 2 minuten 1 flash
12 4 minuten 2 flashes
13 8 minuten 3 flashes
14 15 minuten 4 flashes
15 30 minuten 5 flashes
16 60 minuten (1 uur) 6 flashes
17 120 minuten (2 uur) 7 flashes
18 240 minuten (4 uur) 8 flashes
19 onbeperkt 9 flashes

* Opeenvolgende KORTE DRUKKEN op de drukknop (tussenpauze van
max. 0,8 sec)
Alle in minuten ingestelde periodes kunnen door middel van 25 korte druk-
ken in seconden veranderd worden (respons 5 flashes). Om weer op minu-
ten over te stappen is het voldoende 26 x kort te drukken (respons 6 fla-
shes).
Voorbeeld: Instelling van een duur van 15 seconden:
1-25 x kort drukken om secondeninstelling te selecteren (respons 5 flashes)
2-14 x kort drukken om op 15 seconden in te stellen (respons 4 flashes).

De getemporiseerde afstandsschakelaar MTT500 is een schakelklok die voor het einde van de temporisatie door een druk op de knop uitge-

zet kan worden. De instelling geschiedt op precies dezelfde wijze als een schakelklok (zie MTM500 hierboven).

MTT500        GETEMPORISEERDE AFSTANDSSCHAKELAAR Model referenties artikelnummer
Inbouw MTT500-E 5454054
Modulair MTT500-M 5454064

MTVT500 GETEMPORISEERDE AFSTANDSDIMMER
De getemporiseerde afstandslichtregelaar MTVT500 is een lichtregelaar met temporisatiefuncties. Hij wordt op precies dezelfde wijze als de

afstandsdimmer (MTV500) gebruikt en ingesteld. De instellingen zijn hetzelfde als die van de schakelklok (MTM500).

Model referenties artikelnummer
Inbouw MTVT500-E 5454055
Modulair MTVT500-M 5454065

MTR500        AFSTANDSSCHAKELAAR
Aan – uit: Met een korte druk kunt u de lamp aan- of uitzetten.

Model referenties artikelnummer
Inbouw MTR500-E 5454050
Modulair MTR500-M 5454060

MTM500        SCHAKELKLOK DUBBELE TEMPORISATIE
De schakelklok MTM500 maakt een trappenhuisachtige, getemporiseerde verlichting mogelijk.

Werking: Met elke korte druk op de knop gaat het licht aan en wordt de verlichtingstemporisatie in werking gesteld (fabrieksinstelling 2

minuten). Wanneer u tijdens de verlichting op de knop drukt, gaat de ingestelde periode opnieuw in.

Instelling duur: Bij stroomonderbreking worden de instellingen behouden. De duur staat af fabriek ingesteld op 2 minuten. De duur is ins-

telbaar van 2 seconden tot 4 uur door middel van opeenvolgende korte drukken (zie hieronder). Voor een duur in seconden drukt u 25 x op

de knop (respons 5 flashes). Om weer op minuten over te stappen (instelling mogelijk van 2 minuten tot 4 uur) drukt u 26 x op de knop

(respons 6 flashes).

Lange duur: Door een druk op de drukknop van meer dan 3 seconden wordt tijdelijk een duur van 1 uur in werking gezet (een fonkeling in

de verlichting geeft aan wanneer de lange duur ingaat). Na afloop van een lange periode gaat de schakelklok weer over op de aanvankelijk

ingestelde duur. Om een lange duur te onderbreken drukt u nogmaals langer dan 3 seconden op de drukknop. Om de functie “lange duur”

te verwijderen (of weer in te stellen) dient u 29 x kort te drukken (respons 9 flashes).

Afloopperiode: Een korte flash geeft het begin aan van de 1 minuut durende progressieve uitschakeling (als de periodes in seconden

staan afgesteld, wordt de lamp in 30 seconden uitgeschakeld). Om de functie “afloopperiode” te verwijderen (of weer in te stellen) dient u

24 x kort te drukken (respons 4 flashes).

Vergrendeling van de instellingen: Om wijzigingen te voorkomen vergrendelt u de micromodule door middel van 21 drukken op de knop

(respons 1 flash). Door 23 x te drukken kunt u de micromodule weer ontgrendelen (respons 3 flashes).

Model referenties artikelnummer
Inbouw MTM500-E 5454051
Modulair MTM500-M 5454061

Aantal x drukken* Functies Respons
21 Vergrendeling 1 flash
22 niet gebruikt
23 Ontgrendeling 3 flashes
24 Opslagmodus 4 flashes
25 Duur in seconden 5 flashes
26 Duur in minuten 6 flashes
27 Bepaling onderdrempel 7 flashes
28 Minimumonderdrempel 8 flashes

Aan – uit: Met een korte druk kunt u de lamp aan- of uitzetten met een soft start en soft stop functie om de levensduur van de lampen te

vergroten.

Dimmer: Het dimmen geschiedt door middel van een lange druk op de knop. Wanneer u de knop loslaat, stopt het dimmen. Telkens wan-

neer u opnieuw lang op de knop drukt, wordt de dimrichting omgedraaid. Vooraf ingestelde verlichtingsdrempels worden in het geheugen

opgeslagen (zie tabel hiernaast).

Zwakke lichtsterkte: Door een lange druk krijgt u een zwakke lichtsterkte.

Geheugen: Het laatste lichtsterkteniveau wordt opgeslagen en de volgende keer weer in werking gesteld.

Lichtsterkte 100%: door een dubbelklik op de drukknop verkrijgt u weer een lichtsterkte van 100%.

Radiomodus: Hiermee kunt u de reactietijd van de spoel verhogen om haar met een radiozender-ont-

vanger te besturen. 24 x drukken om deze modus in te stellen of te verwijderen.

Instelling van de minimum lichtsterkte:

-De gewenste onderinstelling instellen door middel van een lange druk op de drukknop.

-Daarna 27 x kort drukken. De micromodule geeft respons door 7 bevestigingsflashes.

-Om de onderinstelling weer op de fabrieksinstelling te zetten 28 x kort drukken. De micromodule geeft respons met 8 bevestigingsflashes.

Vergrendeling van de instellingen: Om wijzigingen te voorkomen vergrendelt u de micromodule door middel van 21 drukken op de knop

(respons 1 flash). oor 23 x te drukken kunt u de micromodule weer ontgrendelen (respons 3 flashes).

Vooraf ingestelde geheugens

Geheugen 1 x kort drukken
100% 2 x kort drukken
60% 3 x kort drukken
40% 4 x kort drukken
25% 5 x kort drukken
10% 6 x kort drukken

MTV500        AFSTANDSDIMMER
Model referenties artikelnummer
Inbouw MTV500-E 5454052
Modulair MTV500-M 5454062

Functies: Deze micromodule heeft verschillende functiemogelijkheden: afstandsschakelaar, afstandsdimmer, tempo-

risatie nachtlampje en aanwezigheidssimulator met één of meerdere drukknoppen.

Installatie: De micromodule kan geïnstalleerd worden in inbouwdozen met een diepte van 40 à 50 mm en een stan-

daarddoorsnede van 65 mm. De schakelaar mag geen druk op de micromodule uitoefenen en de diepte van de doos

dient zodanig berekend te worden dat er rondom de micromodule minimaal 1 mm speling is. De micromodule kan ook

geïnstalleerd worden in een aftakdoos met minimaal 100 cm3 luchtvolume per micromodule: voor één micromodule

kan een doos van 60x60x40 (lxbxd) voldoende zijn.

Vermogen 300VA 1.3A: Als bovenvermelde behuizingen hermetisch zijn en dus geen luchtcirculatie mogelijk

maken, is het maximumvermogen in ieder geval 300VA.

Vermogen 500VA 2.2A: Bij een normale installatie zijn de dozen meestal aangesloten met een mantel die

lucht doorlaat, waardoor er een minimale, doch voldoende luchtcirculatie plaatsvindt voor een vermogen van

500VA. Montage in de openlucht maakt gebruik op vol vermogen mogelijk.

Bekabeling: De micromodule wordt serieel op het kabelnet aangesloten. Hij heeft geen aansluitrichting en kan zowel

op de fase als op de neutraal aangesloten worden. Aangezien de meeste drukknoppen op de neutraal aangesloten

zijn, is het voldoende de paarse en oranje draad te verwisselen (pool “V” met “O” op het modulaire model). De micro-

module aanvaardt een onbeperkt aantal drukknoppen met een totale afstand van 50m tussen de micromodule en de

drukknoppen.

OPGELET! De micromodule NIET installeren met inductieve lading (bijv.: rolluik, ijzerballast of TBT ferrotransforma-

tor) die zonder het accessoire FDVDT (artikelnr. 5454075) op hetzelfde circuit is aangesloten. Dit accessoire wordt zo

dicht mogelijk bij de voeding van de micromodule in // op de fase en de neutraal aangesloten. Zonder dit accessoire

gaat de overspanningsbeveiliging van de micromodule snel kapot.

Lichtdrukknoppen: De micromodules aanvaarden lichtdrukknoppen (maximaal ongeveer 20 drukknoppen). Hiervoor

is het accessoire BV40 (5454071) benodigd. De oranje draad van de BV40 wordt op de oranje draad van de micro-

module (O) aangesloten en de witte draad op de witte draad (B).

Onder spanning brengen: Bij stroomonderbreking slaat de micromodule zijn operationele toestand op. Als de micro-

module voor de stroomonderbreking uit stond, dan blijft hij uit staan. Als de micromodule in werking was, dan gaat het

licht aan op de sterkte van voor de stroomonderbreking.

Centralisering: Alle micromodules zijn centraliseerbaar met een

stuurdraad door de witte draad van de drukknop met het accessoire

D600V (5454072) op de stuurdraad aan te sluiten.

Technische gegevens:

- Vermogen: min. 5VA max. 300VA

(500VA, zie paragraaf “Installatie” hierbo-

ven)

- Netspanning: 230 V ~ (+10% -15%) – 50HZ

- Lichtsterkte: 1.3A (2,2A zie § “installatie” hierboven)

- Omgevingstemperatuur: - 20ºC + 40ºC

- Relatieve vochtigheid: 0 à 99%

- Afmetingen inbouw: 40 x 40 x 12 mm  draden: 110mm x 1mm2

modulair: 17,5mm breed

- Dimprincipe door afbreking aan het begin of einde van de fase door 

middel van automatische herkenning van de soort lading.

- Elektronische beveiliging tegen kortsluiting.

- COMPATIBELE LADINGEN
- Gloeilampen 230V
- Halogeenlampen 230V
- TBT 12V ferromagnetische transformatoren
- TBT 12V elektronische transformatoren
- Torische transformatoren
- Ventilators > à 10VA
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GARANTIE: Naast de wettelijke garantie overeenkomstig artikelen 1641 en volgende van het Franse Burgerlijk Wetboek heeft dit product 5 jaar garantie vanaf de aankoop-
datum. Het product dient volgens zijn specifieke voorschriften en voor het doel waarvoor het bestemd is, gebruikt te zijn. Het gebrek mag niet veroorzaakt zijn door bescha-
diging of ongeluk voortvloeiend uit verwaarlozing, abnormaal gebruik of slechte installering. De garantie dekt in alle gevallen slechts de vervanging van defecte onderdelen
zonder dat er schadevergoeding voor geleden schade gevorderd kan worden.

Producten vervaardigd door Sté Yokis – Montée des écureuils – 83210 Solliès Pont – Frankrijk

Technische informatie op www.yokis.fr of telefonisch via +33 (0)4 94 13 06 28

Notices mtk504_1106

Referentienormen
EN55014 – EN61000

NIET GESCHIKT
VOOR FLUORES-
CENTIELAMPEN
met IJZER- OF

ELEKTRONISCHE
BALLAST

B = witte draad
V = paarse draad
O = oranje draad

NL




