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1/ Installati e van de 
afstandsbediening

2/ Installati e van de ontvangers

1.1 Wandmontage

1.2 Op een vlakke ondergrond

Aanbevelingen
OPGELET, de kabels van de besturing zijn niet 
geïsoleerd van het lichtnet. Alle apparatuur die is 
aangesloten, moet Ce-gemarkeerd zijn en voldoen 
aan de eisen voor laagspanning en volgens de 
instructi es worden gemonteerd.
De kabels van de lokale bediening kunnen 10 m 
worden verlengd (te scheiden van 230V).
De bovenste en onderste uiteinden van het luik 
moeten worden ingesteld voordat de ontvanger 
wordt geïnstalleerd. 

Gebruik een ele-
ktrisch geïsoleerd 
gereedschap om 
de acties op de 
configuratieknop 
van de ontvanger uit 
te voeren. 

TYXIA
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Installati e

U kunt de ontvanger van de verlichti ng installeren 
in een behuizing achter een schakelaar of een druk-
knop (automati sche detecti e van gebruik) of achter 
een plafond.

Verbreek de voeding.230V~

OFF

2/ Installati e van de ontvangers

2.1 Instructies voor aansluiting van de 
aansluitklemmen 1 2 3 4

Strip de kabel, met inachtne-
ming van de striplengte die op 
het product wordt aangegeven.

0,75 - 1,5 mmØ 2

• Flexibele kabels• Sti jve kabels

1 2 3 4

1

2

1 2 3 4

Gebruik een schroevendraaier 
van 2,5 mm om op de knop van 
de klem te drukken om de kabel 
in te brengen.

Druk de kabel tot 
op het einde van 
de terminal.

Aanbevelingen voor demontage
Verbreek de voeding. Gebruik een 
schroevendraaier van 2,5 mm om 
op de knop van de klem te drukken 
voordat u de kabel verwijdert.

1 2 3 4

1

2
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2/ Installati e van de ontvangers

2.2 Instructies voor aansluiting van de kabels IN1 
- COM - IN2 

Gebruik de meegeleverde 
kabels.
Druk de kabel tot op het 
einde van de terminal.

Strip de kabels niet wanneer deze zijn 
aangesloten op het product om de interne 
connector niet te beschadigen.

27mm
0,5 mm

KY31A02

1
2

3
4

Aanbevelingen voor 
demontage
Draaien door aan 
de kabel te trekken. 1

21
2

3
4

2.3 Aansluiting 

Sluit de besturingskabels van de motor op de aansl-
uitklemmen 3 en 4 aan
(de klem onderstrooms van de motor op klem 3, de 
bovenstroomse kabel op klem 4).
Sluit de schakelaar op de klemmen IN1 - COM - 
IN2 aan.
Sluit de voeding 230 V op de klemmen 1 en 2 aan.
Schakel de voeding in om het koppelen uit te 
voeren.

230 V~

IN1
COM
IN2

1 2 3 4

TYXIA

1 2 3 4

IN1

COM

IN2

IN1

COM

IN2

IN1

COM

1

2

3

1
2

1
2

Schakelaar,
gehandhaafd
Dubbele druk-
knop

Drukknop
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3/ Radioverbinding

❶ Plaats alle ontvangers in afwachti ng door 3 
seconden
 op de knop te drukken totdat het lampje 
knippert, laat ons.

❷ Druk op .

❸ Op de afstandsbediening druk gedurende 3 
seconden gelijkti jdig op  en  tot het lampje 
knippert, laat los.

❹ De rolluiken worden kortstondig ingeschakeld 
wanneer ze verbonden zijn. Het aantal verbonden 
elementen wordt op het scherm weergegeven 
(❺). 

U kunt tot 16 ontvangers verbinden 
(of motoren).

> 3s

1 2 3 4 1 2 3 4

... ... ...> 3s

1 2 3 4

TYXIA TYXIA
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4/ Leren van loopti jd van luik

Voer een volledige cyclus uit, van uiteinde tot 
uiteinde:
❶ Laat het luik vollledig omhoog/omlaag gaan, tot 
het uiteinde. 
❷ Voer een tegengesteld manoeuvre uit tot het 
andere uiteinde.

Opmerking
Het leren van de loopti jd van luik wordt auto-
mati sch na elke volledige cyclus van uiteinde tot 
uiteinde aangepast.

Onderbreek de werking van het rolluik 
niet.

5/ Confi gurati e van de ontvangers 
TYXIA 5630 of 5730

Configureer de ontvanger volgens het type onder-
breker dat is aangesloten
Modus 1 (standaard): 
Schakelaar,
gehandhaafd 
Omhoog / Stop / Omlaag

Modus 2: 
Dubbele drukknop
Omhoog/omlaag

Modus 3: Drukknop
Omhoog / Stop / 
Omlaag / Stop

IN1

COM

IN2

IN1

COM

IN2

IN1

COM

1

2

3

1
2

1
2
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5/  Confi gurati e van de ontvangers 
TYXIA 5630 of 5730

Om de configuratie van de ontvanger te wijzigen
Druk 6 seconden op de knop van de ontvanger. 
Het lampje knippert en gaat 
vervolgens branden, laat de 
knop los. 
Het aantal fl itsen van het 
lampje komt overeen met 
de huidige modus.

Druk kort op de knop van de ontvanger om de 
modus te selecteren.

Bevesti g de gekozen modus door 3 seconden op de 
knop te drukken totdat deze gaat branden.

> 6 s   
TYXIA

1 2 3 4

TYXIA

1 2 3 4

TYXIA

1 2 3 4

TYXIA

Modus 1 Modus 2 Modus 3

6/ Een groep maken

Door een groep te maken, kunnen gelijkti jdige 
meerdere ontvangers worden verbonden.

❶ Druk 3 seconden op , totdat het symbool 
 knippert, laat los.

❷ Door herhaaldelijk op  of  te drukken, 
selecteert u het nummer van de groep die u wilt 
maken (bijv:  9).

❸ Selecteer de ontvanger (of motor) door 
herhaaldelijk te drukken op . Het bestuurde 
element wordt kortstondig ingeschakeld (rolluik of 
verlichti ng).

❹ Druk op  om het aan de groep toe te voegen.
Op het scherm verschijnt “IN”.
Of, druk op  om het uit de groep te 
verwijderen.
Op het scherm verschijnt “OUT”.

Herhaal de stappen ❸ en ❹ voor elke ontvanger 
(of motor).

Om een andere groep te maken, herhaal de stappen 
❷, ❸ en ❹.
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6/ Een groep maken

U kunt tot 16 groepen maken.
Een zelfde ontvanger kan met verschillende 
groepen worden verbonden.
Om de modus te verlaten moet u 3 seconden op 

 drukken.

> 3s

7/ Gebruik

❶  Druk kort op .

❷ Door herhaaldelijk op  te drukken, 
selecteert u het nummer van de groep die u wilt 
besturen:

 ...  : Groep 1 tot 16

 : Volledige groep

❸ Druk op ,  of  om de rolluik(en) aan te 
sturen.
Het lampje geeft  aan of de ontvangers de 
informati e hebben ontvangen.
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8/ Ondersteuning

Op het scherm verschijnt 
De batt erij is leeg.
Vervang de batt erij.

Een koppeling verwijderen
Verwijder de voorzijde van 
de afstandsbediening.
Druk op de knop A. 
Het rode lampje knippert (fl ash).
Druk achtereenvolgens 
op  om de ontvanger 
in te schakelen die u wilt 
verwijderen.
Druk op de toets .
Druk op A om te verlaten. 

Alle koppelingen wissen
Verwijder de voorzijde van de afstandsbediening.
Druk op de knop A. 
Het rode lampje knippert (fl ash).
Druk gelijkti jdig 3 seconden op  en .
Druk op A om te verlaten. 

CR 2430

De zender blokkeert in de volgende gevallen
Detecti e van overbelasti ng, het product blokkeert 
gedurende 30 seconden voordat een nieuwe start 
wordt geautoriseerd. 
Het lampje knippert snel ti jdens deze fase:
- Voor de TYXIA 5630-ontvangers: 
Vervang uw ontvanger door een TYXIA 5730.
- Voor de TYXIA 5730-ontvangers: 
Neem contact op met de klantendienst.

Een aanvullende handleiding kunt u vin-
den op de pagina TYXIA 5630 en TYXIA 
5730 van de DELTA DORE-website.
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9/ Technische kenmerken

TYXIA 1712
• Voeding door lithiumbatt erij - CR2430 - 3 V
• Klasse III isolati e
• Maximaal vermogen < 10 mW, ontvanger cate-
gorie 2
• Draadloze afstandsbediening, zendfrequenti e 
X3D: 868,7 MHz tot 869,2 MHz
• Zendbereik van 100 tot 300 meter in open veld, 
afh ankelijk van de aangesloten toestellen (het 
bereik kan variëren in functi e van de plaatsingsoms-
tandigheden en de elektromagneti sche omgeving)
• Bevesti ging op beugel 
• Afmeti ngen: 46 x 121 x 10,7 mm
• Beschermingsindex: IP 40
• Bedrijfstemperatuur: 0 °C / +55 °C
• Opslagtemperatuur: -10 °C / +70 °C
• Plaatsing  in  een  omgeving  met  normale  ver-
vuiling.

TYXIA 5630 en TYXIA 5730
• Voeding: 230 V ~ 0,6 VA
• 2 Uitgangen contact onder spanning: TYXIA 5630 
(1 A) - TYXIA 5730 (2 A)
• Verbruik in stand-by: 0,06 W
• Aantal gekoppelde zenders: maximaal 16
• Opslagtemperatuur: -10 °C / +70 °C
• Bedrijfstemperatuur: 0 °C / +55 °C
• IP 40 in behuizing 
• Afmeti ngen: 41 x 36 x 14,5 mm
• Maximaal vermogen < 10 mW, ontvanger cate-
gorie 2


