Inbouw ontvanger CS114 voor rolluiken
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Voor het bedienen van een elektrisch bedienbaar rolluik,
screen, zonnescherm of markies, waarin een standaard
buismotor is ingebouwd met een mechanische eindafslag.
Bediening kan met een of meerdere zenders.
Optioneel is een externe puls schakelaar te gebruiken
De CS114 kan maximaal 20 zenders toegewezen krijgen.
Knip de antennekabel niet af.
Bedrijfsspanning: 230V / 50Hz.
Maximaal te bedienen vermogen van de motor: 500W.
Maat: 51x51 mm, inbouwhoogte 27 mm
Frequentie: 433 MHz. Reikwijdte binnen +/- 35m en buiten +/- 200m
Bij meerdere ontvangers een onderlinge afstand van 25 cm of meer gebruiken

PASSENDE ZENDERS: ZENDERS van CONTROL SYSTEM / BREL op 434 MHz en HOME WIZARD (03-2015)
PASSENDE SCHAKELAARS: standaard OP/NEER schakelaar in PULS stand ( geen vaste stand)

AANSLUITSCHEMA

AANSLUITEN SCHAKELAAR (optioneel)

Draait de motor de verkeerde kant op, verwissel dan de bruine en zwarte motordraad van positie.

PROGRAMMEREN EERSTE ZENDER

PROGRAMMEREN EXTRA ZENDERS

WISSEN ZENDERS
Om alle zenders te wissen volgt u de handleiding “programmeren eerste zender”. Alle zenders worden
daarbij automatisch gewist uit het geheugen.

*CS 61 en CS115-a zenders hebben geen P2 toets. Drukt u precies tegelijk de UP en STOP toetsen in, dan is
dat gelijk aan de P2 toets. Zie de handleiding van de CS61 en CS115-a voor eventuele verdere instructies.
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