Automatisatie voor uw woning of KMO
Rolluiksturing 230V
Voor het aansturen van rolluiken hebben we geen specifieke rolluikmodule.
Je hebt altijd 2 RLM’s nodig. 1 voor op en 1 voor af.
Via software kunnen we aan de RLM’s rolluikbediening toekennen.
Je kan nooit 2 rolluiken parallel aansluiten op 1 bediening. Dit vanwege de interne werking van
de rolluikmotoren. In dat geval heb je extra relais nodig.
Zie de InstallGuide; IG_Rol2x230V.pdf voor meer info.
Volg onderstaand schema voor de aansluiting van de RLM’s.
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Merk op dat tussen de RLM en de automaat steeds
een vrije tussenruimte van 1 cm moet gevrijwaard
worden. Dit om storingen te voorkomen
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moet gekozen
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Automatisatie voor uw woning of KMO
Rolluiksturing 230V: 2 rolluiken parallel aansluiten

Merk op dat tussen de RLM en de automaat steeds
een vrije tussenruimte van 1 cm moet gevrijwaard
worden. Dit om storingen te voorkomen
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Volg de voorgeschreven regels
voor een
reglementaire
aansluiting!
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+/- 1cm vrije ruimte

Voor het aansturen van rolluiken hebben we geen specifieke rolluikmodule.
Je hebt altijd 2 RLM’s nodig. 1 voor op en 1 voor af.
Via software kunnen we aan de RLM’s rolluikbediening toekennen.

Je kan nooit 2 rolluiken parallel aansluiten op 1 bediening.
Dit vanwege de interne werking van de rolluikmotoren. In dat geval heb je extra relais nodig.
Een 2 polige relais voor 2 rolluiken, een 3 polige voor 3 rolluiken, enz...
Elke RLM zal een (dubbelpolige) relais aansturen.
Een contact stuurt 1 rolluik aan, het andere contact stuurt het andere rolluik aan.
Volg onderstaand schema voor de aansluiting van de RLM’s en de relais.
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