Handleiding MC-WALL 1, 2 en 4 wandzender

t.b.v. LED-strips/spots

Het aantal knoppen is gelijk aan het aantal kanalen.
De MC-WALL-1 heeft 1 kanaal waarmee alle aangesloten
LED-verlichting tegelijk wordt geschakeld en gedimd.
Door de knop kort in te drukken gaat de verlichting aan/uit.
De verlichting dimt door de knop langer in te drukken.
De MC-WALL-2 en 4 hebben resp. 2 en 4 kanalen.
Hiermee kunnen meerdere groepen LED-verlichting
onafhankelijk van elkaar geschakeld en gedimd worden.
Druk kort op de knop van het juiste kanaal en de verlichting
gaat aan/uit. Door de juiste knop langer in te drukken dimt
de verlichting.
Per groep is een basisset (ontvanger met driver) nodig.
Er kunnen ook meerdere basissets op 1 kanaal aangemeld
worden.

De MC-WALL wordt geleverd met een montage set voor op de
muur maar kan ook op een inbouwdoos geschroefd worden.
Batterij: CR2430 3V

bereik: ± 20m

RF = 433MHz

Installeren en aansluiten basisset (ontvanger + driver)
1.

Antenne: vangt het signaal van de wandzender op.

2.

Jackplug Female: sluit hier de driver aan.

3.

Leerknop: druk deze knop 1 keer in, de LED-verlichting
gaat aan. Kies op de wandzender de juiste knop en druk
deze in. De ontvanger heeft het signaal opgevangen als
de verlichting uit gaat. Het aanmelden is klaar.

4.

Aansluitblokje: sluit hier de LED-strips of 12V LED-Spots
aan.

1.

Jackplug Male: sluit deze aan op de dimontvanger.

2.

Driver, type en uitvoering is afhankelijk van soort en
hoeveelheid LED-verlichting.

3.

Eurostekker, aansluiten op constante spanning.

De juiste driver wordt altijd meegeleverd

Handleiding MC-WALL 1, 2 en 4 wandzender t.b.v. pulsrelais
Het aantal knoppen is gelijk aan het aantal kanalen.
De MC-WALL-1 heeft 1 kanaal waarmee alle aangesloten
LED-verlichting tegelijk wordt geschakeld en gedimd.
Door de knop kort in te drukken gaat de verlichting aan/uit.
De verlichting dimt door de knop langer in te drukken.
De MC-WALL-2 en 4 hebben resp. 2 en 4 kanalen.
Hiermee kunnen meerdere groepen LED-verlichting
onafhankelijk van elkaar geschakeld en gedimd worden.
Druk kort op de knop van het juiste kanaal en de verlichting
gaat aan/uit. Door de juiste knop langer in te drukken dimt
de verlichting.
Per groep is een apart Switch-Push pulsrelais nodig.
Er kunnen ook meerdere Switch-Push pulsrelais op 1 kanaal
aangemeld worden.

De MC-WALL wordt geleverd met een montage set voor op de
muur maar kan ook op een inbouwdoos geschroefd worden.
Batterij: CR2430 3V

bereik: ± 20m

RF = 433MHz

Installeren en aansluiten van het Switch-Push MC-330 pulsrelais
1.

Antenne: vangt het signaal van de wandzender op.

2.

Switch-Push MC-330 pulsrelais.

3.

Leerknop: druk deze knop 1 keer in, de rode LED naast de
leerknop gaat knipperen. Kies op de wandzender de
juiste knop en druk deze in. De ontvanger heeft het
signaal opgevangen als de verlichting aan gaat.
Het aanmelden is klaar.

4.

Netsnoer, wordt meegeleverd.
LET OP: op deze Wieland-stekker alleen FASE en NUL
aansluiten, middelste pool blijft leeg!

5.

Wieland verdeelblok, sluit hier de pulsgestuurde driver
met Wieland stekker aan.

1.

Wieland stekker, aansluiten op het verdeelblok bij het
Switch-Push MC-330 pulsrelais.

2.

Driver, type en uitvoering is afhankelijk van soort en
hoeveelheid LED-verlichting.

3.

Aansluitblokje.
LET OP: eerst alle LED-spots aansluiten
en gaten opvullen met circuitplugs.
Dan pas spanning er op.
De juiste driver wordt bij de spots meegeleverd.

Handleiding MC-WALL 1, 2 en 4 wandzender

t.b.v.

PowerLED spots

Het aantal knoppen is gelijk aan het aantal kanalen.
De MC-WALL-1 heeft 1 kanaal waarmee alle aangesloten
LED-verlichting tegelijk wordt geschakeld en gedimd.
Door de knop kort in te drukken gaat de verlichting aan/uit.
De verlichting dimt door de knop langer in te drukken.
De MC-WALL-2 en 4 hebben resp. 2 en 4 kanalen.
Hiermee kunnen meerdere groepen LED-verlichting
onafhankelijk van elkaar geschakeld en gedimd worden.
Druk kort op de knop van het juiste kanaal en de verlichting
gaat aan/uit. Door de juiste knop langer in te drukken dimt
de verlichting.
Per groep is een basisset (ontvanger met driver) nodig.
Er kunnen ook meerdere basissets op 1 kanaal aangemeld
worden.

De MC-WALL wordt geleverd met een montage set voor op de
muur maar kan ook op een inbouwdoos geschroefd worden.
Batterij: CR2430 3V

bereik: ± 20m

RF = 433MHz

Installeren en aansluiten basisset (ontvanger + driver)
1.

Antenne: vangt het signaal van de handzender op.

2.

Jackplug Female: sluit hier de driver aan.

3.

Leerknop: druk deze knop 1 keer in, de LED-verlichting
gaat aan. Kies op de wandzender de juiste knop en druk
deze in. De ontvanger heeft het signaal opgevangen als
de verlichting uit gaat. Het aanmelden is klaar.

4.

Aansluitblokje.
LET OP: eerst alle LED-spots aansluiten
en gaten opvullen met circuitplugs.
Dan pas spanning er op.

1.

Jackplug Male: sluit deze aan op de dimontvanger.

2.

Driver, type en uitvoering is afhankelijk van soort en
hoeveelheid LED-verlichting.

3.

Eurostekker, aansluiten op constante spanning.

De juiste driver wordt altijd meegeleverd

