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Eenvoudige installatie en selectieve regeling van ruimtefuncties
Het nieuwe 2-draadssysteem van JUNG bestaat uit slechts een paar apparaten waarmee ruimtefuncties op 
comfortabele wijze kunnen worden geregeld. Binnen dit systeem regelen de sensormodule en de tastafdek-
kingmodule het JUNG relais- en dimstation, waarmee de verlichting en rolluiken of jaloezieën kunnen worden
aangestuurd. Slechts 2 draden zijn nodig voor de installatie van deze nieuwe technologie.

Multifunctioneel gebruik

Relaisstation
De acht kanalen van het universele relaisstation bieden uitstekende prestaties zonder veel ruimte in 
beslag te nemen. In combinatie met de sensormodule of de nieuwe tastafdekkingmodule kunt u met het
relaisstation de verlichting, rolluiken en jaloezieën en de centrale schakelfunctie “Alles AAN, Alles UIT” 
regelen. Naast de bediening via de 2-draads technologie kan elk kanaal ook worden geactiveerd met 
eenvoudige 24 Volt tasters, bijv. de conventionele 24 V tastafdekkingen of reguliere pulsgevers. Twee 
relaisstations kunnen parallel worden aangesloten. Handig voor de inbedrijfstelling: het relaisstation kan
handmatig bediend worden via het geïntegreerde toetsenblok zonder dat bedienpunten moeten wor-
den aangesloten. Status-led's geven de betreffende stand aan.

TastafdekkingmoduleSensormodule Tastafdekkingmodule met
uitbreidingseenheid



Hotelcardschakelaar
De aansluiting van een hotelcardschakelaar op het dimstation is eveneens mogelijk: nadat de sleutelkaart is 
ingestoken, wordt de kamerverlichting automatisch als een centrale functie ingeschakeld. Als de sleutelkaart 
wordt verwijderd, blijft de verlichting één minuut ingeschakeld en het dimstation kan blijven werken. Daarna 
wordt de verlichting gedurende drie minuten omlaag gedimd totdat een minimale helderheid is bereikt en 
wordt vervolgens uitgeschakeld. Voor de hotelcardschakelaar heeft het dimstation een aparte aansluiting.

Bediening
De functies van het universele dimstation worden in het JUNG 2-draadssysteem aangestuurd via de sensormodule 
of de tastafdekkingmodule. Voor de regeling van individuele kanalen kunnen via directe bedrading conventionele 
24 Volt tasters worden aangesloten. Dankzij al deze bedieningselementen kan de verlichting in een zgn. “tweevoudige 
modus” worden gedimd, waarbij de ene knop de functies “Helderder/AAN” regelt, terwijl de andere knop de functies
“Donkerder/UIT” regelt.

HotelcardschakelaarSensormodule Tastafdekkingmodule

Dimstation
Het nieuwe universele dimstation heeft vier kanalen beschikbaar voor het schakelen en dimmen van de verlichting
en een extra aansluiting voor een hotelcardschakelaar. Het beschikt over alle functies van een JUNG-dimmer, inclusief
een geheugenfunctie voor de helderheid. Bij het uitschakelen van de verlichting kan de zgn. omlaagdimfunctie wor-
den gebruikt. Het dimstation kan ook met het geïntegreerde toetsenblok worden bediend zonder dat er bedien-
punten zijn aangesloten. Dit maakt inbedrijfname eenvoudiger. 
Twee dimstations kunnen parallel worden aangesloten om het aantal kanalen uit te breiden. Als ook jaloezieën of 
rolluiken moeten worden bediend, kan het dimstation eenvoudig parallel op het universele relaisstation worden 
aangesloten.
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Sensormodule voor het 
sensorisch schakelen van 

ruimtefuncties

2-draads tastafdekkingmodule
voor het schakelen en 

dimmen van de verlichting

Tastafdekkingmodule met 
uitbreidingseenheid
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Aansluiting van 4 bedienunits op het universele relaisstation Parallelle aansluiting van het relais- & dimstation

Max. 4 bedienunits 
aansluiten

Ook bij twee parallel geschakelde stations kunnen er max. 4 bedienunits worden toegepast. Let wel: de sensormodule
telt hier als één bedienunit, maar heeft 16 schakelpunten. Ook een tastafdekkingmodule telt als één bedienunit maar
kan meerdere verbruikers bedienen.
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Leeg ivm
centraal-
functie 

Met twee parallel geschakelde stations kunt u maximaal: 

- 16 x schakelen, of

-  8 x dimmen, of

-  4 x dimmen en 8 x schakelen
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Betaalbare luxe
Het dimstation en het relaisstation zijn bij uitstek geschikt voor wat minder uitgebreide  installaties als kleinere 
kantoorprojecten zoals presentatieruimtes, in appartementen en hotelkamers. Dit systeem is met zijn vertrouwde 
relaistechniek en de 2-draadsaansluitingen van de bedienpunten eenvoudig te installeren en voordelig in prijs.   

Luxe bediening
Ondanks zijn eenvoud biedt het 2-draadssysteem een hightech uiterlijk en flexibiliteit met de vrij vorm te geven 
sensormodules of de fraaie tastafdekkingmodules als luxe bedienpunten.     

Max. 4 bedienunits

M M

Sensormodule Tastafdekkingmodule Tastafdekkingmodule met
uitbreidingsunit
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Met twee parallel geschakelde stations kunt u maximaal: 

- 16 x schakelen, of

-  8 x dimmen, of
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Max. 4 bedienunits

Enkele voorbeelden 
voor bediening :
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De Hotelcardschakelaar geeft de spanning
vrij bij het insteken van de hotelcard 
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Tastafdekkingmodule Tastafdekkingmodule 2 sensormodules



Sensormodules
Het sensorische schakeloppervlak van de sensormodule biedt de mogelijkheid om een geheel eigen schakeling 
en design voor een individueel object te maken. Het front kan worden voorzien van een foto van de ruimte, een 
stijlvolle tekening of gewoon tekst. De gewenste achtergrond wordt eenvoudig en veilig achter een transparante 
afdekking aangebracht. Functies zoals verlichting, jaloezieën of rolluiken kunnen worden bediend door een lichte 
aanraking. Voor het maken van een eigen ontwerp in de sensormodule kunt u ook gebruik maken van de tool 
'JUNG Beschriftungsservice'. Hiermee kunt u bijvoorbeeld een foto van de ruimte als achtergrond importeren 
en hierop symbolen e.d. uit de databank opnemen. 
U kunt deze tool, Duitstalig, downloaden via www.jung-beschriftungsservice.de

Systematiek
Het oppervlak is verdeeld in 16 vrij te kiezen schakelpunten. Elk punt kan apart of in verschillende groepen 
worden gebruikt, overeenkomstig de aangebrachte foto of tekening. Alle schakelpunten worden met een 
led verlicht. Zodra een schakelpunt wordt aangeraakt, hoort u een signaaltoon die aangeeft dat de functie 
met succes is geactiveerd. 

Installatie 
De sensormodule kan uitsluitend worden aangesloten op het universele relaisstation of het dimstation. De 
installatie wordt logisch opgebouwd. Eerst wordt de speciale draagring op de inbouwdoos gemonteerd, 
waarna het afdekraam en de sensormodule op de draagring worden vastgeklikt. Optioneel kan de module 
met twee schroeven tegen verwijdering worden beveiligd.

Sensorisch schakelen 
en individueel design

Transparante
afdekking

Individueel
element

Sensormodule Afdekraam Draagring



De nieuwe tastafdekkingmodules van JUNG bieden optimale bediening dankzij het
grote bedienoppervlak. De tastafdekkingmodules zijn leverbaar met A-, CD-, LS - en
Flat Design-tasters en kunnen met slechts 2 draden het relaisstation of dimstation
aansturen. De tastafdekkingmodule kan worden uitgebreid met de universele uit-
breidingsmodule. Met deze combinatie kunnen 2 parallel geschakelde stations wor-
den aangestuurd, waarmee verlichting en jaloezieën kunnen worden bediend.

2-draads tastafdekkingmodule

A creation in alpine wit CD 500 in alpine wit

Flat Design in alpine wit

LS 990 in alpine wit

Flat Design in edelstaal Flat Design in aluminium Flat Design in antraciet



Sensormodule – in de praktijk 
De sensormodule geeft volledige vrijheid in vormgeving. Hiermee kan de sensormodule qua uiterlijk worden 
aangepast aan de ruimte, haar functies en haar gebruikers.  

Duidelijk voor hotelkamers
Voor hotels kunt u van die vrijheid gebruik maken om de functies in de kamers met behulp van internationaal 
geaccepteerde symbolen of teksten en zelfverklarende pictogrammen aan te duiden, zodat dit ook voor 
internationale gasten direct duidelijk is. De combinatie met het dimstation is ideaal om de gasten zich ook  
in deze vreemde omgeving thuis te laten voelen.    

Creativiteit in de woonkamer
Voor de woning biedt de sensormodule alle ruimte voor creativiteit en individualiteit. Pas de sensormodule aan aan
de verschillende ruimtes, zoals bijvoorbeeld woonkamer, slaapkamer of speelkamer of laat iedere bewoner de vrije
ruimte voor een persoonlijk tintje met een foto of een geheel eigen ontwerp.    

Design op de werkvloer
De bediening van complexere functies in de kantooromgeving, zoals meervoudige zonweringen en het gebruik van
presentatieschermen, wordt voor alle medewerkers vereenvoudigd met de sensormodule. Scheppen heldere 
symbolen of plattegronden duidelijkheid, de verschillende design afdekramen zorgen voor een fraaie afwerking
van het interieur.         

Labelling
De tastafdekkingen bieden alle mogelijkheden voor fraaie belettering of symbolen waarmee de functie 
van elke taster in één oogopslag duidelijk is. Via de website www.jung.nl, bij downloads, onder het 
kopje “Beschriftingsservice” biedt JUNG twee manieren van “labelling”.   

JUNG Laser Labelling Tool
JUNG lasert uw schakelmateriaal naar uw wensen. Met behulp van de online “Laser Labelling Tool” kunt u be-
staande of zelf gemaakte symbolen en vrije teksten (op schaal) opgeven. JUNG maakt dan voor u de lasergra-
vures op afdekkingen van kunststof of metaal. Het programma leidt u vanzelf naar de uiteindelijke bestel-
nummers, waarna de bestelling via de reguliere weg kan worden opgegeven.         

JUNG Beschrifting Tool
Als alternatief voor lasergravures biedt JUNG ook een print service. Hiertoe kunt u het softwareprogramma 
“Beschrifting Tool” van de JUNG website downloaden. Dit programma werkt niet online. Met deze software
kunnen JUNG producten met hun artikelnummer geselecteerd worden om de tekstvelden van bijv. schakelaars,
impulsgevers, afdekramen of tastsensoren maatgebonden af te drukken. In deze tekstvensters kunnen teksten
of symbolen worden opgenomen, die u vervolgens zelf kunt uitprinten. Deze prints kunt u gebruiken voor
tekstvelden in schakelaars, maar ook achter tekstvensterafdekkingen van tasters of de sensormodule.     
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Relaisstation

Art.nr.
Relaisstation 8-voudig universeel
Inbouwbreedte 8 TE (144 mm)
met elektronische handbediening en ledstatus-indicatie
8 maakcontacten

RS 8 REGHE
Bedoeld gebruik
• Schakelen van verlichting
• Schakelen van eenfaseventilatormotoren
• Schakelen van elektrisch aangestuurde jaloezieën, rolluiken, markiezen en soortgelijke zonweringen
• Montage op DIN-rail in onderverdelers
• Bediening m.b.v. tastsensoren, sensormodules of onverlichte impulsdrukkers

Producteigenschappen
• Bediening ter plaatse: met behulp van de knoppen op de voorzijde kan het relaisstation worden 

bediend, zonder dat bedieningspanelen zijn aangesloten.
• Aansturing van feedbackleds op de bedieningspanelen. Daarvoor beschikt het relaisstation 

over aanstuuruitgangen A1´ ... A8´.
• Schakelfunctie
• Pulsfunctie
• Jaloeziebediening met lamellenverstelling
• Gemengde bediening van schakelaars, impulsfunctie en jaloezie is mogelijk.
• Centraalfunctie Centraal AAN, Centraal UIT: Gemeenschappelijk aan- of uitschakelen van de lastuitgangen
• Parallel schakelen van twee relaisstations mogelijk

Technische gegevens
Nominale spanning: AC 230/240 V ~, 50/60 Hz 
Vermogensverlies: 12,5 W
Stand-by-vermogen: 0,5 W
Lengte stuurleiding: max. 100 m
Aantal bedieningspanelen

Sensormodule (art.nr. SM 1608): max. 4 (ook op parallel geschakelde relais-/dimstations)
Tastafdekkingen 24 V AC/DC 
Impulsdrukker (maak): afhankelijk van tastsensoren, let op stroomopame 
Tastafdekking-module 
(art.nr. 4008 TSM): max. 4 (ook op parallel geschakelde relais-/dimstations)

Bedieningspanelen
Spanning: DC 24 V SELV
Stroombelastbaarheid: Σ 80 mA

Schakelingangen E1 ... E8
Weerstand Ri: 200 kΩ
Stuurspanning: DC 24 V SELV

Terugmelduitgangen A1´ ... A8´
Weerstand Ra: 330 Ω
Stuurspanning: DC 24 V SELV
Stroombelastbaarheid: 10 mA

Aansluiting net en lastuitgangen schroefklemmen
Massief: 1,5 ... 4 mm2

Soepel zonder adereindhuls: 0,75 ... 4 mm2

Soepel met adereindhuls: 0,5 ... 2,5 mm2

Aansluiting schakelingangen / 
Terugmelduitgangen/bedieningspanelen: schroefklemmen
Massief: 1,5 mm2

Soepel zonder adereindhuls: 1 mm2

Soepel met adereindhuls: 0,75 mm2

Lastuitgangen A1 ... A8
Contactbezetting: potentiaalvrij maakcontact (μ-contact)
Schakelvermogen per lastuitgang: AC 250 V ~ / 16 AX

19

Relaisstation

Schakelstroom lastuitgangen: Σ 80 A
Schakelstroom naast elkaar 
gelegen lastuitgangen: Σ 20 A

Lasten per uitgang
Ohmse last: 3000 W
Capacitieve last: 16 A / max. 140 μF
Jaloezie-/ventilatormotoren: 1380 VA

Inschakelstroom: max. 800 A (200 μs)
max. 165 A (20 ms)

Lamplasten
Gloeilampen: 3000 W
HV-halogeenlampen: 2500 W 
LV-halogeenlampen met:
– Tronic trafo: 1500 W 
– Conventionele trafo: 1200 W 
Fluorescentielampen:
– niet gecompenseerd: 1000 W 
– parallel gecompenseerd: 1160 W / 140 μF
– duo gecompenseerd: 2300 W / 140 μF

EVSA: typeafhankelijk
Minimum belasting: AC 12 V, 100 mA
Omgevingstemperatuur: –5 ... +45 °C
Opslagtemperatuur: –25 ... +70 °C
Inbouwbreedte: 144 mm (8 TE) 
Omschakeltijd bij richtingwissel: 1 s
Inschakelduur jaloeziebediening: 2 min

L1
L2
L3
N

A1      A2     A3     A4      A5     A6     A7     A8

A1      A2     A3     A4     A5     A6     A7     A8

24 V SELV

M M
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24  V SELV

24  V SELV

Bedrading:
1) JUNG 2-draads systeem: Aansluiten op de +/– aansluitingen 

met de sensormodule of de 2-draads tastafdekkingmodule.

2) Individuele controle per kanaal met de aansluitingen E1 – E8. 
Uitgangen A1 – A8 dienen voor led statusindicatie. 
Bediening met conventionele tasters of 24 V tasters.

1) 2) 
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Art.nr.
Dimstation 4-voudig universeel
Inbouwbreedte 8 TE (144 mm)

n UDS 4 REGHE
Bedoeld gebruik
• Schakelen en dimmen van gloeilampen, HV halogeenlampen en dimbare inductieve trafo´s 

of Tronic-trafo´s met halogeenlampen
• Geschikt voor mengbelasting tot aan het opgegeven totale vermogen
• Geen menglastbedrijf van Tronic en inductieve trafo´s
• Bediening m.b.v. tastsensoren, tastsensormodules, tastsensoren 24 V, tastsensormodules 24 V of 

onverlichte installatieknoppen.
• Inbouw in onderverdeler op DIN-rails conform EN 60715

Producteigenschappen
• Toetsenbord bediening dimstation
• Aanstuuruitgangen A1´ ... A4´ voor aansturing van indicatie-led op de bedieningspanelen
• Elektronische kortsluitbeveiliging met permanente afschakeling ten laatste na 7 seconden
• Elektronische overtemperatuurbeveiliging
• Inschakelhelderheid voor elke lastuitgang afzonderlijk instelbaar
• Inschakelhelderheid wordt permanent opgeslagen
• Lampbesparend inschakelen dankzij softstart
• Uitschakelen met dimfunctie
• Verhoging van het uitgangsvermogen door parallel schakelen van meerdere uitgangen 

van een dimstation mogelijk
• Vermogensuitbreiding door vermogenseenheid (zie handleiding vermogenseenheid)
• Aansluiting voor hotelcard-schakelaar
• Centraalfunctie Centraal AAN, Centraal UIT: Gemeenschappelijk aan- of uitschakelen van de lastuigangen
• Parallel schakelen van twee dimstations of een dimstation en een relaisstation
• Automatische instelling van het bij de last passende dimprinicipe

Functie hotelcardschakelaar
In combinatie met een hotelcard-schakelaar (art.nr.: ..590 CARD..) wordt na het plaatsen van de hotelcard het
licht op inschakelhelderheid ingeschakeld. Na het uitnemen van de hotelcard blijft het ingeschakelde licht nog
gedurende 1 minuut ingeschakeld en kan het dimstation bediend worden. Na afloop van de tijd wordt het licht
binnen 3 minuten donkerder tot de minimale helderheid en daarna uitgeschakeld. Het dimstation kan niet meer
bediend worden.

Technische gegevens
Nominale spanning: AC 230/240 V ~, 50/60 Hz 
Vermogensverlies: max. 20 W
Stand-by-vermogen: max. 2 W
Klemmen –, +
Stuurspanning: DC 24 V SELV
Stroombelastbaarheid: Σ 80 mA
Lengte stuurleiding: max. 100 m
Aantal bedieningspanelen

Sensormodule (art.nr. SM 1608): max. 4 (ook op parallel geschakelde relais-/dimstations)
Tastafdekking-module 
(art.nr. 4008 TSM): max. 4 (ook op parallel geschakelde relais-/dimstations)
Tastafdekkingen 24 V AC/DC 
Impulsdrukker (maak): afhankelijk van tastsensoren, let op stroomopame 

Schakelingangen E1ON/OFF ... E4ON/OFF
Stuurspanning: DC 24 V SELV
Weerstand Ri: 200 kΩ
Terugmelduitgangen A1' ... A4'
Stuurspanning: DC 24 V SELV
Stroombelastbaarheid: 10 mA
Weerstand Ra: 330 Ω
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Aansluiting
Net / lastuitgangen / hotelcardschakelaar schroefklemmen

Massief: 1,5 ... 4 mm2

Soepel zonder adereindhuls: 0,75 ... 4 mm2

Soepel met adereindhuls: 0,5 ... 2,5 mm2

Schakelingangen / aanstuuruitgangen / 
bedieningspanelen: schroefklemmen

Massief: 1,5 mm2

Soepel zonder adereindhuls: 1 mm2

Soepel met adereindhuls: 0,75 mm2

Lastuitgangen A1 ... A4
Contactbezetting: ε
Lengte lastleiding per kanaal: max. 100 m
Belasting per kanaal

Gloeilampen: 20 ... 150 W
HV-halogeenlampen: 20 ... 150 W
Tronic trafo's: 20 ... 150 W
Conventionele trafo's: 20 ... 150 VA
Ohms-capacitief: 20 ... 150 W
Ohms-inductief: 20 ... 150 VA
Capacitief-inductief: niet toegestaan

Vermogensreductie per 5 °C 
Overschrijding van 45 ° C –15 %

parallel geschakelde lastuitgangen max. 80 % belasten
Inbouwbreedte: 144 mm (8 TE) 
Geen elektronische lampen aansluiten, zoals bijvoorbeeld schakel- of 
dimbare compacte neon-lampen of ledlampen. Apparaat kan beschadigd raken.

Dimstation Dimstation

Bedrading:
1) JUNG 2-draadssysteem: Aansluiten op de +/– aansluitingen 

met de sensormodule of de 2-draads tastafdekkingmodule.

2) Individuele controle per kanaal met de aansluitingen E1 – E8. 
Uitgangen A1 – A8 dienen voor led statusindicatie. 
Bediening met conventionele pulsgevers of 24 V tasters.

1) 2) 

n Noviteit



Technische gegevens
Voeding: via relaisstation - of dimstation universeel

DC 24 V SELV
Stroomverbruik: max. 20 mA 

(alle ledlampjes)
Aansluiting: aansluit- en aftakklem
Tekstvlak (B x H): 68,5 x 68,5 mm
Omgevingstemperatuur: +5 ... +45 °C
Opslagtemperatuur: –25 ... +75 °C
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Sensormodule

Art.nr.
Sensormodule
voor aansluiting aan het 8-voudige universele relaisstation 
art.nr. RS 8 REGHE 
en het 4-voudige universele dimstation 
art.nr. UDS 4 REGHE
Uitsluitend met ramen uit de LS range 
en Flat Design te gebruiken.

SM 1608

Producteigenschappen
• 8 lastuitgangen van het relaisstation zijn aan te sturen: 

schakelen, impuls, jaloezieën 
• 16 lastuitgangen zijn aan te sturen bij twee parallel geschakelde relaisstations 
• 4 dimkanalen van het dimstation zijn aan te sturen
• 8 dimkanalen zijn aan te sturen bij twee parallel geschakelde 

dimstations 
• Centrale schakelfunctie: alle toegewezen lastuitgangen worden 

centraal aangestuurd 
• 16 vrij groepeerbare tastvelden met blauwe leds
• Programmeerbaar zonder extra hulpmiddelen 
• Vrije toewijzing van de groepen aan de kanaaluitgangen
• leds te gebruiken voor terugmelding en oriëntatie 
• Terugmelding van de schakelstanden op de aangesloten 

sensormodules 
• Lichtsterkte van de leds voor terugmelding is in drie stappen 

in te stellen (uit, 50 %, 100 %)
• Tot vier sensormodules kunnen aan een relais-/dimstation 

of aan twee parallel geschakelde stations aangesloten 
worden 

• Parallel geschakelde relais/dimstations worden automatisch 
herkent 

• De sensormodule kan verschillende uitgangen aansturen 
• Klonen van sensormodules: overdragen van de tastertoewijzing 

van een sensormodule op een andere sensormodule is mogelijk 
(toepassing bijv. in wissel- of kruisschakelingen)

• Instellingen blijven ook bij spanningsuitval behouden 
• Eenvoudige installatie via tweedraadsleiding
• Transparante folie (tekst, grafisch, foto) kan ingelegd worden
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Sensormodule
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Art.nr.
Tastafdekking-uitbreidingsmodule universeel
ter uitbreiding van de tastafdekking-module art.nr.: 4008 TSM 
met één 1 – 8-voudige bedieningspaneel
verticale montage aanbevolen
Adapterramen worden meegeleverd: art.nr. LS 4 AR voor LS range 
(reeds gemonteerd) 
en art.nr. CD 4 AR voor CD 500
8 rode leds: status-indicatie
4-voudig 4094 TSEM

Tastafdekking-module

24

Tastafdekking-module

Art.nr.
Tastafdekking-module
voor aansluiting aan het 8-voudige universele relaisstation art.nr. RS 8 REGHE 
en het 4-voudige universele dimstation art.nr. UDS 4 REGHE
Adapterramen worden meegeleverd: art.nr. LS 4 AR voor LS range 
(reeds gemonteerd) en art.nr. CD 4 AR voor CD 500

4008 TSM

Producteigenschappen
• 8 lastuitgangen van het relaisstation zijn aan te sturen: schakelen, 

impuls, jaloezieën 
• 16 lastuitgangen zijn aan te sturen bij twee parallel geschakelde relaisstations 

in combinatie met tastafdekking-uitbreidingsmodule art.nr. 4094 TSEM 
• 4 dimkanalen van het dimstation zijn aan te sturen 
• 8 dimkanalen zijn aan te sturen bij twee parallel geschakelde dimstations 

in combinatie met tastafdekking-uitbreidingsmodule art.nr. 4094 TSEM
• Centrale schakelfunctie: alle toegewezen lastuitgangen worden centraal 

aangestuurd 
• Tasters zijn overeenkomstig de tastafdekking configureerbaar 
• Programmeerbaar zonder extra hulpmiddelen 
• Vrije toewijzing van de groepen aan de lastuitgangen 
• 8 rode leds voor status-indicatie (afschakelbaar) 
• 1 blauwe led voor bedrijfs-indicatie (afschakelbaar) 
• Terugmelding van de schakelstanden op de aangesloten tastafdekking-

modules en sensormodules 
• Tot vier tastafdekking-modules met max. 4 uitbreidingsmodules kunnen 

aan een relais-/dimstation of aan twee parallel geschakelde stations 
aangesloten worden 

• Klonen van tastafdekking-modules: overdragen van de tastertoewijzing 
van een module op een andere module is mogelijk (toepassing bijv. in 
wissel- of kruisschakelingen) 

• (Klonen van tastafdekking-modules en tastafdekking-modules met 
uitbreidingsmodule mogelijk) 

• Eenvoudige installatie via tweedraadsleiding

Technische gegevens
Voeding: via relaisstation - of dimstation universeel DC 24 V SELV
Stroomverbruik: max. 20 mA (alle ledlampjes)
Aansluiting: aansluit- en aftakklem
Omgevingstemperatuur: +5 ... +25 °C
Opslagtemperatuur: –25 ... +75 °C
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Tasters met symbolen A programma’s

Art.nr.
Tasters met symbolen voor programma's AS 500 en A 500

Taster 1-voudig
met symbolen st

op te klikken op de modules art.nr.: 4008 TSM, 4094 TSEM en 4212 TSM
wit A 401 TSAP
alpine wit A 401 TSAP WW
aluminium A 401 TSAP AL
zwart A 401 TSAP SW

Taster 2-voudig
met symbolen st

voor het uitwisselen van tasters van de tasterset 2-voudig art.nr.: A 402 TSA..
en de rechte taster van de tasterset 3-voudig art.nr.: A 403 TSA..
wit A 402 TSAP
alpine wit A 402 TSAP WW
aluminium A 402 TSAP AL
zwart A 402 TSAP SW

Taster 4-voudig
met symbolen st

voor het uitwisselen van taster linksboven van de tasterset 3-voudig art.nr.: A 403 TSA..
en tasters linksboven en rechtsonder van de tasterset 4-voudig art.nr.: A 404 TSA..
wit A 404 TSAP 14
alpine wit A 404 TSAP WW 14
aluminium A 404 TSAP AL 14
zwart A 404 TSAP SW 14

Taster 4-voudig
met symbolen st

voor het uitwisselen van taster linksonder van de tasterset 3-voudig art.nr.: A 403 TSA..
en tasters rechtsboven en linksonder van de tasterset 4-voudig art.nr.: A 404 TSA..
wit A 404 TSAP 23
alpine wit A 404 TSAP WW 23
aluminium A 404 TSAP AL 23
zwart A 404 TSAP SW 23
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TastersetsA programma’s

Art.nr.
Tastersets voor programma's AS 500 en A 500

Tasterset 1-voudig, compleet
op te klikken op de modules art.nr.: 4008 TSM, 4094 TSEM en 4212 TSM

wit A 401 TSA
alpine wit A 401 TSA WW
aluminium A 401 TSA AL
zwart A 401 TSA SW

Tasterset 2-voudig, compleet
op te klikken op de modules art.nr.: 4008 TSM, 4094 TSEM en 4224 TSM

wit A 402 TSA
alpine wit A 402 TSA WW
aluminium A 402 TSA AL
zwart A 402 TSA SW

Tasterset 3-voudig, compleet
op te klikken op de modules art.nr.: 4008 TSM, 4094 TSEM en 4236 TSM

wit A 403 TSA
alpine wit A 403 TSA WW
aluminium A 403 TSA AL
zwart A 403 TSA SW

Tasterset 4-voudig, compleet
op te klikken op de modules art.nr.: 4008 TSM, 4094 TSEM en 4248 TSM

wit A 404 TSA
alpine wit A 404 TSA WW
aluminium A 404 TSA AL
zwart A 404 TSA SW

Opmerking!
De tastafdekkingen worden als complete set van 1- tot 4-voudig geleverd. Als de gehele module 
met symbolen uitgerust moet worden, moet elke afdekking individueel besteld worden en is er geen 
tasterset nodig. 

Belangrijk: er zijn verschillende afdekkingen met symbolen voor elke positie op de module. 
Bijv. voor de 4-voudige module moeten 2 types afdekkingen besteld worden. Een voor de positie links-
boven en rechtsonder, een voor de positie rechtsboven en linksonder. 
Als u een afdekking wilt samenstellen met en zonder symbolen, moet de complete tasterset
(2-, 3- of 4-voudig) EN de gewenste "enkele" afdekking met symbool besteld worden.
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Tasters met symbolen CD programma

Art.nr.
Tasters met symbolen voor CD 500

Taster 1-voudig
met symbolen st

op te klikken op de modules art.nr.: 4008 TSM, 4094 TSEM en 4212 TSM
wit CD 401 TSAP
alpine wit CD 401 TSAP WW
grijs CD 401 TSAP GR
lichtgrijs CD 401 TSAP LG
zwart CD 401 TSAP SW

Taster 2-voudig
met symbolen st

voor het uitwisselen van tasters van de tasterset 2-voudig art.nr.: CD 402 TSA..
en de rechte taster van de tasterset 3-voudig art.nr.: CD 403 TSA..
wit CD 402 TSAP
alpine wit CD 402 TSAP WW
grijs CD 402 TSAP GR
lichtgrijs CD 402 TSAP LG
zwart CD 402 TSAP SW

Taster 4-voudig
met symbolen st

voor het uitwisselen van taster linksboven van de tasterset 3-voudig art.nr.: CD 403 TSA..
en tasters linksboven en rechtsonder van de tasterset 4-voudig art.nr.: CD 404 TSA..
wit CD 404 TSAP 14
alpine wit CD 404 TSAP WW 14
grijs CD 404 TSAP GR 14
lichtgrijs CD 404 TSAP LG 14
zwart CD 404 TSAP SW 14

Taster 4-voudig
met symbolen st

voor het uitwisselen van taster linksonder van de tasterset 3-voudig art.nr.: CD 403 TSA..
en tasters rechtsboven en linksonder van de tasterset 4-voudig art.nr.: CD 404 TSA..
wit CD 404 TSAP 23
alpine wit CD 404 TSAP WW 23
grijs CD 404 TSAP GR 23
lichtgrijs CD 404 TSAP LG 23
zwart CD 404 TSAP SW 23

Opmerking!
De tastafdekkingen worden als complete set van 1- tot 4-voudig geleverd. Als de gehele module 
met symbolen uitgerust moet worden, moet elke afdekking individueel besteld worden en is er geen 
tasterset nodig. 

Belangrijk: er zijn verschillende afdekkingen met symbolen voor elke positie op de module. 
Bijv. voor de 4-voudige module moeten 2 types afdekkingen besteld worden. Een voor de positie links-
boven en rechtsonder, een voor de positie rechtsboven en linksonder. 
Als u een afdekking wilt samenstellen met en zonder symbolen, moet de complete tasterset
(2-, 3- of 4-voudig) EN de gewenste "enkele" afdekking met symbool besteld worden.
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TastersetsCD programma

Art.nr.
Tastersets voor programma CD 500

Tasterset 1-voudig, compleet
op te klikken op de modules art.nr.: 4008 TSM, 4094 TSEM en 4212 TSM

wit CD 401 TSA
alpine wit CD 401 TSA WW
grijs CD 401 TSA GR
lichtgrijs CD 401 TSA LG
zwart CD 401 TSA SW

Tasterset 2-voudig, compleet
op te klikken op de modules art.nr.: 4008 TSM, 4094 TSEM en 4224 TSM

wit CD 402 TSA
alpine wit CD 402 TSA WW
grijs CD 402 TSA GR
lichtgrijs CD 402 TSA LG
zwart CD 402 TSA SW

Tasterset 3-voudig, compleet
op te klikken op de modules art.nr.: 4008 TSM, 4094 TSEM en 4236 TSM

wit CD 403 TSA
alpine wit CD 403 TSA WW
grijs CD 403 TSA GR
lichtgrijs CD 403 TSA LG
zwart CD 403 TSA SW

Tasterset 4-voudig, compleet
op te klikken op de modules art.nr.: 4008 TSM, 4094 TSEM en 4248 TSM

wit CD 404 TSA
alpine wit CD 404 TSA WW
grijs CD 404 TSA GR
lichtgrijs CD 404 TSA LG
zwart CD 404 TSA SW

Adapterraam
voor opname van tastafdekking-modules 
in het CD 500 programma

CD 4 AR
(vervanging)
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Tasters met symbolen LS range en Flat Design

Art.nr.
Tasters met symbolen voor de LS range en Flat Design

Taster 1-voudig met symbolen st

op te klikken op de modules art.nr.: 4008 TSM, 4094 TSEM en 4212 TSM
wit LS 401 TSAP
alpine wit LS 401 TSAP WW
lichtgrijs LS 401 TSAP LG
zwart LS 401 TSAP SW
Metaaluitvoeringen
Aluminium AL 2401 TSAP
Edelstaal ES 2401 TSAP
Antraciet (gelakt aluminium) AL 2401 TSAP AN

Taster 2-voudig met symbolen st

voor het uitwisselen van tasters van de tasterset 2-voudig art.nr.: ..402 TSA..
en de rechte taster van de tasterset 3-voudig art.nr.: ..403 TSA.. in de LS range
wit LS 402 TSAP
alpine wit LS 402 TSAP WW
lichtgrijs LS 402 TSAP LG
zwart LS 402 TSAP SW
Metaaluitvoeringen
Aluminium AL 2402 TSAP
Edelstaal ES 2402 TSAP
Antraciet (gelakt aluminium) AL 2402 TSAP AN

Taster 4-voudig met symbolen st

voor het uitwisselen van taster linksboven van de tasterset 3-voudig art.nr.: ..403 TSA..
en tasters linksboven en rechtsonder van de tasterset 4-voudig art.nr.: ..404 TSA.. in de LS range
wit LS 404 TSAP 14
alpine wit LS 404 TSAP WW 14
lichtgrijs LS 404 TSAP LG 14
zwart LS 404 TSAP SW 14
Metaaluitvoeringen
Aluminium AL 2404 TSAP 14
Edelstaal ES 2404 TSAP 14
Antraciet (gelakt aluminium) AL 2404 TSAP AN 14

Taster 4-voudig met symbolen st

voor het uitwisselen van taster linksonder van de tasterset 3-voudig art.nr.: ..403 TSA..
en tasters rechtsboven en linksonder van de tasterset 4-voudig art.nr.: ..404 TSA.. in de LS range
wit LS 404 TSAP 23
alpine wit LS 404 TSAP WW 23
lichtgrijs LS 404 TSAP LG 23
zwart LS 404 TSAP SW 23
Metaaluitvoeringen
Aluminium AL 2404 TSAP 23
Edelstaal ES 2404 TSAP 23
Antraciet (gelakt aluminium) AL 2404 TSAP AN 23
Opmerking!
De tastafdekkingen worden als complete set van 1- tot 4-voudig geleverd. Als de gehele module 
met symbolen uitgerust moet worden, moet elke afdekking individueel besteld worden en is er geen 
tasterset nodig. 
Belangrijk: er zijn verschillende afdekkingen met symbolen voor elke positie op de module. 
Bijv. voor de 4-voudige module moeten 2 types afdekkingen besteld worden. Een voor de positie links-
boven en rechtsonder, een voor de positie rechtsboven en linksonder. 
Als u een afdekking wilt samenstellen met en zonder symbolen, moet de complete tasterset
(2-, 3- of 4-voudig) EN de gewenste "enkele" afdekking met symbool besteld worden.
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TastersetLS range en Flat Design

Art.nr.
Tastersets voor de LS range en Flat Design

Tasterset 1-voudig, compleet
op te klikken op de modules art.nr.: 4008 TSM, 4094 TSEM en 4212 TSM
wit LS 401 TSA
alpine wit LS 401 TSA WW
lichtgrijs LS 401 TSA LG
zwart LS 401 TSA SW
Metaaluitvoeringen
Aluminium AL 2401 TSA
Edelstaal ES 2401 TSA
Antraciet (gelakt aluminium) AL 2401 TSA AN

Tasterset 2-voudig, compleet
op te klikken op de modules art.nr.: 4008 TSM, 4094 TSEM en 4224 TSM
wit LS 402 TSA
alpine wit LS 402 TSA WW
lichtgrijs LS 402 TSA LG
zwart LS 402 TSA SW
Metaaluitvoeringen
Aluminium AL 2402 TSA
Edelstaal ES 2402 TSA
Antraciet (gelakt aluminium) AL 2402 TSA AN

Tasterset 3-voudig, compleet
op te klikken op de modules art.nr.: 4008 TSM, 4094 TSEM en 4236 TSM
wit LS 403 TSA
alpine wit LS 403 TSA WW
lichtgrijs LS 403 TSA LG
zwart LS 403 TSA SW
Metaaluitvoeringen
Aluminium AL 2403 TSA
Edelstaal ES 2403 TSA
Antraciet (gelakt aluminium) AL 2403 TSA AN

Tasterset 4-voudig, compleet
op te klikken op de modules art.nr.: 4008 TSM, 4094 TSEM en 4248 TSM
wit LS 404 TSA
alpine wit LS 404 TSA WW
lichtgrijs LS 404 TSA LG
zwart LS 404 TSA SW
Metaaluitvoeringen
Aluminium AL 2404 TSA
Edelstaal ES 2404 TSA
Antraciet (gelakt aluminium) AL 2404 TSA AN

Adapterraam
voor opname van tastafdekking-modules 
in LS-programma's

LS 4 AR
(vervanging)
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