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eNet – een systeem,  
vele voordelen 
Bidirectioneel radiografisch systeem. Eenvoudige installatie. 
Flexibele bedienmogelijkheden. Opname in een netwerk  
met andere systemen. 
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eNet is slim

Opname in een netwerk en aansturen van de et-installatie vanuit huis. 

Licht schakelen en dimmen, rolluiken op- en neer sturen, lichtscènes oproepen – in een netwerk 
met eNet. De centrale is de eNet Server: snel projecteren volgens gebouwstructuur of functies. 
Gedegen in bedrijfname. Alle functies bediend via het intuïtieve bedienoppervlak.  

De voordelen van eNet zijn 
overtuigend
eNet is een bidirectioneel radiografisch systeem op frequentie 868,3 MHz. Een gedegen radiografische 
overdracht met directe feedback is daarmee gewaarborgd. Als gebouwbeheersysteem liggen de 
voordelen van eNet in het snel installeren en achteraf aanpassen, de eenvoudige en flexibele 
bediening en de integratie van bestaande JUNG managementsystemen. De mogelijkheid van 
gebruikergeoriënteerde visualisatie en eenvoudig updaten maken het systeemconcept compleet. 

eNet gemakkelijk achteraf aanpassen

Moderne et-installatie met weinig extra kosten.

Bestaande componenten in netwerk opnemen – zonder leidingen om te leggen. Bij een reeds 
geïnstalleerd Jaloezie- of Lichtmanagementsysteem vormen de nieuwe tasters de interface naar 
het bidirectionele systeem eNet. Het bekende systeem met radiografische afstandbediening, 
JUNG Funkmanagement,  kan via een gateway worden gekoppeld.  

eNet is snel geïnstalleerd

Snelle installatie dankzij de Push-Button-Technologie of eNet connect.

Via Push-Button vindt de handmatige in bedrijfname plaats. Via de keuzeschakelaar op de 
actoren wordt bovendien de configuratie van de actor uitgevoerd. Met de kanaalgebonden  
statusleds vormen zij een vakmanwaardige installatiemogelijkheid. Nieuw zijn het projecteren  
en in bedrijf nemen via eNet connect in de eNet-Server. Tezamen met de apparaatscan ter 
plekke zijn dit de highlights van een eenvoudige en snelle installatie. 

eNet is comfortabel

Bediening met feedback dankzij bidirectionele overdracht.

Verlichting en jaloezieën naar wens combineren en in lichtscènes afroepen. Dat is zeker  
comfortabel. Garagedeur open of gesloten, kelderverlichting aan- of uitgeschakeld: dankzij  
bidirektionele radiografische overdracht en directe feedback, zichtbaar via  statusleds op de  
wandzender en duidelijke teksten op de handzender of op het bedienoppervlak.  

eNet is energiezuinig

Tonen van het verbruik en besparen door behoefte-afhankelijk gebruik.

De eNet artikelen zelf hebben een minimale energiebehoefte in stand-by stand en voldoen hiermee 
aan de nieuwste EU-richtlijnen. De eNet energiesensoren meten het verbruik en geven informatie 
via het grafische display eNet Home van de eNet Server over energiebesparingsmogelijkheden.  

eNet is flexibel

Handig uitvoeren van aanpassingen.

Flexibel, en overal snel en gemakkelijk geïnstalleerd. Zo kunnen de individuele componenten 
probleemloos gedemonteerd en opnieuw geïnstalleerd worden in de nieuwe woning, en zonodig 
uitgebreid worden. 

eNet is voorbereid op de toekomst

Actueel en toekomstgericht door updates en compatibiliteit met andere systemen.

Bij nieuwe features of bugs: actualisatie van de apparaatsoftware via de eNet server bespaart u 
lastige uitwisseling van apparatuur. JUNG Managementsystemen eenvoudig combineren en ook 
opnemen in lichtscènes. De nieuwe eNet tasters en Gateways faciliteren de compatibiliteit en 
daarmee de zekerheid voor toekomst. 
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De eNet zenders

Wandzenders
De wandzenders 1- tot 4-kanaals kunnen met elke actor uit het systeem communiceren. Radiografisch worden 
bevelen voor het sturen van verlichting of jaloezieën overgedragen, incl. lichtscènes. Bediening vindt plaats 
middels tasters met groot oppervlak; leds tonen de statusmelding.   

Via de Graphic Tool kunnen de tasters met Lasergravure of Kleurendruk individueel voorzien worden van beelden, 
symbolen en teksten. Zo wordt de functietoewijzing verduidelijkt. 

IP Gateway 
Gateway met wandbevestiging 
voor de bediening van eNet 
actoren via een smartphone. 
Bediening van verlichting en 
zonwering vindt plaats via de 
eNet IP Gateway App. 

Funk-gateway 
tussenstekker
Deze Gateway verbindt JUNG  
eNet en JUNG Funkmanagement. 
Ideaal voor aanpassingen en uit-
breiding achteraf van bestaande 
Funkmanagement installaties.   

Wandzenders 1- 4 kanaals

Handzender met display 4-kanaals 
handzender

2-kanaals  
handzender

1-kanaals hand-
zender,  toggle

Smartphone

Repeater 

De repeater vergroot het 
bereik van de radiografische 
eNet signalen. Zo komen alle 
opdrachten goed aan bij de 
betreffende ontvanger. De 
functionaliteit van de repeater 
kan ook via de eNet actoren 
geactiveerd worden.  

Universele 
zender
Met de compacte universele 
zender kunnen conventionele  
230 V schakelaars  geschikt 
gemaakt worden voor radio- 
grafische afstandbediening:  
de serieschakelaar met  
controleverlichting geeft dan  
een statusterugmelding.  

Handzenders
Bijzonder comfortabel en vanaf elke plaats in huis worden functies en scènes op afstand bestuurd. De handzender  
met display informeert in duidelijke taal over de verschillende statussen en is met de grote tasteroppervlakken  
gemakkelijk te bedienen. Het display is logisch opgebouwd naar ruimtes en verbruikers, teksten zijn vrij toe te  
voegen. Daarbij zijn er verdere varianten beschikbaar met twee of vier kanalen en een 1-kanaals toggle-zender.  
In combinatie met de IP-Gateway en de eNet App is het ook mogelijk om te bedienen met een smartphone.  

Energiesensoren
Met de energiesensoren wordt spanning en stroom gemeten om het 
energieverbruik te meten over de eNet Server. De resultaten worden 
getoond via de visualisatie eNet Home.  

Radiografische 
Energiesensor 
Tussenstekker

Radiografisch 
energiesensor

Radiografische 
Energiesensor
4-kanaals REG

Radiografische universele  
zender 2-kanaalsLS range CD rangeA rangeAS range

In verschillende bouwvormen, naar toepassing, overtuigen de eNet zenders met hun  
functionaliteit en bediencomfort.
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Diversiteit in design

De eNet wandzender voor inbouw is verkrijgbaar in de AS -, A - , CD - en LS range. 
Rechthoekig of met afgeronde hoeken, smalle of brede ramen, kunststof, metaal of glas:  
de keuze is vrij. Voor optimale functietoewijzing kunnen de tasters met de Graphic Tool  
met Lasergravure of Kleurendruk individueel gekenmerkt worden.  

Met een druk op een taster

De batterijgevoede eNet wandzenders in de uitvoeringen 1-, 2-, 3- en 4-voudig worden gebruikt 
voor de overdracht van schakel-, dim-, jaloezie- en scène-opdrachten. Hiertoe communiceren zij 
met alle actoren uit het systeem. Zij zijn beschikbaar in uitvoeringen met één tot 4 kanalen.   
Dankzij het bidirectionele karakter zijn er statusmeldingen via de rode en groene leds.   

A rangeAS range LS range

Wandzender 
1-kanaals

Wandzender 
2-kanaals

Wandzender 
3-kanaals

Wandzender 
4-kanaals

CD range

De eNet Wandzender
eNet bedienen in hetzelfde design als de rest van het schakelmateriaal:  
de wandzenders vallen op door de uitgebreide keuzemogelijkheden qua  
vormgeving, materiaal en kleur. Via de grote tasters verloopt het bedienen  
van de gewenste functies en lichtscènes eenvoudig en comfortabel. De  
vlakke wandzender kan precies daar worden bevestigd waar hij nodig is -  
op stucwerk, op hout of op glas.     
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Handzender 1-, 2- en 4 kanaals

De handzender 1-kanaals met togglefunctie dient voor de overdracht van schakel-, 
dim- en jaloezie-opdrachten. Met  de uitvoeringen 2- en 4-kanaals kunnen bovendien 
ook scènes worden opgeroepen. Extra functies kunnen daarbij via de eNet Server 
geactiveerd worden. Alle drie de handzendervarianten hebben statusmeldingen via 
rode en groene leds.  

Handzender met display

De handzender met LC-display verenigt veelomvattende functionaliteit en bediencomfort in een compacte bouwvorm.  
De handzender wordt niet alleen gebruikt voor het bedienen van de functies en scènes in de ruimte, maar ook voor  
het aanleggen, oproepen en kiezen van favorietenlijsten. Naast de bedienkanalen heeft deze zender dan ook een  
navigatiekruis met centrale bevestigingstaster, zoals bij  afstandbedieningen wel vaker het geval is. Op het display  
wordt duidelijke tekst getoond (vrij vorm te geven); de goed gestructureerde lijstopbouw naar verbruiker, ruimte en  
favorieten optimaliseert het bediengemak. Bovendien kunnen extra functies via de eNet Server worden geactiveerd. 
Comfortabel: de wake-up functie door de geïntegreerde acceleratorsensor, waardoor de handzender bij beweging uit  
de energiebesparende standby-modus direct weer in de functiemodus overgaat. Het opladen van de handzender  
gebeurt naar keuze via de meegeleverde laadkabel of de tafelstandaard.       

De eNet Handzender
eNet bedienen op afstand: met de eNet Handzender worden de functies en scènes 
in het hele huis mobiel bediend, comfortabel en zonder beperkingen. Naar wens en 
toepassing staan er verschillende uitvoeringen ter beschikking. Alle handzenders 
communiceren met alle actoren in het systeem.  
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De IP-Gateway met wandbevestiging kan parallel 
met max. vijf smartphones gecombineerd worden.  
24 kanalen voor bediening van eNet actoren, 20 
lijsten voor favorieten en 16 scènes zijn opgenomen. 
De werking volgt met een vast IP-adres of WLAN-
router en een USB-voeding. Bediening van functies 
en scènes verloopt via de eNet App.  

Overzicht van de ruimte

Voor het maken van een overzicht 
van de ruimte worden de gewenste 
iconen uit een bibliotheek gekozen. 
De benaming van de ruimte kan 
daarbij individueel gebeuren. 

Functies en scènes aansturen

Als de gebruiker via de iconen 
de gewenste ruimte oproept, dan 
worden de functies en scènes 
overzichtelijk weergegeven. Per 
touch volgt dan comfortabel de 
bediening. 

Scannen en configureren  

Na de apparaatscan kunnen de 
functies toegewezen worden. 
Ook de gewenste benaming 
en het samenvoegen voor de 
scènes vindt hier plaats.  

De eNet Gateway
eNet bedienen met een smartphone: met de IP-Gateway en de eNet App is bediening  
en beheer van eNet voordelig en zonder programmeringkosten. Mobiel en comfortabel -  
overal in uw eigen WLAN-omgeving.   

De eNet App

Met de eNet App gebeurt het aansturen van verlichting, zonwering en lichtscènes  
via een grafisch bedienoppervalk. Comfortabel, intuïtief en mobiel. 

12 13



De eNet energiesensoren
Efficiënter met energie omgaan met eNet: met de energiesensoren wordt spanning en 
stroom gemeten om het energieverbruik te controleren. Daarbij worden het werkelijke -, 
blind- en het schijnbaar vermogen en het elektrisch verbruik berekend.  

De sensoren zijn verkrijgbaar in drie verschillende bouwvormen, afhankelijk van hun toepassing.  

De energiesensor als tussenstekker is ideaal voor plaatsonafhankelijke verbruikers die 
bewaakt moeten worden, zoals bijv. staande lampen. Bij de inbouwvariant „verdwijnt“ de 
energiesensor onzichtbaar in de wand. Hierop kunnen bijvoorbeeld een TV of HiFi-
installatie als verbruiker worden aangesloten. De 4-kanaals energiesensor REG wordt 
ingebouwd in de verdeelinrichting. Plaatsgebonden verbruikers, zoals een wasmachine en 
droger, tot aan een complete kinderkamer of woonkamer, kunnen hierop worden aangesloten.  

De van de sensoren verkregen waardes worden overzichtelijk getoond met de visualisatie 
eNet Home van de eNet Server. Aan de hand van duidelijke statistieken, met de mogelijkheid 
tot opslaan, ook van jaren, vindt dan de verbruikscontrole plaats. Vergelijkend kan de 
gebruiker zo mogelijke energiebesparing ontdekken en het energieverbruik verminderen. 

Radiografische 
Energiesensor  
tussenstekker

Radiografische 
Energiesensor UP

Radiografische 
Energiesensor
4-kanaals REG
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De eNet ontvangers
De eNet ontvangers zijn beschikbaar in verschillende bouwvormen, afhankelijk van  
toepassing en de mogelijkheden in de ruimte.   

Radiografische 
UP-actoren
Als schakel-, dim- of jaloezie-actor is  
bij de radiografische inbouwactoren de 
functie te kiezen met een schakelaar.  
De compacte bouwvorm is ideaal voor 
inbouw in een inbouwdoos of in een 
eNet inbouwbehuizing, verlaagde  
plafonds of luifels. Hiertoe zijn er  
stuurapparaten met Dali- dan wel  
1-10 Volt stuurapparaten beschikbaar. 

Radiografische 
REG-actoren
De REG-actoren met schakelaar voor 
de bedrijfsstand en bedienknoppen op 
het apparaat zelf en overeenkomstige 
signaleringsleds voor snelle een-mans-in 
bedijfname. De signalen worden via de 
eNet funkkop via de geïntegreerde dan 
wel de externe antenne aan de actoren 
overgedragen.   

Schakel-/pulsactor 
2-kanaals

Jaloezie-actor DALI  
stuureenheid

Jaloezie-actorUniversele dimmer 
1-kanaals

Universele dimmer 4-kanaalsSchakel-/pulsactor 8-kanaals 
Jaloezie-actor 4-kanaals 

eNet funkkop Schakel-/puls-
actor 1-kanaals

Universele dimmerSchakel-/pulsactor 
1-kanaals

Schakel-/pulsactor 
1-kanaals  

potentiaalvrij

Radiografische 
systeemafdekkingen
Met de radiografische systeemafdek-
kingen worden componenten uit het 
beproefde JUNG Licht- en Jaloezie-
management in eNet opgenomen.  

Systeemafdekkingen Lichtmanagement

AS/A range LS rangeCD range

1 - 10 Volt  
stuureenheid

Systeemafdekkingen Jaloeziemanagement

Serie AS/A range LS rangeCD range
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Systeemafdekkingen 
Lichtmanagement

Voor handmatige - dan wel radiografisch 
gestuurde bediening van daarvoor 
bestemde UP(inbouw)-basisunits voor 
schakelen en dimmen van verlichting. 
Eenvoudigweg bestaande afdekking uit-
wisselen voor een eNet afdekking. 

Funk-gateway tussenstekker
De Funk-gateway tussenstekker fungeert als „vertaler“ tussen eNet en Funkmanagement. Hij wordt gebruikt voor  
het aansturen van eNet-actoren door Funkmanagementzenders, maar ook andersom voor het aansturen van 
Funkmanagementactoren door eNetzenders.  

24 zendkanalen zijn daarbij uit beide systemen te verbinden; zeven scènes vanuit beide systemen zijn af te roepen. In  
combinatie met de IP-Gateway en de eNet App kunnen bestaande Funkmanagementinstallaties ook met een smartphone 
aangestuurd worden.  

Systeemafdekkingen Licht- en Jaloeziemanagement
Ook de componenten uit het Licht- en Jaloeziemanagement kunnen eenvoudig omgezet worden naar eNet. Daartoe worden 
op de bestaande basiselementen de eNet afdekkingen gemonteerd. De bediening van de functies gebeurt dan naar keuze 
direct op de tasterafdekking, op de handzender of via eNet Home. Extra functies zijn mogelijk via de eNet Server.   

Systeemafdekkingen  
Jaloeziemanagement 

Handmatige dan wel radiogra-
fisch gestuurde bediening van 
elektrisch aangedreven jaloezieën, 
rolluiken en markiezen: bestaande 
jaloezie-afdekking eenvoudigweg 
uitwisselen voor eNet afdekking.

JUNG  eNet-installatie JUNG Funkmanagement

eNet handzender  
met display

Funkmanagement  
handzender

eNet UP-actor Funkmanagement  
UP-actor

Aansluiting en achteraf  
aanpassen van bestaande  
JUNG Managementsystemen
eNet eenvoudig achteraf aanpassen: met de Funk-gateway tussenstekker en de systeemafdekkingen worden 
bestaande Funk-, Licht en Jaloeziemanagementinstallaties snel en voordelig achteraf aangepast. 
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Schakelactor
Met de functieschakelaar wordt 
gekozen tussen de functies 
„Schakelen“ en „Pulsen“. 

Dimactor
Hier kan met de functieschakelaar 
gekozen worden tussen de instel-
lingen „Universele dimmer“, „Led 
Fase-aan- of -afsnijden (Retrofit)“ 
en „Minimale lichtsterkte“.

Jaloezie-actor
Met de functieschakelaar worden  
hier de looptijden voor jaloezieën  
en rolluiken ingesteld. 

Handmatige in bedrijfname
Handmatige in bedrijfname gebeurt m.b.v. een pusbutton. Met de functieschakelaar op de actoren 
wordt bovendien de apparaat-parametering geregeld. Met de kanaalgebonden statusleds bieden zij 
samen een gedegen, snelle en vakkundige installatiemogelijkheid. In slechts twee stappen is  
handmatige in bedrijfname doorgevoerd: eerst de functie kiezen via de functieschakelaar, daarna 
met de ‚Prog.‘ knop de ontvanger en de zender met elkaar verbinden.    

Bij alle actoren vindt de koppeling met de eNet Server plaats via de instelling „PC“ op de functieschakelaar.
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De eNet-Server
De eNet Server is de intelligente stuurcentrale van het systeem. Hiermee vindt de inbedrijfname, 
programmering en bediening van de eNet componenten plaats alsmede de opname in een netwerk 
van de gezamenlijk techniek in huis.

Voordeel voor de installateur: met de geïntegreerde projecteringsoftware eNet Connect zijn 
inbedrijfname en programmering gewoonweg comfortabel. Hiertoe wordt eNet Connect in de 
browser van de PC opgeroepen, zonder lastige software-installatie. Zo kan het projecteren op 
kantoor voorbereid worden, en dan ter plaatse bij de klant gepresenteerd worden, ook in offline 
modus. De dan gemeenschappelijk gecreëerde virtuele planning dient tegelijkertijd als basis 
voor het maken van de installatie.  

Voor de visualisatie is het noodzakelijk dat de eNet Server op het project aanwezig is. Daarnaast 
kan de server door de installateur als tool gebruikt worden voor beheer op afstand, voor wijzigingen 
of voor projecteren van maximaal negen andere eNet installaties. Met de eNet Server is ook de 
mogelijkheid tot updaten van de aan eNet aangesloten apparaten gewaarborgd. 

Voordeel voor de gebruiker: met de in de eNet Server geïntegreerde visualisatie eNet Home  
(presentatie via eenduidige JUNG bedienoppervlakken) is de bediening van het eNet systeem  
eenvoudig en intuïtief. Vanzelfsprekend kunnen de individuele eisen aangepast worden. Met de 
computer, tablet of smartphone volgt dan de comfortabele bediening. 
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Met de software eNet Connect gebeurt de plaatstoewijzing voor apparaten, functies en de installatie middels Drag-and-
Drop gewoon op de monitor – ook in de offline modus. Het documenteren en het bewerken van de aangelegde projecten 
is natuurlijk mogelijk. Talrijke extra functies, zoals tijdschakelingen met astrofunctie en praktische logische bouwstenen 
maken het concept compleet. Toegang via webapplicaties: volledige functionaliteit en opname in een netwerk met  
intuïtieve bediening via PC, tablets en smartphones.

Computer via LAN met de eNet Server verbinden

In zeven stappen visualiseren: 

Scannen en samenstellen van de componenten

Verbinding maken

Opbouw van de gebouwstructuur Visualisatie starten

Aanmelden op de eNet Server Het maken van scènes

Zodra de Power-led op de eNet Server continu 
brandt, kan de verbinding opgebouwd worden.  
De computer moet tot het zelfde netwerk behoren  
als de eNet Server. In de webbrowser wordt de  
verbinding met de eNet Server opgezet en het  
aanmeldscherm van de eNet Server verschijnt. 

Middels tabbladen worden hier actor- en sensor-
kanalen aan elkaar gekoppeld, en wordt hun locatie  
in de gebouwstructuur toegewezen. Onder het  
tabblad „Keuzelijst“ zijn in het register apparaten  
en de reeds geprojecteerde kanalen en bouwstenen 
gesorteerd en opgeslagen; middels Drag-and-Drop 
worden zij aan het tabblad toegevoegd. 

Allereerst wordt de gebouwstructuur van het  
project opgebouwd. In een gebouw kunnen etages  
en ruimtes worden aangelegd, in etages alleen  
maar ruimtes. Deze kunnen vrij benoemd worden. 
Belangrijk: een zorgvuldige structuuropbouw is  
van groot belang, omdat dit 1:1 in de visualisatie  
wordt weerspiegeld!

Gelijk aan de aangelegde gebouwstructuur bevinden  
zich nu alle ruimtes en toegewezen functies/scènes  
in een grafische bedienstructuur, via welke de  
gebruiker zijn eNet installatie comfortabel kan  
bedienen. 

Om de inbedrijfname van de eNet Server te 
starten, worden de aanmeldgegevens ingevoerd. 
Het scherm „Project laden“ wordt geopend. Nu 
kan een nieuw project worden aangemaakt of 
een bestaand project gekozen worden. 

In bedrijf nemen en projecteren 
met de eNet Server.

Om apparaten uit de eNet installatie aan het  
project toe te voegen, moet er een apparaatscan 
plaatsvinden. Hier worden de apparaten gevonden,  
die in de leermodus staan of bij welke in de laatste  
drie minuten de spanning is aangesloten. In het 
scanresultaat worden alle gevonden apparaten 
getoond. 

Voor elke scène wordt een registratiekaart aangelegd,  
die een plek in de gebouwstructuur krijgt toegewezen.  
In scènes kunnen alleen sensorkanalen van het type  
„Scène“ worden toegevoegd. Sensor- en actorkanalen  
met verschillende functies, zoals schakelen, dimmen  
en jaloezielooptijd, worden zo in een scène verenigd. 
Kies uit de projectering het JUNG logo en start de  
visualisatie:
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Logische bouwstenen gebruiken Diagnosefunctie

Bouwsteen schakelklok Apparaatparameter

Scènes maken Configuratie en updates

Met „logische bouwstenen“ worden verbanden 
tussen actoren en sensoren vastgelegd. 
Hieruit resulteren automatische processen, 
die het comfort van de gebruiker bij de 
bediening verhogen. 

De diagnosefunctie test gedurende  het 
onderhoud de verbindingen tussen zenders en 
ontvangers. Apparaten worden gelokaliseerd, 
signaalsterktes getest, telegrammen opgetekend 
en in de repairfunctie worden apparaten 
zonodig opnieuw geprogrammeerd. 

Naast de apparaten die fysiek aanwezig zijn in de eNet installatie, kunnen m.b.v. eNet Connect 
ook virtuele functionele bouwstenen in de plannen opgenomen worden. 

De schakelklok bouwsteen kan in meerdere 
tabbladen gebruikt worden. Hiermee worden 
tijdschakelingen gemaakt, die volgens pro-
grammering verlichting en jaloezieën schakelen 
afhankelijk van zonsopkomst/zonsondergang 
of tijdgestuurd. 

De via eNet Connect gemaakte parameterin-
stellingen worden – net zoals de plaats waar 
het apparaat geïnstalleerd is en de plaats 
waar het apparaat zijn functie uitvoert – via 
de server in het apparaat geschreven. Bij 
uitbreiding van de installatie of het uitwisselen 
van apparaten hoeft er hierdoor niet opnieuw 
geprogrammeerd te worden. 

Hier kunnen scènes flexibel worden aangelegd: 
„Centraal alles aan/alles uit“ of „Masterdimmen“ 
zijn voorbeelden, die de gebruiker bij de bediening 
later meer comfort kunnen opleveren.

Ideaal voor onderhoud (op afstand): net-
werkinstellingen voor de installatie worden 
op de eNet Server vastgelegd en zijn met 
eNet Connect altijd oproepbaar. Bovendien 
kunnen software- en apparaat-updates zo 
naar behoefte uitgevoerd worden.

 
eNet Connect: de functies 
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eNet Home
eNet Home is de in de eNet Server geïntegreerde, browser georiënteerde visualisatie. 
Hiermee is de bediening van de eNet installatie bijzonder comfortabel via Smart 
Displays, computers, laptops, tablets en smartphones. 
 

Daarbij is de grafische weergave naar verbruiker overzichtelijk opgebouwd: de structurering 
naar ruimtes, functies  en favorieten zorgt voor eenvoudige toegang, de bediening verloopt 
volgens het principe „bladeren, scrollen, functie/scène oproepen“. Zo heeft de gebruiker altijd  
en overal zijn eNet installatie onder controle.  
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AanwezigheidssimulatieBedienoppervlak individueel configureren

Weergave energieverbruik

Panoramaview 

Schakelklokken

Processen van verlichting, zonwering en 
scènes – dus de gebruiksgewoonten – 
worden naar wens over 24 uur of een  
week opgenomen. Bij langere afwezigheid/
vakantie speelt de eNet installatie deze 
opname automatisch af en wekt zo de 
indruk dat het huis bewoond is. 

Hier kan de gebruiker op zijn bedienoppervlakken 
functies groeperen en de volgorde bepalen  
van wat er getoond wordt, favorietenlijsten 
opstellen en individueel benoemen evenals  
zijn snelkoppelingen naar functies/scènes  
voor de taakbalk vastleggen.

In combinatie met de energiesensor kan 
het verbruik van de aangesloten apparaten 
getoond worden. De weergave gebeurt 
aan de hand van een overzichtelijk balken-
diagram; mogelijk zijn een uren-, dagen-, 
weken-, maanden- en jaarweergave. Zo 
behoudt de gebruiker altijd het overzicht, 
kan hij verbruik vergelijken en energiebespa-
ringsmogelijkheden herkennen. 

Optimale weergave in de panoramaview: 
een foto van de gewenste ruimte wordt 
geladen en op de plek van de functie,  
locatie van uitvoer, worden de bedienknoppen 
aangebracht. Zo stuurt de gebruiker 
scènes en functies aan de hand van een 
foto van de kamer.

Voor de in eNet Connect voorgeconfigureerde 
schakelklokken geldt: activatie of de-activatie van  
de schakelklok en het instellen van individuele 
schakeltijden kan de gebruiker zelfstandig uitvoeren -  
zo kan hij aanpassingen maken aan gewijzigde 
wensen.

Scènes maken

In de visualisatie kunnen in eNet Connect 
geprogrammeerde scènes uitgebreid worden 
en kunnen er zelfs eigen scènes gemaakt worden. 
Dit geeft de gebruiker grote flexibiliteit.

Naast de bediening van alle eNet functies en scènes, kan de gebruiker in de 
Administratormodus bovendien ook individuele instellingen zelf uitvoeren.

eNet Home: 
functies en instellingen
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eNet

Radiografische handzender
1-kanaals met Togglefunctie
antraciet FM HS 1 T
Bedoeld gebruik
• Handzender voor de radiografische overdracht van schakel-, dim- en jaloeziecommando´s 
• Gebruik met radiografische actoren uit het eNet-systeem

Producteigenschappen
• Een toets voor het schakelen en dimmen van een kanaal 
• Statusindicatie met led 
• Batterijgevoed apparaat
• Signalering van verzendfouten uitschakelbaar

Met eNet-server instelbaar:
• Scènes: Alles-aan, Alles-uit, individuele scènes 
• Bedieningsblokkering

Extra functies met eNet-server:
• Update van de apparaatsoftware 
• Foutengeheugen uitlezen

Licht bedienen
• Schakelen: knop korter dan 0,4 seconde indrukken. 
• Dimmen: knop langer dan 0,4 seconde indrukken. Bij het loslaten van de knop stopt het dimmen. 
• Op minimale lichtsterkte inschakelen: toets langer dan 0,4 seconde indrukken.

Jaloezie bedienen
• Jaloezie sturen: knop langer dan 1 seconde indrukken. 
• Verandering van richting bij lopende jaloezie: knop langer dan 1 seconde indrukken. 
• Verandering van richting bij stilstaande jaloezie: eerst knop korter dan 1 seconde indrukken, 

en dan de knop langer dan 1 seconde indrukken. 
• Jaloezie stoppen: knop korter dan 1 seconde indrukken. 
• Jaloezie verstellen: knop korter dan 1 seconde indrukken.

Pulsactor bedienen
• Pulsen: last wordt ingeschakeld zolang de knop wordt ingedrukt.
De maximale inschakelduur is 60 seconden.

Technische gegevens
Nominale spanning: DC 3 V
Batterijtype: 1 x lithium CR 2450N (meegeleverd)
Omgevingstemperatuur: –5 ... +45 °C
Afmetingen (L x B x H): 55 x 40,5 x 15 mm
Radiofrequentie: 868,3 MHz
Zendvermogen: max. 20 mW
Zendbereik in het vrije veld: typ. 100 m

Art.nr.
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eNet

Radiografische handzender
2-kanaals
antraciet FM HS 2

Producteigenschappen
• Telkens twee naast elkaar liggende knoppen horen bij een kanaal 
• Statusindicatie met led 
• Inschakellichtsterkte van dimactoren kan worden opgeslagen 
• Batterijgevoed apparaat 
• Scènes radiografische handzender 2-voudig: Alles uit, drie individuele scènes
• Signalering van verzendfouten kan uitgeschakeld worden.

Technische gegevens
Nominale spanning: DC 3 V
Batterijtype: 1 x lithium CR 2450N (meegeleverd)
Omgevingstemperatuur: –5 ... +45 °C
Afmetingen (L x B x H): 55 x 40,5 x 15 mm
Radiofrequentie: 868,3 MHz
Zendvermogen: max. 20 mW
Zendbereik in het vrije veld: typ. 100 m

Art.nr.
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eNet

Radiografische handzender
4-kanaals
antraciet FM HS 4
Bedoeld gebruik
• Handzender voor de radiografische overdracht van schakel-, dim-, jaloeziesturing- en scènecommando's
• Gebruik met radiografische actoren uit het eNet-systeem

Producteigenschappen
• Telkens twee naast elkaar liggende knoppen horen bij een kanaal • Statusindicatie met led • Inschakellicht-
sterkte van dimactoren kan worden opgeslagen • Batterijgevoed apparaat • Scènes radiografische hand-
zender 4-voudig: Alles uit, zeven individuele scènes • Signalering van verzendfouten uitschakelbaar
Met eNet-server instelbaar:
• Masterdimfunctie • Scènes Alles aan • Bedieningsblokkering
Extra functies met eNet-server:
• Update van de apparaatsoftware • Foutengeheugen uitlezen
Licht bedienen
• Schakelen: knop korter dan 0,4 seconde indrukken. • Dimmen: knop langer dan 0,4 seconde indrukken. 
Bij het loslaten van de knop stopt het dimmen. • Dimactoren op minimale lichtsterkte inschakelen: rechter-
knop langer dan 0,4 seconde indrukken. • Dimactoren op minimale lichtsterkte inschakelen en dimmen tot 
maximale lichtsterkte: linkerknop langer dan 0,4 seconde indrukken.
Jaloezie bedienen
• Jaloezie sturen: knop langer dan 1 seconde indrukken. • Jaloezie stoppen of verstellen: knop korter dan 
1 seconde indrukken.
Pulsactor bedienen
• Pulsen: last wordt ingeschakeld zolang de knop wordt ingedrukt.
Scène oproepen
• Scèneknop kort indrukken.
Scène wijzigen
• Scèneknop kort indrukken. Actoren schakelen naar het opgeslagen scène. • Nieuw scène instellen.
• Scèneknop langer dan 4 seconden indrukken. Actoren schakelen eerst naar de oude scène en slaan 
na 4 seconden de nieuwe scène op.

Inschakellichtsterkte opslaan
Bij dimactoren kan een lichtsterkte worden opgeslagen waarop de dimactor bij het kort indrukken van de 
knop wordt ingeschakeld. 
Knoppen van een kanaal zijn als kanaaltoetsen ingesteld.
• Gewenste inschakellichtsterkte instellen.
• Beide knoppen van een kanaal tegelijkertijd langer dan 4 seconden indrukken.
Het licht wordt kort uitgeschakeld en op de nieuwe inschakellichtsterkte weer ingeschakeld.
Inschakellichtsterkte is opgeslagen.

Somstatus opvragen
Knoppen van een kanaal zijn als kanaaltoetsen ingesteld.
• Beide knoppen van het kanaal tegelijkertijd 1 tot 4 seconden indrukken.
Signalering van radiografische overdracht en somstatus.

Technische gegevens
Nominale spanning: DC 3 V
Batterijtype: 1 x lithium CR 2450N (meegeleverd)
Omgevingstemperatuur: –5 ... +45 °C
Afmetingen (L x B x H): 93 x 53 x 15,5 mm
Radiofrequentie: 868,3 MHz
Zendvermogen: max. 20 mW
Zendbereik in het vrije veld: typ. 100 m

Art.nr.
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eNet

Radiografische handzender met display
24-kanaals
antraciet FM HS D 24
Bedoeld gebruik
• Handzender voor de radiografische overdracht van schakel-, dim-, jaloeziesturing- en scènecommando´s
• Gebruik met radiografische actoren uit het eNet-systeem

Producteigenschappen
• Display (LCD-scherm) voor aanwijzingen voor de gebruiker • Menutoetsen met wisselende functies, 
afhankelijk van de menucontekst • Navigatietoetsen voor de oriëntatie binnen het menu • Drie vrij configureer-
bare toetsparen • Status-led voor de weergave van de verzendstatus • 10 lijsten voor het maken van favoriete
functies • 16 scènes • Alles aan en Alles uit • Buitensluitbeveiliging voor rolluiken of jaloezieën 
• Dwangmatige stuurfunctie • Masterdimfunctie • Gebruik met oplaadbare batterij (meegeleverd) • Opladen 
van de batterij met of zonder laadschaal (art.nr.: FM HS TF) met USB-lader • Laadkabel meegeleverd
Via eNet-server activeerbare extra functies:
• Bedieningsblokkering • Actualisering van de apparaatsoftware (alleen bij aangesloten voedingsspanning)
Licht bedienen
• Inschakelen: linker toets kort indrukken. • Uitschakelen: rechter toets kort indrukken. • Lichter dimmen: 
linker toets lang indrukken. Bij het loslaten van de knop stopt het dimmen. • Donkerder dimmen: rechter toets 
lang indrukken. Bij het loslaten van de knop stopt het dimmen.
Jaloezie bedienen
• Jaloezie omhoog sturen: linker toets lang indrukken. • Jaloezie omlaag sturen: rechter toets lang 
indrukken. • Jaloezie stoppen of verstellen: rechter of linker toets kort indrukken.
Pulsactor bedienen
• Rechter of linker toets indrukken: Last wordt tijdens het indrukken van de toets ingeschakeld.
Scène oproepen
• Scèneknop kort indrukken.
Actoren schakelen naar de opgeslagen scènewaarden.
Scène wijzigen
• Scèneknop kort indrukken. Actoren schakelen naar de opgeslagen scènewaarden. • Nieuwe scène-
waarden instellen. • Scènetoets langer dan 4 seconden indrukken. Actoren schakelen eerst naar de opge-
slagen scènewaarden en slaan na 4 seconden de nieuwe scènewaarden op.
Scène dimmen
De dimactoren in een opgeroepen scène kunnen worden gedimd, waarbij de lichtsterkte verschillen tussen de
afzonderlijke dimactoren behouden blijven.
De masterdimfunctie moet aan een tuimelschakelaar zijn toegewezen.
• Een scène oproepen – naar keuze via het scènemenu of een bedieningstoets.
• Meer dimmen: masterdimtoets links lang indrukken.
• Minder dimmen: masterdimtoets rechts lang indrukken.

Technische gegevens
Nominale spanning: DC 3,6 V
Accu-type: 1 x lithium LIR 2477 (meegeleverd)
Afmetingen (L x B x H): 131 x 67 x 17 mm
Omgevingstemperatuur: –5 ... +45 °C
Radiofrequentie: 868,3 MHz
Zendvermogen: max. 20 mW
Zendbereik in het vrije veld: typ. 100 m

Docking station
voor handzender met display art.nr.: FM HS D 24
antraciet FM HS TF
Met oplaadfunctie. Aansluiting via USB-kabel bijv. 
aan USB-laadcontactdoos art.nr. 521-2 USB

Art.nr.
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eNet

Radiografische zender Universeel
2-kanaals

FM US 2 UP
Bedoeld gebruik
• Zender voor draadloze overdracht van schakel-, dim-, jaloeziesturing- en scènecommando´s
• Aansturing door knoppen, schakelaars, jaloezieknoppen of jaloezieschakelaars of andere aparaten 

met knop- of schakelcontact
• Montage in inbouwdoos conform DIN 49073 met passende afdekplaat
• Montage in opbouwdoos of inbouwdoos (art.nr. FM-EBG) voor tussenplafonds

Producteigenschappen
• Herkennen van spanningsniveaus en -wisselingen op de ingang
• Zendgedrag instelbaar
• Aansluiting voor meldlamp – bijv. voor aansluiting van knop met apart meldcontact (art.nr. 534 U)
• Weergave verzendstatus met status-led of meldlamp

Bedieningsmodi, instelbaar met bedrijfsstandenschakelaar:
• 1-voudig schakelen/dimmen/jaloezie
• 1-voudig automatische functie
• 2-voudig schakelen/dimmen/pulsen
• 2-voudig automatische functie

Met eNet-server instelbaar:
• Scènes: Alles-aan, Alles-uit, individuele scènes
• 2-voudig jaloezie
• Bedieningsblokkering
• Verbindingen inrichten vrijgegeven/geblokkeerd
• Status voor dwangmatig gestuurd
• Repeater-functie
• Apparaatsoftware actualiseren

Een- en tweevlakbediening
De bediening van functies of elektrische verbruikers is afhankelijk van de toepassing en de aangesloten 
componenten.
Bij aansluiting van schakelaars komt de bediening overeen met de gebruikelijke schakelaar-functie.
Bij aansluiting van knoppen zijn twee bedieningsmodi gebruikelijk:
• Eenvlakbediening verlichting: Het in-/uitschakelen of meer/minder dimmen van een verlichting vindt 

afwisselend plaats door herhaaldelijk indrukken van de betreffende knop.
• Tweevlakbediening verlichting: Twee knoppen vormen een functioneel paar. 

Bediening links schakelt/dimt de verlichting in/helderder, bediening rechts uit/donkerder.
• Eenvlakbediening jaloezie: Het omhoog of omlaag sturen vindt afwisselend plaats door herhaaldelijk 

indrukken van de betreffende knop.
• Tweevlakbediening jaloezie: Twee knoppen vormen een functioneel paar. Bij bediening links gaat een 

jaloezie omhoog, bij bediening rechts omlaag.

Statusindicatie
• Status-led/meldlamp aan: overdracht actief
• Status-led/meldlamp knippert 5 seconden snel: overdracht foutief

Licht bedienen
• Schakelen: knop kort indrukken.
• Dimmen: knop lang indrukken. Bij het loslaten van de knop stopt het dimmen.

Jaloezie bedienen
• Jaloezie sturen: knop lang indrukken.
• Jaloezie stoppen of verstellen: knop kort indrukken.

Art.nr.
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eNet

Vervolg Art.nr. FM US 2 UP

Pulsactor bedienen
• Pulsen: last wordt ingeschakeld zolang de knop wordt ingedrukt.

Scène oproepen
• Drukknop kort indrukken.
Actoren schakelen naar de opgeslagen scènewaarden.

Scène wijzigen
• Drukknop kort indrukken.
Actoren schakelen naar de opgeslagen scènewaarden.
• Nieuwe scènewaarden instellen.
• Toets langer dan 4 seconden indrukken.
Actoren schakelen eerst naar de opgeslagen scènewaarden en slaan na4 seconden de nieuwe 
scènewaarden op.

Inschakellichtsterkte opslaan
Bij dimactoren kan een lichtsterkte worden opgeslagen waarop de actor bij het kortindrukken 
van de knop wordt ingeschakeld.
Alleen voor tweevlakbediening.
• Gewenste inschakellichtsterkte instellen.
• Beide knoppen tegelijkertijd langer dan 4 seconden indrukken.
Het licht wordt kort uitgeschakeld en op de nieuwe inschakellichtsterkte weer ingeschakeld.
Inschakellichtsterkte is opgeslagen.

Technische gegevens
Nominale spanning: AC 110 ... 230 V ~, 50/60 Hz
Stand-by-vermogen: 0,5 W
Omgevingstemperatuur: –25 ... +70 °C
Ingangen

Leidinglengte: max. 100 m
Ingangsstroom bij nominale spanning: ca. 2 mA
Signaalduur: min. 200 ms

Uitgang meldlamp
Nominale spanning: AC 110 ... 230 V ~
Uitgangsstroom: 40 mA

Aansluitwijze: schroefklemmen
massief: 0,75 ... 4 mm2

soepel met adereindhuls: 0,75 ... 2,5 mm2

Afmetingen (Ø x H): 53 x 23 mm
Radiofrequentie: 868,3 MHz
Zendvermogen: max. 20 mW
Zendbereik in het vrije veld: typ. 100 m
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eNet

Radiografische wandzenders
Bedoeld gebruik

• Radiografische zender voor draadloze overdracht van schakel-, dim-,
jaloeziesturing- en scènecommando´s

• Gebruik met radiografische actoren uit het eNet-systeem
Producteigenschappen
• Weergave van de actorstatus bij statusopvraag door een groene 

led per kanaal
• Weergave van de verzendstatus door een rode led
• Inschakellichtsterkte van dimactoren kan worden opgeslagen
• Batterijgevoed apparaat
• Signalering van verzendfouten uitschakelbaar
Met eNet-server instelbaar:
• Masterdimfunctie
• Scène Alles aan
• Bedieningsblokkering
Extra functies met eNet-server:
• Update van de apparaatsoftware
Technische gegevens
Nominale spanning: DC 3 V
Batterijtype: 1 x lithium CR 2450N (meegeleverd)
Omgevingstemperatuur: –5 ... +45 °C
Zendbereik in het vrije veld: typ. 100 m
Radiofrequentie: 868,3 MHz
Zendvermogen: max. 20 mW

Radiografische wandzender, 1-kanaals
voor tasterset 1-voudig, compleet, art.nr.: .. 401 TSA ..
voor taster 1-voudig met symbolen, art.nr.: .. 401 TSAP ..
Adapterramen worden meegeleverd: art.nr. LS 4 AR voor LS range (reeds gemonteerd) 
en art.nr. CD 4 AR voor CD range. AS / A range zonder adapterraam.
1 groene led: actorstatus • 1 rode led: verzendstatus

FM 4001 M

Radiografische wandzender, 2-kanaals
voor tasterset 2-voudig, compleet, art.nr. .. 402 TSA ..
voor taster 2-voudig met symbolen, art.nr. .. 402 TSAP ..
Adapterramen worden meegeleverd: art.nr. LS 4 AR voor LS range (reeds gemonteerd) 
en art.nr. CD 4 AR voor CD range. AS / A range zonder adapterraam.
2 groene leds: actorstatus • 1 rode led: verzendstatus

FM 4002 M

Radiografische wandzender, 3-kanaals
voor tasterset 3-voudig, compleet, art.nr. .. 403 TSA ..
voor taster 2-voudig met symbolen, art.nr. .. 402 TSAP ..
voor taster 4-voudig met symbolen, art.nr. .. 404 TSAP ..
Adapterramen worden meegeleverd: art.nr. LS 4 AR voor LS range (reeds gemonteerd) 
en art.nr. CD 4 AR voor CD range. AS / A range zonder adapterraam.
3 groene leds: actorstatus • 1 rode led: verzendstatus

FM 4003 M

Radiografische wandzender, 4-kanaals
voor tasterset 4-voudig, compleet, art.nr. .. 404 TSA ..
voor taster 4-voudig met symbolen, art.nr. .. 404 TSAP ..
Adapterramen worden meegeleverd: art.nr. LS 4 AR voor LS range (reeds gemonteerd) 
en art.nr. CD 4 AR voor CD range. AS / A range zonder adapterraam.
4 groene leds: actorstatus • 1 rode led: verzendstatus

FM 4004 M

Art.nr.

Toewijzen kanalen 
en bediening
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eNet

Funk-gateway tussenstekker
FM GATE 1 ZS NA

Bedoeld gebruik
• Regeling van eNet-actoren door Funkmanagement-zender • Regeling van Funkmanagement-actoren 
door eNet-zender • Montage binnen in SCHUKO®-contactdozen

Producteigenschappen
• Ontvangst van Funkmanagement-commando´s en omzetten in eNet-commando´s • Ontvangst van 
e-Net-commanod´s en omzetten in Funkmanagement-commando´s • 24 zenderkanalen uit beide systeem 
combineerbaar • Scène 1 t/m scène 5 uit beide systemen kunnen worden opgeroepen en gewijzigd
• Alles aan en Alles uit uit beide systemen oproepbaar • Masterdimfunctie

Extra functies met eNet-server:
• Update van de apparaatsoftware • Repeater-functie • Foutengeheugen uitlezen

Technische gegevens
Nominale spanning: AC 230 V ~, 50/60 Hz
Nominale laststroom: 16 A
Verbruik: max. 1 W
Omgevingstemperatuur: –5 ... +45 °C
Afmetingen (B x H x D): 57 x 127 x 78 mm
Specificaties eNet

Radiofrequentie: 868,3 MHz
Zendvermogen: max. 20 mW
Zendbereik in het vrije veld: typ. 100 m

Radiografische specificaties
Draagfrequentie: 433,42 MHz
Zendvermogen: max. 10 mW
Zendbereik in het vrije veld: typ. 100 m

Radiografische repeater
FM R 100 SG WW

Bedoeld gebruik
• Ontvangen en herhalen van e-Net-radiotelegrammen
• Uitbreiding van de reikwijdte van radiografische zenders en actoren
• Montage in SCHUKO®-contactdozen, binnenshuis

Producteigenschappen
• Herhalen van alle ontvangen radio-telegrammen of alleen van geselecteerde 

radiografische zenders en actoren
• 125 zenders/actoren aansluitbaar
• Twee repeaters via cascadeschakeling aansluitbaar
• Signalering van telegramherhalingen, status-led knippert 50 ms

Technische gegevens
Nominale spanning: AC 230 V ~, 50/60 Hz
Nominale laststroom: 16 A
Omgevingstemperatuur: –5 ... +45 °C
Afmetingen (B x H x D): 57 x 127 x 78 mm
Radiofrequentie: 868,3 MHz
Zendbereik in het vrije veld: typ. 100 m
Zendvermogen: max. 20 mW

Art.nr.
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P

IP

AS / A ranges

40

eNet

LM Tastafdekking met radiografische ontvanger
voor basiseenheid art.nr. 1201 URE, 1201-1 URE, 1202 URE, 1225 SDE, 
1240 STE, 1244 NVSE, 1254 TSE, 1254 UDE, 1271 LED DE

Bedoeld gebruik
• Handmatig en radiografisch gestuurd bedienen van geschikte inbouweenheden voor het 

schakelen en dimmen
• Montage op inbouweenheid
• Gebruik met eigen radiografische zenders

Producteigenschappen
• Analyse van nevenaansluiting
• Scènebedrijf mogelijk
• Statusindicatie met led
• Statusterugmelding aan radiografische zender
• Inschakellichtsterkte kan permanent worden opgeslagen bij combinatie met inbouweenheden 

voor het dimmen

Met eNet-server instelbaar:
• Maximale lichtsterkte
• Minimale lichtsterkte
• Dimsnelheid
• In-/uitschakelvertraging
• Op-/afdimhelling
• Uitschakelvoorwaarschuwing
• Bedieningsblokkering
• Constant-aan, Constant-uit
• Hotelfunctie
• Nalooptijd
• Lichtregeling
• Status-led uitschakelbaar

Extra functies met eNet-server:
• Update van de apparaatsoftware
• Foutengeheugen uitlezen

LM Tastafdekking met radiografische ontvanger
voor AS range
Duroplast (zeer krasvast) glanzend
wit FM AS 1561.07
alpine wit FM AS 1561.07 WW

voor de A range
Duroplast (zeer krasvast) glanzend
alpine wit FM A 1561.07 WW
zwart FM A 1561.07 SW
Duroplast gelakt
aluminium FM A 1561.07 AL
champagne FM A 1561.07 CH
mokka FM A 1561.07 MO
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend
alpine wit FM A 1561.07 BF WW
zwart FM A 1561.07 BF SW
Thermoplast (slagvast) gelakt
antraciet mat FM A 1561.07 BF ANM

L

L

P

P L

P

P

P

Art.nr.
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LS range
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eNet

LM Tastafdekking met radiografische ontvanger

voor de CD range
Duroplast (zeer krasvast) glanzend
wit FM CD 1561.07
alpine wit FM CD 1561.07 WW
bruin FM CD 1561.07 BR
grijs FM CD 1561.07 GR
lichtgrijs FM CD 1561.07 LG
zwart FM CD 1561.07 SW
Metaaluitvoeringen (geanodiseerd aluminium)
goud-brons FM CD 1561.07 GB
platina FM CD 1561.07 PT

voor de SL range
alpine wit FM SL 1561.07 WW
goud-brons FM SL 1561.07 GB
zwart FM SL 1561.07 SW

voor de LS range
Duroplast (zeer krasvast) glanzend
wit FM LS 1561.07
alpine wit FM LS 1561.07 WW
lichtgrijs FM LS 1561.07 LG
zwart FM LS 1561.07 SW
Metaaluitvoeringen
Aluminium FM AL 1561.07
Edelstaal FM ES 1561.07
Antraciet (gelakt aluminium) FM AL 1561.07 AN
Glanzend Chroom FM GCR 1561.07
Goudkleurig FM GO 1561.07
Verguld FM LS 1561.07 GGO
Messing klassiek FM ME 1561.07 C
Messing antiek FM ME 1561.07 AT
Messing donker FM ME 1561.07 D

P

L

L

P L

P

P

P

L

L

P

P

P
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JM Afdekking met radiografische ontvanger
voor motorstuureenheid art.nr. 230 ME, 232 ME en 224 ME

Bedoeld gebruik
• Handmatig en radiografisch bedienen van elektrisch aangestuurde jaloezieën, rolluiken en markiezen
• Gebruik met eigen radiografische zenders
• Montage op jaloezie-eenheid

Producteigenschappen
• Positionering van zonweringen via scène-oproep
• Positie voor zonwering en schemering
• Statusterugmelding aan radiografische zender
• Zonweringlooptijd kan worden opgeslagen
• Statusindicatie via led

Met eNet-server instelbaar:
• Lamellenomschakeltijd/doekspantijd
• Omschakeltijd bij richtingsverandering
• Looprichting omkeerbaar
• Bedieningsblokkering
• Analyse van nevenaansluitingen deactiveren
• Positie voor zonwering, schemering, buitensluitbeveiliging en windalarm
Extra functies met eNet-server:
• Update van de apparaatsoftware
• Foutengeheugen uitlezen
Bediening
De bediening vindt direct op het apparaat of op een aangesloten nevenaansluiting plaats.
Jaloezie sturen
• Toets boven of onder langer dan één seconde indrukken.
De zonwering loopt in de gewenste richting tot de eindstand of stopt bij opnieuw indrukken van de toets.
De status-led brandt zolang de zonwering wordt aangestuurd.
Lamellen verstellen
• Toets boven of onder korter dan een seconde indrukken.
Een lopende zonwering wordt gestopt en een stilstaande zonwering wordt kort geactiveerd.

JM Afdekking met radiografische ontvanger
voor AS range
Duroplast (zeer krasvast) glanzend
wit FM AS 5232
alpine wit FM AS 5232 WW

voor de A range
Duroplast (zeer krasvast) glanzend
alpine wit FM A 5232 WW
zwart FM A 5232 SW
Duroplast gelakt
aluminium FM A 5232 AL
champagne FM A 5232 CH
mokka FM A 5232 MO
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend
alpine wit FM A 5232 BF WW
zwart FM A 5232 BF SW
Thermoplast (slagvast) gelakt
antraciet mat FM A 5232 BF ANM
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JM Afdekking met radiografische ontvanger

voor de CD range
Duroplast (zeer krasvast) glanzend
wit FM CD 5232
alpine wit FM CD 5232 WW
bruin FM CD 5232 BR
grijs FM CD 5232 GR
lichtgrijs FM CD 5232 LG
zwart FM CD 5232 SW
Metaaluitvoeringen (geanodiseerd aluminium)
goud-brons FM CD 5232 GB
platina FM CD 5232 PT

voor de SL range
alpine wit FM SL 5232 WW
goud-brons FM SL 5232 GB
zwart FM SL 5232 SW

voor de LS range
Duroplast (zeer krasvast) glanzend
wit FM LS 5232
alpine wit FM LS 5232 WW
lichtgrijs FM LS 5232 LG
zwart FM LS 5232 SW
Metaaluitvoeringen
Aluminium FM AL 5232
Edelstaal FM ES 5232
Antraciet (gelakt aluminium) FM AL 5232 AN
Glanzend Chroom FM GCR 5232
Goudkleurig FM GO 5232
Messing klassiek FM ME 5232 C
Messing antiek FM ME 5232 AT
Messing donker FM ME 5232 D
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Radiografische energiesensor
FM ES 3680 UP

Bedoeld gebruik
• Energiesensor voor de draadloze verzending van spannings-, stroom- en energiewaarden
• Bediening met eNet-server
• Montage in inbouwdoos volgens DIN 49073 met passende afdekplaat
• Montage in opbouwdoos of inbouwdoos (art.nr. FM-EBG) voor tussenplafonds

Producteigenschappen
• Registratie van stroom en spanning van de aangesloten verbruiker
• Berekenen van het werkelijke, blind- en schijnbaar vermogen en de elektrisch verbruik
• Gebeurtenis- of tijdgestuurd zenden van meetwaardetelegrammen naar de eNet-server
• Update van de apparaatsoftware

Technische gegevens
Nominale spanning: AC 230 V ~, 50/60 Hz
Nominale laststroom: 16 A
Piekstroom (1 s): 80 A
Piekstroom (1 min): 24 A
Verbruik: max. 0,5 W
Zendinterval: 1 ... 60 min
Omgevingstemperatuur: –25 ... +70 °C
Aansluiting: schroefklemmen

massief: 0,75 ... 4 mm2

soepel met adereindhuls: 0,75 ... 2,5 mm2

Afmetingen (Ø x H): 53 x 23 mm
Radiofrequentie: 868,3 MHz
Zendvermogen: max. 20 mW
Zendbereik in het vrije veld: typ. 100 m
Meetbereiken

Stroom: 0 mA ... 16 A
Nauwkeurigheid (stroom): ± 0,5 % van de huidige waarde en ± 8 mA
Spanning: 207 ... 250 V
Nauwkeurigheid (spanning): ± 0,5 % van de huidige waarde

Verzonden vermogens- en energiewaarden
Werkelijk vermogen: –4000 ... 4000 W
Schijnbaar vermogen: 0 ... 4000 VA
Blind vermogen: –4000 ... 4000 var
Nauwkeurigheid (vermogen): ± 0,5 % van de huidige waarde en ± 2 W/VA/var
Elektrisch verbruik: –99999 ... 99999 kWh
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Radiografische energiesensor tussenstekker
FM ES 3680 ZS

Bedoeld gebruik
• Energiesensor voor de draadloze verzending van spannings-, stroom- en energiewaarden
• Bediening met eNet-server

Producteigenschappen
• Registratie van stroom en spanning van de aangesloten verbruiker
• Berekenen van het werkelijke, blind- en schijnbaar vermogen en de elektrisch verbruik
• Gebeurtenis- of tijdgestuurd zenden van meetwaardetelegrammen naar de eNet-server
• Update van de apparaatsoftware

Technische gegevens
Nominale spanning: AC 230 V ~, 50/60 Hz
Nominale laststroom: 16 A
Piekstroom (1 s): 80 A
Piekstroom (1 min): 24 A
Verbruik: max. 0,5 W
Zendinterval: 1 ... 60 min
Omgevingstemperatuur: –5 ... +45 °C
Afmetingen (B x H x D): 57 x 127 x 78 mm
Radiofrequentie: 868,3 MHz
Zendvermogen: max. 20 mW
Zendbereik in het vrije veld: typ. 100 m
Meetbereiken

Stroom: 0 mA ... 16 A
Nauwkeurigheid (stroom): ± 0,5 % van de huidige waarde en ± 8 mA
Spanning: 207 ... 250 V
Nauwkeurigheid (spanning): ± 0,5 % van de huidige waarde

Verzonden vermogens- en energiewaarden
Werkelijk vermogen: –4000 ... 4000 W
Schijnbaar vermogen: 0 ... 4000 VA
Blind vermogen: –4000 ... 4000 var
Nauwkeurigheid (vermogen): ± 0,5 % van de huidige waarde en ± 2 W/VA/var
Elektrisch verbruik: –99999 ... 99999 kWh
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Radiografische energiesensor voor DIN-rail, 4-kanaals
FM ES 36804 REG

Bedoeld gebruik
• Energiesensor voor het meten van spannings-, stroom- en energiewaarden
• Verzending van de meetwaarden naar de eNet-server
• Gebruik met voedingsspanning REG (art.nr. NT 1220 REG VDC) en ontvangstmodule REG

(art.nr. FM FK 32 REG) of eNet-server
• Inbouw in onderverdeler op DIN-rail conform EN 60715

Producteigenschappen
• Registratie van stroom en spanning van vier aparte stroomkringen
• Berekenen van het werkelijke, blind- en schijnbaar vermogen en het elektrisch verbruik afzonderlijk 

voor elk meetkanaal
• Gebeurtenis- of tijdgestuurd zenden van meetwaardetelegrammen naar de eNet-server
• Update van de apparaatsoftware

Technische gegevens
Nominale spanning: AC 230 V ~, 50/60 Hz
Nominale laststroom: 16 A
Piekstroom (1 s): 80 A
Piekstroom (1 min): 24 A
Verbruik per kanaal: 225 mW
Omgevingstemperatuur: –5 ... +45 °C
Zendinterval: 1 ... 60 min
Aansluiting lastklemmen: schroefklemmen

massief: 1,5 ... 4 mm2

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

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

Inbouwbreedte: 72 mm (4 TE)
Buskabel

Nominale spanning: DC 12 V SELV
Stroomverbruik: 10 mA
Aansluiting bus: aansluitklem
Leidinglengte: max. 3 m

Meetbereiken per kanaal
Stroom: 0 mA ... 16 A
Nauwkeurigheid (stroom): ± 0,5 % van de huidige waarde en ± 8 mA
Spanning: 207 ... 250 V
Nauwkeurigheid (spanning): ± 0,5 % van de huidige waarde

Verzonden vermogens- en energiewaarden
Werkelijk vermogen: –4000 ... 4000 W
Schijnbaar vermogen: 0 ... 4000 VA
Blind vermogen: –4000 ... 4000 var
Nauwkeurigheid (vermogen): ± 0,5 % van de huidige waarde en ± 2 W/VA/var
Elektrisch verbruik: –99999 ... 99999 kWh
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Radiografische actor 1-kanaals
FM AS 10 UP

Radiografische actor potentiaalvrij 1-kanaals
FM AS PF 10 UP

Bedoeld gebruik
• Schakelen van verlichting • Bediening met geschikte radiografische eNet-zenders • Montage in 
inbouwdoos conform DIN 49073 • Montage in opbouwhuis of in inbouwhuis (art.nr. FM-EBG) voor 
verlaagde plafonds

Producteigenschappen
• Bedrijfsstandenschakelaar voor het omschakelen naar schakel/pulsactor of parametrering via de eNet-server
• Statusterugmelding aan radiografische zender • Scènebedrijf mogelijk • Uitgang met knop Prog schakel
baar • Statusindicatie via led

Bedieningsmodus "Schakelen":
• Inschakeltelegram: apparaat wordt ingeschakeld • Uitschakeltelegram: apparaat wordt uitgeschakeld

Bedieningsmodus "Pulsen":
• Het relaiscontact blijft net zolang gesloten als in- of uitschakeltelegrammen worden ontvangen
• De maximale inschakelduur is 60 seconden

Met eNet-server instelbaar:
• Knipperfunctie • Nalooptijd • In-/uitschakelvertraging • Maak- of verbreekcontact • Uitschakelvoorwaar-
schuwing • Minimale schakelherhalingstijd • Bedieningsblokkering • Constant-aan, Constant-uit

Extra functies met eNet-server:
• Update van de apparaatsoftware • Repeater-functie • Foutengeheugen uitlezen

Technische gegevens
Nominale spanning: AC 230 V ~, 50/60 Hz
Omgevingstemperatuur: –25 ... +70 °C
Schakelstroom bij 35 °C

ohms: 16 A (AC1)
Bij schakelstroom > 10 A aansluitader 2,5 mm2

Fluorescentielampen: 4 AX
Min. schakelstroom AC: 100 mA
Contactbezetting: μ
Stand-by-vermogen: 0,5 W
Belasting bij 35 °C

Gloeilampen: 2300 W 
HV-halogeenlampen: 2000 W
Tronic trafo's: 1500 W 
inductieve trafo´s: 1000 VA 
HV-ledlampen: typ. 500 W
Spaarlampen: typ. 500 W
Fluorescentielampen niet 
gecompenseerd: 920 VA
capacitieve last: 690 VA (560 μF)

Aansluitwijze: schroefklemmen
massief: 0,75 ... 4 mm2

soepel met adereindhuls: 0,75 ... 2,5 mm2

Afmetingen (Ø x H): 53 x 28 mm
Radiofrequentie: 868,3 MHz
Zendvermogen: max. 20 mW
Zendbereik in het vrije veld: typ. 100 m

Art.nr.
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Radiografische actor 2-kanaals
FM AS 26 UP

Bedoeld gebruik
• Schakelen van verlichting en motoren • Bediening met geschikte radiografische eNet-zenders • Montage 
in inbouwdoos conform DIN 49073 • Montage in opbouwhuis of in inbouwhuis (art.nr. FM-EBG) voor 
verlaagde plafonds

Producteigenschappen
• Bedrijfsstandenschakelaar voor het omschakelen naar schakel/pulsactor samen voor beide uitgangen of 
parametrering via de eNet-server • Onafhankelijk schakelen van twee elektrische lasten • Statusterugmelding 
aan radiografische zender • Scènebedrijf mogelijk • Statusindicatie via led

Bedieningsmodus "Schakelen":
• Inschakeltelegram: apparaat wordt ingeschakeld • Uitschakeltelegram: apparaat wordt uitgeschakeld

Bedieningsmodus "Pulsen":
• Het relaiscontact blijft net zolang gesloten als in- of uitschakeltelegrammen worden ontvangen
• De maximale inschakelduur is 60 seconden

Met eNet-server instelbaar voor iedere uitgang:
• Knipperfunctie • Nalooptijd • In-/uitschakelvertraging • Maak- of verbreekcontact • Uitschakelvoorwaar-
schuwing • Minimale schakelherhalingstijd • Bedieningsblokkering • Constant-aan, Constant-uit

Extra functies met eNet-server:
• Update van de apparaatsoftware • Repeater-functie • Foutengeheugen uitlezen

Technische gegevens
Nominale spanning: AC 230 V ~, 50/60 Hz
Omgevingstemperatuur: –25 ... +70 °C
Schakelstroom bij 35 °C

ohms: 16 A (AC1)
Bij schakelstroom > 10 A aansluitader 2,5 mm2

Stroombelastbaarheid apparaat: Σ 16 A
Fluorescentielampen: 4 AX

Min. schakelstroom AC: 100 mA
Contactbezetting: μ
Stand-by-vermogen: max. 0,5 W
Belasting per uitgang bij 35 °C

Gloeilampen: 2300 W 
HV-halogeenlampen: 2000 W
Tronic trafo's: 1500 W 
inductieve trafo´s: 1000 VA 
HV-ledlampen: typ. 500 W
Spaarlampen: typ. 500 W
Fluorescentielampen niet 
gecompenseerd: 920 VA
Motoren: 450 VA
capacitieve last: 690 VA (560 μF)

Aansluitwijze: schroefklemmen
massief: 0,75 ... 4 mm2

soepel met adereindhuls: 0,75 ... 2,5 mm2

Afmetingen (Ø x H): 53 x 28 mm
Radiofrequentie: 868,3 MHz
Zendvermogen: max. 20 mW
Zendbereik in het vrije veld: typ. 100 m
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Radiografische actor jaloezie
FM J 50700 UP

Bedoeld gebruik
• Bedienen van elektrisch aangestuurde zonweringen zoals jaloezieën, rolluiken en markiezen
• Bediening met geschikte radiografische eNet-zenders
• Montage in inbouwdoos conform DIN 49073
• Montage in opbouwhuis of in inbouwhuis (art.nr. FM-EBG) voor verlaagde plafonds

Producteigenschappen
• Bedrijfsstandenschakelaar voor het omschakelen naar jaloezieactor, rolluikactor of parametrering via de 
eNet-server • Positionering van jaloezie en lamel via scèneoproep • Positie voor zonwering en schemering 
kunnen worden opgeslagen • Statusterugmelding aan radiografische zender • Uitgang met knop Prog
schakelbaar • Zonweringlooptijd kan worden opgeslagen • Lamellenomschakeltijd kan worden opgeslagen
• Doek spannen bij markiezen • Statusindicatie via led

Met eNet-server instelbaar:
• Omschakeltijd bij richtingsverandering • Looprichting omkeerbaar • Bedieningsblokkering
• Positie voor zonwering, schemering, buitensluitbeveiliging en windalarm

Extra functies met eNet-server:
• Update van de apparaatsoftware • Repeater-functie • Foutengeheugen uitlezen

Technische gegevens
Nominale spanning: AC 230 V ~, 50/60 Hz
Omgevingstemperatuur: –25 ... +70 °C
Minimale aanstuurtijd in bedieningsmodus

Jaloezie: 0,1 s
Rolluik: 0,3 s

Min. schakelstroom AC: 100 mA
Contactbezetting: μ
Stand-by-vermogen: max. 0,5 W
Looptijd: 1 ... 600 s
Fabrieksinstelling looptijd: 120 s
Lamellen-versteltijd: 0 ... 10 s
Belasting

Motoren: 1000 W 
Aansluitwijze: schroefklemmen

massief: 0,75 ... 4 mm2

soepel met adereindhuls: 0,75 ... 2,5 mm2

Afmetingen (Ø x H): 53 x 28 mm
Radiofrequentie: 868,3 MHz
Zendvermogen: max. 20 mW
Zendbereik in het vrije veld: typ. 100 m
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eNet

Radiografische dimmer Universeel
FM UD 20250 UP

Bedoeld gebruik
• Schakelen en dimmen van gloeilampen, HV-halogeenlampen en Tronic-trafo´s met halogeenlampen of 
dimbare inductieve trafo´s met halogeen- of ledlampen, HV-led- en compacte TL-lampen • Bediening met 
eigen radiografische zenders • Montage in apparatuurdoos conform DIN 49073 in combinatie met een 
geschikte deksel • Montage in opbouwhuis of in inbouwhuis (art.nr. FM-EBG) voor verlaagde plafonds

Producteigenschappen
• Inschakelen via lampbesparende softstart • Inschakellichtsterkte kan permanent worden bewaard 
• Minimale lichtsterkte permanent bewaard • Scènebedrijf mogelijk • Statusindicatie met led • Status-
terugmelding aan radiografische zender • Met knop Prog schakelbaar • Elektronische kortsluitbeveiliging met 
permanente afschakeling ten laatste na 7 seconden • Elektronische overtemperatuurbeveiliging • Automa-
tische of handmatige instelling van het bij de last passende dimprinicipe • Vermogensuitbreiding door vermo-
genseenheden mogelijk. In combinatie met vermogensvergroters geen HV-led- of compacte TL-lampen 
aansluiten.
Met eNet-server instelbaar:
• Maximale lichtsterkte • Dimsnelheid • In-/uitschakelvertraging • Op-/afdimhelling • Uitschakelvoorwaar-
schuwing • Bedieningsblokkering • Constant-aan, Constant-uit • Hotelfunctie • Nalooptijd • Lichtregeling
Extra functies met eNet-server:
• Update van de apparaatsoftware • Repeater-functie • Foutengeheugen uitlezen

Technische gegevens
Nominale spanning: AC 230 V ~, 50/60 Hz
Vermogensverlies: max. 1,5 W
Stand-by-vermogen: max. 0,5 W
Omgevingstemperatuur: –25 ... +70 °C
Belasting bij 45 °C
Vermogensspecificaties inclusief trafoverliesvermogen.
Inductieve trafo´s met minimaal 85 % nom. belasting gebruiken.
Bij ohms-inductieve mengbelasting maximaal 50 % aandeel ohmse last. 
Anders kan verkeerd inmeten van de dimmer ontstaan.
Gloeilampen: 20 ... 250 W
HV-halogeenlampen: 20 ... 250 W
Tronic trafo's: 20 ... 250 W
Inductieve trafo´s: 20 ... 250 VA
HV-ledlampen dimbaar: typ. 3 ... 70 W
Spaarlampen dimbaar: typ. 3 ... 70 W
ohms-inductief: 20 ... 250 VA
ohms-capacitief: 20 ... 250 W
capacitief-inductief: niet toegestaan
Vermogensreductie per 5 °C overschrijding van 45 °C–5 %
bij inbouw in houten of droogbouwwand: –15 %
bij inbouw in meerdere combinaties: –20 %
Vermogenuitbreiders: zie handleiding vermogenuitbreider
Aansluitwijze: schroefklemmen

massief: 0,75 ... 4 mm2

soepel met adereindhuls: 0,75 ... 2,5 mm2

Contactbezetting: ε
Totale lengte lastkabel: max. 100 m
Afmetingen (Ø x H): 53 x 28 mm
Radiofrequentie: 868,3 MHz
Zendvermogen: max. 20 mW
Zendbereik in het vrije veld: typ. 100 m
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eNet

Radiografische stuureenheid 1 – 10 V
FM ST 50 UP

Bedoeld gebruik
• Schakelen en lichtsterktesinstelling voor lampen met 1 – 10 V interface
• Bediening met eigen radiografische zenders
• Montage in apparatuurdoos conform DIN 49073 in combinatie met een geschikte deksel
• Montage in opbouwhuis of in inbouwhuis (art.nr. FM-EBG) voor verlaagde plafonds

Producteigenschappen
• Inschakellichtsterkte kan permanent worden bewaard
• Minimale lichtsterkte permanent bewaard
• Scènebedrijf mogelijk
• Statusindicatie van de 1 – 10 V deelnemers via led
• Statusterugmelding aan radiografische zender
• 1-10 V-deelnemer met toets Prog schakelbaar
• 1-10 V interface is beveiligd tegen ompolen

Met eNet-server instelbaar:
• Maximale lichtsterkte
• Dimsnelheid
• In-/uitschakelvertraging
• Op-/afdimhelling
• Uitschakelvoorwaarschuwing
• Bedieningsblokkering
• Constant-aan, Constant-uit
• Hotelfunctie
• Nalooptijd
• Lichtregeling
Extra functies met eNet-server:
• Update van de apparaatsoftware
• Repeater-functie
• Foutengeheugen uitlezen

Technische gegevens
Nominale spanning: AC 230 V ~, 50/60 Hz
Stand-by-vermogen: max. 0,5 W
Omgevingstemperatuur: –25 ... +70 °C
Contactbezetting: μ
Stuurspanning: 0,5 ... 11 V
Stuurstroom: max. 50 mA
Schakelstroom

ohms: 6 A 
Fluorescentielampen: 3 AX

Min. schakelstroom: 100 mA
Belasting

ohmse last: 1380 W
capacitieve last: 690 VA (560 μF)

Aansluitwijze: schroefklemmen
massief: 0,75 ... 4 mm2

soepel met adereindhuls: 0,75 ... 2,5 mm2

Afmetingen (Ø x H): 53 x 28 mm
Totale lengte lastkabel: max. 100 m
Totale lengte stuurleiding: max. 100 m
Radiofrequentie: 868,3 MHz
Zendvermogen: max. 20 mW
Zendbereik in het vrije veld: typ. 100 m
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eNet

Radiografische stuureenheid DALI
FM STD 8 UP

Bedoeld gebruik
• Schakelen en lichtsterktesinstelling van DALI-lampen
• Bediening met eigen radiografische zenders
• Montage in apparatuurdoos conform DIN 49073 in combinatie met een geschikte deksel
• Montage in opbouwhuis of in inbouwhuis (art.nr. FM-EBG) voor verlaagde plafonds

Producteigenschappen
• Elektronische kortsluitbeveiliging van de DALI-voeding met permanente afschakeling na 8 seconden
• Elektronische overtemperatuurbeveiliging van de DALI-voeding met zelfhouden
• DALI-voeding voor maximaal 12 deelnemers
• Parallel schakelen van maximaal 6 DALI-besturingen met de mogelijkheid maximaal 72 deelnemers 

te voeden
• Inschakellichtsterkte kan permanent worden bewaard
• Minimale lichtsterkte permanent bewaard
• Scènebedrijf mogelijk
• Statusindicatie met led
• Statusterugmelding aan radiografische zender
• DALI-voorschakelapparaten met toets Prog schakelbaar

Met eNet-server instelbaar:
• Maximale lichtsterkte
• Dimsnelheid
• In-/uitschakelvertraging
• Op-/afdimhelling
• Uitschakelvoorwaarschuwing
• Bedieningsblokkering
• Constant-aan, Constant-uit
• Hotelfunctie
• Nalooptijd
• Lichtregeling
Extra functies met eNet-server:
• Update van de apparaatsoftware
• Repeater-functie
• Foutengeheugen uitlezen

Technische gegevens
Nominale spanning: AC 230 V ~, 50/60 Hz
Verbruik: max. 2 W
Omgevingstemperatuur: –25 ... +70 °C
DALI-systeemspanning: DC 16 V
Uitgangsstroom: max. 24 mA
Aantal DALI-deelnemers: max. 12
Vermogensreductie
Aantal DALI-deelnemers boven 45 °C: max. 8
Aantal stuureenheden parallel: max. 6
Aansluiting: schroefklemmen

massief: 0,75 ... 4 mm2

soepel met adereindhuls: 0,75 ... 2,5 mm2

Afmetingen (Ø x H): 53 x 28 mm
Radiofrequentie: 868,3 MHz
Zendvermogen: max. 20 mW
Zendbereik in het vrije veld: typ. 100 m
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eNet

Inbouwbehuizing
FM-EBG

Voor het afdekken van de klemmen en het monteren van inbouwactoren 
in verlaagde plafonds.
De inbouwbehuizing heeft een trekontlasting voor de aansluitleiding en kan 
op DIN-rail geklikt worden.
Afmetingen: 97 x 53 x 36 mm

eNet funkkop DIN-rail
Inbouwbreedte 2 TE (36 mm)

FM FK 32 REG
Bedoeld gebruik
• Radiografische ontvanger voor DIN-rail
• Bedrijf met netvoeding, art.nr.: NT 1220 REG VDC
• Montage op DIN-rail conform EN 60715 in onderverdelers

Producteigenschappen
• Geïntegreerde antenne
• Externe antenne (art.nr.: FM ANT) optioneel aansluitbaar bij ongunstige inbouwomstandigheden, 

bijv. metalen verdelerkasten

Technische gegevens
Nominale spanning: DC 12 V SELV
Stroomverbruik: typ. 15 mA
Omgevingstemperatuur: –5 ... +45 °C
Isolatieklasse: III
Inbouwbreedte: 36 mm (2 TE)
Aantal modules DIN-rail: max. 32
Aansluiting bus: aansluitklem
Leidinglengte: max. 3 m
Kabeltype: J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8 mm2

Radiofrequentie: 868,3 MHz
Reikwijdte: typ. 100 m
Zendvermogen: max. 20 mW

Antenne
FM ANT

Bedoeld gebruik
De antenne vergroot bij ongunstige inbouwomstandigheden, bijv. metalen verdelerkast, 
de geïntegreerde antenne van de eNet funkkop voor DIN-rail montage en de eNet server.

Technische gegevens
Antennelengte: 17 cm
Leidinglengte: 2,7 m
Aansluiting: SMB-stekker
Radiofrequentie: 868,3 MHz

Art.nr.
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Netvoeding DIN-rail
voor eNet funkkop art.nr.: FM FK 32 REG
Inbouwbreedte 2 TE (36 mm)

NT 1220 REG VDC
Technische gegevens
Ingangsspanning: AC 100 ... 240 V ~, 50/60 Hz
Ingangsstroom: 505 mA
Uitgangsspanning: DC 12 V
Uitgangsstroom: 2 A
Inbouwbreedte: 36 mm (2 TE)
Aansluiting: schroefklemmen

Radiografische DIN-rail actor 1-kanaals
Inbouwbreedte 2 TE (36 mm)

FM AS 16 REG
Bedoeld gebruik
• Schakelen van verlichting • Bediening met geschikte radiografische eNet-zenders • Gebruik met voedings-
spanning (art.nr. NT 1220 REG VDC) en ontvangstmodule (art.nr. FM FK 32 REG) of eNet-server • Inbouw in 
onderverdeler op DIN-rail conform EN 60715

Producteigenschappen
• Bedrijfsstandenschakelaar voor het omschakelen naar schakel/pulsactor of parametrering via de eNet-server
• Statusterugmelding aan radiografische zender • Scènebedrijf mogelijk • Uitgang met knop Prog schakel-
baar • Statusindicatie via led
Bedieningsmodus "Schakelen":
• Inschakeltelegram: apparaat wordt ingeschakeld • Uitschakeltelegram: apparaat wordt uitgeschakeld
Bedieningsmodus "Pulsen":
• Het relaiscontact blijft net zolang gesloten als in- of uitschakeltelegrammen worden ontvangen • De maxi-
male inschakelduur is 60 seconden
Met eNet-server instelbaar:
• Knipperfunctie • Nalooptijd • In-/uitschakelvertraging • Maak- of verbreekcontact • Uitschakelvoorwaar-
schuwing • Minimale schakelherhalingstijd • Bedieningsblokkering • Constant-aan, Constant-uit
Extra functies met eNet-server:
• Update van de apparaatsoftware • Foutengeheugen uitlezen

Aansluiting uitgangen: schroefklemmen
massief: 1,5 ... 4 mm2

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

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

Inbouwbreedte: 36 mm (2 TE)
Buskabel

Nominale spanning: DC 12 V SELV
Stroomverbruik: max. 20 mA
Aansluiting bus: aansluitklem
Leidinglengte: max. 3 m

Art.nr.

Technische gegevens
Nominale spanning: AC 230 V ~, 50/60 Hz
Omgevingstemperatuur: –5 ... +45 °C
Schakelstroom bij AC 230 V ~

ohms: 16 A
Bij schakelstroom > 10 A aansluitader 2,5 mm2

Fluorescentielampen: 4 AX
Min. schakelstroom AC: 100 mA
Contactbezetting: μ
Stand-by-vermogen: max. 0,2 W
Belasting

Gloeilampen: 2300 W 
HV-halogeenlampen: 2000 W
Tronic trafo's: 1500 W 
HV-ledlampen: typ. 500 W
Spaarlampen: typ. 500 W
inductieve trafo´s: 1000 VA 
Fluorescentielampen niet 
gecompenseerd: 920 VA
capacitieve last: 690 VA (560 μF)
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Radiografische schakel-/jaloezieactor 8/4-kanaals, voor DIN-rail
Inbouwbreedte 4 TE (72 mm)

FM AS 816 REG
Bedoeld gebruik
• Schakelen van verlichting
• Schakelen van eenfaseventilatormotoren
• Bedienen van elektrisch aangestuurde zonweringen zoals jaloezieën, rolluiken en markiezen
• Bediening met geschikte radiografische eNet-zenders
• Gebruik met voedingsspanning (art.nr. NT 1220 REG VDC) en ontvangstmodule (art.nr. FM FK 32 REG) 

of eNet-server
• Inbouw in onderverdeler op DIN-rail conform EN 60715

Producteigenschappen
• Bedrijfsstandenschakelaar voor het paargewijs omschakelen van schakelactor, pulsactor, jaloezieactor, 

rolluikactor of parametrering via de eNet-server
• Statusterugmelding aan radiografische zender
• Scènebedrijf mogelijk
• Uitgangen met knop Prog schakelbaar
• Statusweergave van de uitgangen via led

Bedieningsmodus "Schakelen":
• Inschakeltelegram: apparaat wordt ingeschakeld
• Uitschakeltelegram: apparaat wordt uitgeschakeld

Bedieningsmodus "Pulsen":
• Relaiscontact blijft net zolang gesloten als in- of uitschakeltelegrammen worden ontvangen
• De maximale inschakelduur is 60 seconden

Bedieningsmodus "Jaloezie/Rolluik":
• Positionering van jaloezie en lamel via scèneoproep
• Positie voor zonwering en schemering
• Zonweringlooptijd kan worden opgeslagen
• Lamellenomschakeltijd kan worden opgeslagen
• Doek spannen bij markiezen

Met eNet-server instelbaar in de bedieningsmodus "Schakelen/Pulsen":
• Bedieningsmodus voor elke uitgang afzonderlijk instelbaar
• Knipperfunctie
• Nalooptijd
• In-/uitschakelvertraging
• Maak- of verbreekcontact
• Uitschakelvoorwaarschuwing
• Minimale schakelherhalingstijd
• Bedieningsblokkering
• Constant-aan, Constant-uit

Met eNet-server instelbaar in de bedieningsmodus "Jaloezie/Rolluik":
• Omschakeltijd bij richtingsverandering
• Looprichting omkeerbaar
• Bedieningsblokkering
• Positie voor zonwering, schemering, buitensluitbeveiliging en windalarm

Extra functies met eNet-server:
• Update van de apparaatsoftware
• Foutengeheugen uitlezen

Art.nr.
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Technische gegevens Art.nr.: FM AS 816 REG
Nominale spanning: AC 230 V ~, 50/60 Hz
Omgevingstemperatuur: –5 ... +45 °C
Schakelspanning: AC 250 V ~
Minimale aanstuurtijd in bedieningsmodus

Jaloezie: 0,1 s
Rolluik: 0,3 s

Looptijd: 1 ... 600 s
Fabrieksinstelling looptijd: 120 s
Lamellen-versteltijd: 0 ... 10 s
Schakelstroom per uitgang bij AC 230 V ~

ohms: 16 A (AC1)
Bij schakelstroom > 10 A aansluitader 2,5 mm2

Fluorescentielampen: 4 AX
Schakelstroom naast elkaar gelegen 

lastuitgangen: Σ 20 A
Stroombelastbaarheid apparaat: max. 80 A
Min. schakelstroom AC: 100 mA
Contactbezetting: μ
Stand-by-vermogen: max. 0,5 W
Belasting per uitgang:

Motoren: 1000 W 
Gloeilampen: 2300 W 
HV-halogeenlampen: 2000 W
Tronic trafo's: 1500 W 
inductieve trafo´s: 1000 VA 
HV-ledlampen: typ. 500 W
Spaarlampen: typ. 500 W
Fluorescentielampen niet 
gecompenseerd: 920 VA
capacitieve last: 690 VA (560 μF)

Aansluiting uitgangen: schroefklemmen
massief: 1,5 ... 4 mm2

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

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

Inbouwbreedte: 72 mm (4 TE)
Buskabel

Nominale spanning: DC 12 V SELV
Stroomverbruik: 60 mA
Aansluiting bus: aansluitklem
Leidinglengte: max. 3 m
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Radiografische jaloezieactor, voor DIN-rail
Inbouwbreedte 2 TE (36 mm)

FM J 50700 REG
Bedoeld gebruik
• Bedienen van elektrisch aangestuurde zonweringen zoals jaloezieën, rolluiken en markiezen
• Bediening met geschikte radiografische eNet-zenders
• Gebruik met voedingsspanning (art.nr. NT 1220 REG VDC) en ontvangstmodule 

(art.nr. FM FK 32 REG) of eNet-server
• Inbouw in onderverdeler op DIN-rail conform EN 60715

Producteigenschappen
• Bedrijfsstandenschakelaar voor het omschakelen naar jaloezieactor, 

rolluikactor of parametrering via de eNet-server
• Positionering van jaloezie en lamel via scèneoproep
• Positie voor zonwering en schemering kunnen worden opgeslagen
• Statusterugmelding aan radiografische zender
• Uitgang met knop Prog schakelbaar
• Zonweringlooptijd kan worden opgeslagen
• Lamellenomschakeltijd kan worden opgeslagen
• Doek spannen bij markiezen
• Statusindicatie via led

Met eNet-server instelbaar:
• Omschakeltijd bij richtingsverandering
• Looprichting omkeerbaar
• Bedieningsblokkering
• Positie voor zonwering, schemering, buitensluitbeveiliging en windalarm

Extra functies met eNet-server:
• Update van de apparaatsoftware
• Foutengeheugen uitlezen

Technische gegevens
Nominale spanning: AC 230 V ~, 50/60 Hz
Omgevingstemperatuur: –5 ... +45 °C
Minimale aanstuurtijd in bedieningsmodus

Jaloezie: 0,1 s
Rolluik: 0,3 s

Min. schakelstroom AC: 100 mA
Contactbezetting: μ
Stand-by-vermogen: max. 0,2 W
Looptijd: 1 ... 600 s
Fabrieksinstelling looptijd: 120 s
Lamellen-versteltijd: 0 ... 10 s
Belasting

Motoren: 1000 W 
Aansluiting lastklemmen: schroefklemmen

massief: 1,5 ... 4 mm2

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

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

Inbouwbreedte: 36 mm (2 TE)
Buskabel

Nominale spanning: DC 12 V SELV
Stroomverbruik: max. 20 mA
Aansluiting bus: aansluitklem
Leidinglengte: max. 3 m

Art.nr.
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Radiografische universeeldimmer 1-kanaals, voor DIN-rail
Inbouwbreedte 2 TE (36 mm)

FM UD 5500 REG
Bedoeld gebruik
• Schakelen en dimmen van gloeilampen, HV-halogeenlampen en Tronic-trafo´s met halogeenlampen 

of dimbare inductieve trafo´s met halogeen- of ledlampen, HV-led- en compacte TL-lampen
• Gebruik met voedingsspanning (art.nr. NT 1220 REG VDC) en ontvangstmodule (art.nr. FM FK 32 REG) 

of eNet-server
• Bediening met eigen radiografische zenders
• Inbouw in onderverdeler op DIN-rail conform EN 60715

Producteigenschappen
• Inschakelen via lampbesparende softstart
• Inschakellichtsterkte kan permanent worden bewaard
• Minimale lichtsterkte permanent bewaard
• Scènebedrijf mogelijk
• Statusindicatie met led
• Statusterugmelding aan radiografische zender
• Met knop Prog schakelbaar
• Elektronische kortsluitbeveiliging met permanente afschakeling ten laatste na 7 seconden
• Elektronische overtemperatuurbeveiliging
• Automatische of handmatige instelling van het bij de last passende dimprinicipe
• Vermogensuitbreiding door vermogenseenheden mogelijk. In combinatie met vermogensvergroters 

geen HV-led- of compacte TL-lampen aansluiten.

Met eNet-server instelbaar:
• Maximale lichtsterkte
• Dimsnelheid
• In-/uitschakelvertraging
• Op-/afdimhelling
• Uitschakelvoorwaarschuwing
• Bedieningsblokkering
• Constant-aan, Constant-uit
• Hotelfunctie
• Nalooptijd
• Lichtregeling

Extra functies met eNet-server:
• Update van de apparaatsoftware
• Foutengeheugen uitlezen

Art.nr.
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Technische gegevens Art.nr.: FM UD 5500 REG
Nominale spanning: AC 230 V ~, 50/60 Hz
Vermogensverlies: max. 4 W
Stand-by-vermogen: max. 0,3 W
Omgevingstemperatuur: –5 ... +45 °C
Belasting bij 35 °C
Vermogensspecificaties inclusief trafoverliesvermogen.
Inductieve trafo´s met minimaal 85 % nom. belasting gebruiken.
Bij ohms-inductieve mengbelasting maximaal 50 % aandeel ohmse last. 
Anders kan verkeerd inmeten van de dimmer ontstaan.
Gloeilampen: 20 ... 500 W
HV-halogeenlampen: 20 ... 500 W
Tronic trafo's: 20 ... 500 W
Inductieve trafo´s: 20 ... 500 VA
HV-ledlampen dimbaar: typ. 3 ... 100 W
Spaarlampen dimbaar: typ. 3 ... 100 W
ohms-inductief: 20 ... 500 VA
ohms-capacitief: 20 ... 500 W
capacitief-inductief: niet toegestaan
Vermogensreductie per 5 °C 

overschrijding van 35 °C –5 %
Vermogenuitbreiders: zie handleiding vermogenuitbreider
Aansluiting uitgangen: schroefklemmen

massief: 1,5 ... 4 mm2

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

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

Contactbezetting: ε
Lengte lastleiding per kanaal: max. 100 m
Inbouwbreedte: 36 mm (2 TE)
Buskabel

Nominale spanning: DC 12 V SELV
Stroomverbruik: 10 mA
Aansluiting bus: aansluitklem
Leidinglengte: max. 3 m
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Radiografische universeeldimmer 4-kanaals, voor DIN-rail
Inbouwbreedte 8 TE (144 mm)

FM UD 420250 REG
Bedoeld gebruik
• Schakelen en dimmen van gloeilampen, HV-halogeenlampen en Tronic-trafo´s met halogeenlampen 

of dimbare inductieve trafo´s met halogeen- of ledlampen, HV-led- en compacte TL-lampen
• Gebruik met voedingsspanning (art.nr. NT 1220 REG VDC) en ontvangstmodule (art.nr. FM FK 32 REG) 

of eNet-server
• Bediening met eigen radiografische zenders
• Inbouw in onderverdeler op DIN-rail conform EN 60715

Producteigenschappen
• Inschakelen via lampbesparende softstart
• Inschakellichtsterkte voor iedere uitgang permanent bewaard
• Minimale lichtsterkte voor iedere uitgang permanent bewaard
• Scènebedrijf mogelijk
• Statusweergave van de uitgangen via led
• Statusterugmelding aan radiografische zender
• Uitgangen met knop Prog schakelbaar
• Verhoging van het uitgangsvermogen door parallel schakelen van meerdere uitgangen mogelijk
• Elektronische kortsluitbeveiliging met permanente afschakeling ten laatste na 7 seconden
• Elektronische overtemperatuurbeveiliging
• Automatische of handmatige instelling van het bij de last passende dimprinicipe
• Vermogensuitbreiding door vermogenseenheden mogelijk. In combinatie met vermogensvergroters 

geen HV-led- of compacte TL-lampen aansluiten.

Met eNet-server instelbaar:
• Maximale lichtsterkte
• Dimsnelheid
• In-/uitschakelvertraging
• Op-/afdimhelling
• Uitschakelvoorwaarschuwing
• Bedieningsblokkering
• Constant-aan, Constant-uit
• Hotelfunctie
• Nalooptijd
• Lichtregeling

Extra functies met eNet-server:
• Update van de apparaatsoftware
• Foutengeheugen uitlezen

Art.nr.
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Technische gegevens Art.nr.: FM UD 420250 REG
Nominale spanning: AC 230 V ~, 50/60 Hz
Vermogensverlies: max. 8 W
Stand-by-vermogen: max. 1,2 W
Omgevingstemperatuur: –5 ... +45 °C
Belasting per uitgang bij 45 °C
Vermogensspecificaties inclusief trafoverliesvermogen.
Inductieve trafo´s met minimaal 85 % nom. belasting gebruiken.
Bij ohms-inductieve mengbelasting maximaal 50 % aandeel ohmse last. 
Anders kan verkeerd inmeten van de dimmer ontstaan.
Parallel geschakelde lastuitgangen max. 95 % belasten.
Die Mindestlast beim Parallelschalten von Lastausgängen beträgt 250 VA.
Gloeilampen: 20 ... 250 W
HV-halogeenlampen: 20 ... 250 W
Tronic trafo's: 20 ... 250 W
Inductieve trafo´s: 20 ... 250 VA
HV-ledlampen dimbaar: typ. 3 ... 50 W
Spaarlampen dimbaar: typ. 3 ... 50 W
ohms-inductief: 20 ... 250 VA
ohms-capacitief: 20 ... 250 W
capacitief-inductief: niet toegestaan
Vermogenuitbreiders: zie handleiding vermogenuitbreider
Aansluiting uitgangen: schroefklemmen

massief: 1,5 ... 4 mm2

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

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

Contactbezetting: ε
Lengte lastleiding per kanaal: max. 100 m
Inbouwbreedte: 144 mm (8 TE)
Buskabel

Nominale spanning: DC 12 V SELV
Stroomverbruik: 10 mA
Aansluiting bus: aansluitklem
Leidinglengte: max. 3 m
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eNet server
Inbouwbreedte 6 TE (108 mm)
inclusief netadapter (art.nr. ST NT 12 VDC) voor inbedrijfstelling op bouwplaatsen

ENET-SERVER
Bedoeld gebruik
• Inbedrijfstelling, diagnose en onderhoud van eNet-installaties via pc, tablet of laptop
• Bediening van eNet-installaties via pc, smartphone, tablet of laptop
• Radiografische ontvangers voor eNet REG-modules
• Bedrijf alleen met toegestane voedingsspanning
• Montage op DIN-rail volgens EN 60715 in onderverdeler met voedingsspanning REG

(art.nr. NT 1220 REG VDC)
• Mobiel gebruik van de eNet-server met netadapter (art.nr. ST NT 12 VDC) 

Producteigenschappen
• Interne radiografische eNet- en WLAN-antenne
• Externe radiografische eNet- en WLAN-antennes ter uitbreiding van het radiografische bereik aansluitbaar
• Led´s voor de signalering
• Knoppen voor bouwplaatsbedrijf en herstart van de eNet-server
• Galvanische scheiding tussen de aansluitingen van de externe antennes en de Ethernet-aansluiting

Technische gegevens
Nominale spanning: DC 12 V SELV
Stroomverbruik: 400 mA
Verbruik

Bedrijf: max. 6 W
Stand-by: max. 2 W

Omgevingstemperatuur: –5 ... +45 °C
Opslag-/transporttemperatuur: –20 ... +70 °C
Relatieve vochtigheid: 20 ... 70 % (geen vochtcondensatie)
Isolatieklasse: III
Inbouwbreedte: 108 mm (6 TE)
Aansluiting voeding: aansluitklem
LAN: RJ45-bus 8-polig
WLAN-antenne, extern: SMB-bus
Buskabel

Leidinglengte: max. 3 m
Aantal modules DIN-rail: max. 32
IP-communicatie

LAN: 10/100 Mbit/s Ethernet
WLAN: 2,4 GHz, IEEE 802.11g
IP-verbindingen: max. 8

eNet-communicatie
Radiofrequentie: 868,3 MHz
Zendbereik in het vrije veld: typ. 100 m
Zendvermogen: max. 20 mW

Art.nr.
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Netadapter 12 V
(ter vervanging)

ST NT 12 VDC
Technische gegevens
Nominale spanning: AC 230/240 V ~, 50/60 Hz 
Uitgangsspanning: DC 12 V
Uitgangsstroom: max. 1 A
Primaire stroom: max. 130 mA
Belasting: 12 W
Rendement: ca. 80 %
Omgevingstemperatuur: +5 ... +25 °C

Netvoeding DIN-rail
voor eNet server art.nr.: ENET-SERVER
Inbouwbreedte 2 TE (36 mm)

NT 1220 REG VDC
Technische gegevens
Ingangsspanning: AC 100 ... 240 V ~, 50/60 Hz
Ingangsstroom: 505 mA
Uitgangsspanning: DC 12 V
Uitgangsstroom: 2 A
Inbouwbreedte: 36 mm (2 TE)
Aansluiting: schroefklemmen

Antenne
FM ANT

Bedoeld gebruik
De antenne vergroot bij ongunstige inbouwomstandigheden, bijv. metalen verdelerkast, de geïntegreerde
antenne van de eNet funkkop DIN-rail en de eNet server.
Technische gegevens
Antennelengte: 17 cm
Leidinglengte: 2,7 m
Aansluiting: SMB-stekker
Radiofrequentie: 868,3 MHz

WLAN-antenne
FM WLAN ANT

Radiofrequentie: 2,4 GHz

Art.nr.
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Radiosignaalmeter
FM DT

Producteigenschappen
• Weergave van de signaalkwaliteit van een geselecteerd eNet-apparaat m.b.v. led
• Weergave van de signaalkwaliteit van statusmeldingen m.b.v. led
• Weergave van radiosignalen van niet eNet-radiozenders op de frequentieband 868,3 MHz d.m.v. led
• In-, uitschakelen van de repeaterfunctie van actoren, zenders en energiesensors met netvoeding
• Batterijgevoed door één lithium knoopcel (CR 2450N, wordt meegeleverd)
• Het apparaat wordt uitgeschakeld als het 5 minuten niet wordt gebruikt
Technische gegevens
Nominale spanning: DC 3 V
Batterijtype: 1 x lithium CR 2450N (meegeleverd)
Omgevingstemperatuur: –5 ... +45 °C
Radiofrequentie: 868,3 MHz
Zendbereik in het vrije veld: max. 100 m
Zendvermogen: max. 20 mW

Radiografische IP-gateway
FM-GATE-IP

Bedoeld gebruik
• Gateway voor de bediening van eNet schakel-, dim- en jaloezie-actoren via tablet-PC of smartphone
• Bedrijf met USB-voedingsspanning
• Bedrijf met WLAN-router of access point, die DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) ondersteunen, 

of met vast IP-adres
• Gebruik binnenshuis
Producteigenschappen
• Tot maximaal 5 tablet-PC´s of smartphones kunnen tegelijkertijd met de gateway verbonden zijn
• Status-led voor aanwijzen van de bedrijfstoestand
• 20 lijsten voor het maken van favoriete functies
• 24 kanalen voor bediening van eNet-actoren
• 16 scènes
• Update van de apparaatsoftware via tablet-PC of smartphone
• Wandhouder
• Bedrijf met vast IP-adres
Functies afhankelijk van de gebruikte app:
• Alles aan en Alles uit
• Buitensluitbeveiliging voor rolluiken of jaloezieën
• Dwangmatige stuurfunctie
• Masterdimfunctie
Via eNet Server activeerbare extra functies:
• Bedieningsblokkering
Extra functie met eNet-server:
• Foutengeheugen uitlezen

Technische gegevens
Nominale spanning: DC 5 V
Stroomverbruik: typ. 150 mA
Omgevingstemperatuur: 0 ... +45 °C
Afmetingen (L x B x H): 80 x 76 x 25,5 mm
Aansluiting USB: Micro-bus
LAN: RJ45-bus 8-polig
Radiofrequentie: 868,3 MHz
Zendvermogen: max. 20 mW
Zendbereik in het vrije veld: typ. 100 m

Art.nr.



eNet E-Learning
Vakkundig opleiden eenvoudig online: met eNet 
E-Learning breidt u uw kennis van het bi-directionele 
radiografische systeem uit naar eigen behoeven.    

E-Learning is duidelijk gestructureerd in hoofdstukken, 
die de individuele thema‘s gedetailleerd behandelen. Na 
de basiskennis van de radiografische techniek en een 
introductie in eNet, krijgt u meer informatie over de  
componenten van het systeem en de configuratie van  
de installatie. Elk hoofdstuk eindigt met oefenopgaven, 
waarmee u uw verworven kennis kunt testen. De  
grafische, deels geanimeerde, weergave van de thema‘s 
en oefeningen ondersteunen het intuïtieve begrip.  

In de leereenheden wordt de duur van de verschillende  
lessen aangegeven. Zo kunt u uw ontwikkeling individueel 
plannen, en uw eigen leertempo bepalen. JUNG zorgt er 
daarbij online voor, dat de trainingen altijd actueel zijn.  

 

eNet E-Learning vindt u op www.jung.nl  
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JUNG producten zijn uitsluitend verkrijg-
baar bij uw elektrotechnische installateur.

Voor JUNG dealers, dan wel meer infor-
matie zie www.jung.nl of www.hateha.nl. 

Als eerste fabrikant in 
Nordrein-Westfalen heeft 
JUNG het keurmerk 
„Made in Germany“ 
gekregen van TÜV NORD. 
Kwaliteit waar u op kunt 
vertrouwen!

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG
Volmestraße 1
58579 Schalksmühle 
Germany

Tel. +49 2355 806-553
Fax +49 2355 806-254
mail.vka@jung.de 
www.jung.de

voor België: 
 
 
 
 
 
Stagobel Electro 
Karrewegstraat 50 
B-9800 Deinze 
 
Tel.:  +32/09/3818500 
Fax:  +32/09/3818501 
info@stagobel.be 
www.stagobel.be

Vertegenwoordiging voor Nederland:

HATEHA Elektrotechnische 
Handelsonderneming B.V.
Postbus 111
2394 ZG Hazerswoude-Rd 

Tel.: 071.3419009 
Fax: 071.3413559
jung@hateha.nl
www.hateha.nl
www.jung.nl


