
ZONWERINGS-
SCHAKELAAR SW10

MARMITEK ART. NR. 08954

Schakelaar voor het bedienen van zonwering, rolluiken, gordijnen en
jaloezieën welke aangedreven worden door een 230V motor.
Intelligente schakelaar met geheugen voor raamgrootte en huidige
stand. Op afstand bestuurbaar met Marmitek X-10 protocol. Met behulp
van Marmitek X-10 sturing is de zonwering in elke stand te brengen.
Kan ook met de hand worden bediend.

De Marmitek X-10 Zonweringsschakelaar kan worden ingebouwd in een standaard 50mm inbouwdoos. De schakelaar
kan op afstand worden bestuurd met Marmitek X-10 signalen over het lichtnet. Hierdoor kan het Marmitek X-10
systeem “onzichtbaar” in de installatie worden verwerkt.

De schakelaar kan ook lokaal worden bediend. Hij fungeert dan als drukschakelaar. Met de lokale bediening kan de
zonwering in elke stand worden gezet.

Bij installatie van de schakelaar leert de schakelaar de raamgrootte aan. Deze informatie wordt opgeslagen in een
geheugen wat bij stroomuitval niet verloren gaat. Dit laatste geldt ook voor de huidige stand van de zonwering. 

De zonwering is op afstand te bedienen met Marmitek X-10 commando’s:

• Helemaal open als reactie op het aan de schakelaar geadresseerde commando “AAN”
• Helemaal dicht als reactie op het aan de schakelaar geadresseerde commando “UIT”
• Elke gewenste stand mogelijk via aan de schakelaar geadresseerde commando’s “DIM”

Voor het aansluiten van de Module dient fase en nul beschikbaar te zijn. Aansturen van de unit met
Marmitek X-10 commando’s geschiedt over het lichtnet, waardoor er geen extra bedrading nodig is.

De SW10 wordt compleet geleverd met inbouwraam en afdekplaat. De SW10 is te combineren met JUNG CD500
Alpine Wit schakelmateriaal.
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ZONWERINGS-
SCHAKELAAR SW10

TECHNISCHE SPECIFICATIES ART. NR. 08954

Voedingsspanning: 230V +10% -15 %, 50 Hz
Opgenomen vermogen: < 1 W
Schakelvermogen: 6 A, 230 VAC (motoren)
EMC emissie: volgens EN 50081 - 1
EMC immuniteit: volgens EN 50082 - 1
Elektrische veiligheid: volgens EN 60950 en 60065
Signaalgevoeligheid: 50mVpp min. bij 120 kHz
Input impedantie: > 180 Ω (L-N) bij f = 120 kHz
Connectoren: schroefconnectoren voor fase, nul, motor vooruit

en motor achteruit 
Omgevingstemperatuur: -10˚C tot +50˚C (bedrijf), -20˚C tot +70˚C (opslag)

WAARSCHUWING
Behalve gemak kan automatisch schakelen ook gevaar met zich meebrengen. Zo kunnen anderen verrast worden door het
automatisch neerlaten van zonwering en rolluiken. Ook dient u ervoor te zorgen dat de weg van het rolluik of zonwering niet
geblokkeerd wordt door openstaande ramen, deuren, etc.  Wees hier altijd op bedacht en neem afdoende maatregelen ter
voorkoming.

MONTAGE DOOR ERKEND INSTALLATEUR

INSTALLATIESCHEMA


