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Oświetlenie • Rolety okienne• Centralizacja• Systemy radiowe

Cyfrowe moduły do automatyzacji systemów elektrycznych
Dla domu - Dla przemysłu

Inventor of digital micromodules
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  Drodzy klienci,

Yokis to firma, która zrewolucjonizowała 
sposób wykonywania instalacji elektrycznych 

poprzez wykorzystanie prostych i łatwych 
do zainstalowania urządzeń. Posiadają one 
wyjątkowe funkcje, a dodatkowo są dostępne  
w rozsądnych cenach. 

Zastosowanie urządzeń marki Yokis umożliwia 
automatyzację pracy rolet okiennych oraz zarządzanie 

oświetleniem - włączanie i wyłączanie, przyciemnianie, 
a także ich aktywacja czasowa. Wykorzystanie tych 
funkcjonalności umożliwia stworzenie spersonalizowanych 
scenariuszy oraz konfiguracji. Do tego wszystkiego 
można wykorzystać istniejącą instalację elektryczną bez 
konieczności stosowania specjalistycznych systemów 
i rozwiązań. Yokis jest idealnym wyborem nie tylko dla 
nowych instalacji i projektów modernizacyjnych, ale także 
do aktualizacji istniejących systemów: wszystkie moduły 
mogą korzystać z istniejącego okablowania i nie wymagają 
dedykowanej magistrali danych.

Aby zainstalować moduły Yokis, wystarczy 
zaopatrzyć się w cążki, śrubokręt oraz przewody 

elektryczne; konfiguracja może być wykonana poprzez 
instalację elektryczną. Co więcej, system Yokis pozwala 
na centralne zarządzanie funkcjami i scenariuszami, 
które mogą być aktywowane także drogą radiową 
za pomocą pilota. Oferta produktów Yokis zawiera 
zarówno urządzenia przewodowe jak i bezprzedowowe, 
dzięki którym nie jesteśmy już ograniczeni do instalacji 
kablowej. Moduły Yokis są w całości projektowane  
i produkowane we Francji oraz posiadają 5-letnią 
gwarancję. 

Odkryj produkty Yokis razem z firmą Miwi-Urmet!
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• KONTAKT TECHNICZNY  
   PRZED I PO SPRZEDAŻY

-  MIWI-URMET Sp. z o.o.  
ul. Pojezierska 90a  
91-341 Łódź

 +48 42 616 21 00 
• Strona internetowa: www.miwiurmet.pl

- Na naszej stronie znajdziesz katalog produktów, 
schematy, instrukcje instalacji oraz obsługi, a 
także inne użyteczne dokumenty

NR1| SYSTEM PROSTY W INSTALACJI
• Uproszczone okablowanie
•  Brak połączenia powrotnego do modułu elektrycznego 
(seria 500)
•   Prosta konfiguracja:
 - nie wymagane narzędzia
 - nie wymagane prace na panelu elektrycznym
 - nie wymagany komputer czy inny interfejs

NR2|
 KOMPATYBILNY ZE WSZYSTKIMI  
SYSTEMAMI OKABLOWANIA. 
DOWOLNOŚĆ WYBORU
•  Moduły Yokis mogą być zainstalowane w puszkach 

podtynkowych (głębokość 40 lub 50 mm) pod  
przyciskami dowolnego systemu okablowania.

•   Systemy Yokis umożliwiają zachowanie istniejącego 
okablowania lub, jeżeli klient tego potrzebuje, może ono być 
wymienione na nowe.

•   Dodatkowo, wygląd naściennych sterowników TLM (patrz 
strona 19) może być modyfikowany poprzez zastosowanie 
pokryw z dostępnych na rynku systemów.

NR3| ROZWIĄZANIA PRZEWODOWE  
I BEZPRZEWODOWE
•  Wybierz rozwiązanie takie, jakiego potrzebujesz - radiowe lub 

przewodowe.
•  Yokis posiada także odbiorniki mieszane (MTR2000ER 

oraz MVR500ER), które mogą być sterowane za pomocą 
przycisków na przewodach lub poprzez nadajnik radiowy.

NR9| SERWIS 

NR8| KOMPLETNE ROZWIĄZANIE RADIOWE
•  5 lat po wprowadzeniu rozwiązań radiowych, seria 

produktów radiowych Yokis została uzupełniona i rozwinięta 
o nowe funkcjonalności: 
- nowe odbiorniki 
- nowe nadajniki

•  Całkowita kontrola nad urządzeniami w domu (światła, 
siłowniki okienne, rolety, bramy...) zarówno wewnątrz jak  
i na zewnątrz.

NR7| UPROSZCZONA CENTRALIZACJA.
BRAK MAGISTRALI
•  Korzystając z przewodowego pilota, wszystkie moduły 

Yokis serii 500 W oraz 2000 W mogą być sterowane 
centralnie, bez względu na ich funkcjonalność: włącznik, 
ściemniacz, roleta okienna...). 

•  Moduły radiowe MTR2000ER oraz MVR500ER mogą 
być sterowane centralnie, zarówno poprzez pilota 
przewodowego jak i radiowego.

•  Systemy radiowe umożliwiają proste tworzenie stref 
w poszczególnych pomieszczeniach oraz łatwe nimi 
zarządzanie.

NR4|
ROZWIĄZANIA W PUSZKACH 
PODTYNKOWYCH ORAZ NA SZYNY 
DIN
•  Wszystkie produkty z serii 500 oraz 2000 dostępne sa zarówno 

do montażu w puszkach podtynkowych oraz na szynie DIN.

NR5| PRODUKOWANE W EUROPIE
5-LETNIA GWARANCJA
•  Wszystkie produkty projektowane są oraz produkowane w Europie.

NR6| WYDAJNOŚĆ CYFROWYCH MODUŁÓW 
YOKIS
•  Wszystkie moduły Yokis są elektroniczne i 

wyposażone w mikroprocesory nowej generacji 
zapewniające doskonałe funkcjonowanie oraz 
unikalną wydajność. 

 •  Oznacza to, że mogą być bezpośrednio zaadoptowane 
do dowolnej konfiguracji. Zastosowanie produktów 
Yokis pozwala na ograniczenie ilości montowanych 
urządzeń, gdyż każde z nich może być wykorzystane 
do wielu zastosowań!
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Chciałbym wyłączyć  
światło we wszystkich 
pokojach - jednocześnie

> Włączanie i wyłączanie światła, także czasowo

WŁĄCZNIKI ELEKTRONICZNE
I WŁĄCZNIKI Z TIMEREM

Nie chcę słyszeć 
żadnych dźwięków 
przekaźników, gdy 
włączam światło 
w korytarzu"

Chciałbym, aby  wszystkie 
światła zostały wyłączone  
- nawet jak o tym zapomnę"
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500 W BEZ PRZEWODU NEUTRALNEGO | WŁĄCZNIK ELEKTRONICZNY / WŁĄCZNIK Z TIMEREM

2000 W Z PRZEWODEM NEURALNYM | WŁĄCZNIK ELEKTRONICZNY / OPCJONALNIE Z TIMEREM

Modele Nr ref.
MTR500E 5454050
MTR500M 5454060
Wersje czasowe
MTT500E 5454054
MTT500M 5454064
Akcesoria
CVI50 5454805

Modele Nr ref.
MTR2000E 5454350
MTR2000M 5454360
Akcesoria
R12M 5454073
D600V 5454072
ADBT 5454076

Zalety Yokis
 ■ Proste 

Instalacja bez przewodu neutralnego,  
w puszce podtynkowej dowolnego systemu 
okablowania lub w puszce instalacyjnej.

 ■ Ekonomiczne 
Redukcja okablowania, brak konieczności 
doprowadzenia przewodów powrotnych od 
przycisku i lampy do modułu elektrycznego.

 ■ 100% cichy 
100% mikroprocesorowy moduł 
elektroniczny 

 ■ Funkcja "Soft start / soft stop" :  
ochrona żarnika lampy i siatkówki oka,  
poprawiony odbiór światła przez oko

Zalety Yokis
 ■ Kompatybilny z wszystkimi rodzajami obciążenia.  

MTR2000 może być sterowany centralnie z pilota 
przewodowego, nie wymaga użycia akcesorium CVI50.

 ■ Opcjonalna praca czasowa:   
Automatyczne wyłączenie w czasie od 2 sekund do 
4 godzin, dostępny z zaawansowanymi funkcjami 
wyłączenia. Powiadomienie o wyłączeniu, konfigurowane 
przez instalatora.

 ■ Małe rozmiary i cicha praca: pracuje niezauważony, nawet 
gdy jest zainstalowany za przyciskiem.

 ■ Kompatybilny z przyciskami wszystkim systemów 
okablowania.

 ■ Światła mogą być wyłączane zgodnie z ustawionym 
harmonogramem.

Zalety Yokis
 ■ Steruje wszystkimi lampami do 2000W 

oraz urządzeniami takimi jak bramy, 
drzwi garażowe, itp. ze stykami 
bezpotencjałowym.

 ■ Kompatybilne z innymi odbiornikami 
radiowymi Yokis, do użycia w systemach 
centralnych oraz pogrupowanych.

 ■ Może pracować z przyciskami oraz 
kontaktami.

 ■ Dwukierunkowa transmisja, diody 
informacyjne LED na nadajnikach.

Wersja z zewnętrzną 
anteną

Dobrze wiedzieć
 >  Cyfrowa cewka z systemem ochrony  

w przypadku wciśnięcia przycisku przez 
dłuższy czas.

 > Kompatybilny z istniejącym 
okablowaniem, w którym przycisk 
podłączony jest do przewodu neutralnego 
lub z fazą (3 lub 4-przewodowe).

 > Dzięki zastosowaniu jednego pilota 
przewodowego, możliwe jest centralne 
sterowanie wieloma włącznikami. 
Pozwala to na jednoczesne włączanie  
i wyłączanie wielu świateł.

 > Nie współpracuje z przyciskami 
wyposażonymi w podświetlenie. Do 
tego celu należy użyć moduł MTM2000 
pracujący w trybie włącznika.

Dobrze wiedzieć
 > MTR2000ER, może by sterowany 
przewodowo poprzez przyciski oraz 
jednocześnie za pomoca radiowych 
nadajników.

 > Przekaźnik z opcjonalną pracą czasową 
od 2 sekund do 4 godzin.

 > Może sterować innym odbiornikiem 
radiowym, stając się nadajnikiem nie 
wymagającym baterii.

 > Dzięki stykowi bezpotencjałowemu, 
może sterować dowolnym urządzeniem 
wymagającym takiego styku.

 > Może być sterowany poprzez 
nieograniczoną ilość nadajników.

 > Możliwa centralizacja poprzez 
pilota przewodowego.

 > Zasięg radiowy ograniczany przez 
metalowe elementy, ściany oraz inne 
przeszkody.

Funkcjonalność radiowa
Zasięg:  - wewnątrz pomieszczenia < 100 m2 

-  50 m na zewnątrz, bez przeszkód
Częstotliwość: 2.4 GHz
Czas trwania baterii: > 7 lat

Modele Nr ref.
MTR2000ER 5454451
MTR2000ERX 5454455
Akcesoria
RAL60 (60 cm) 5454083
RAL2000 (200 cm) 5454084
SUP01 5454085

 Diagramy systemowe oraz informacje 
techniczne > strona 28

  Diagramy systemowe oraz informacje 
techniczne > strona 24

  Diagramy systemowe oraz informacje 
techniczne > strona 32

  Kompatybilne obciążenie > strona 57

 PRZEWODNIK INSTALACJI RADIOWEJ DLA PROFESJONALISTÓW >STRONA 43

Dobrze wiedzieć
 > Może być zainstalowany w puszce 
podtynkowej (o głębokości 40 lub 50 mm) 
z istniejącym okablowaniem, pod 
przyciskiem lub kontaktem.

 > Pracuje z przyciskami wyposażonymi  
w podświetlenie (maks. 20) poprzez 
użycie jednego akcesorium BV40 (nr ref. 
5454071).

 > Cyfrowa cewka z systemem ochrony  
w przypadku wciśnięcia przycisku przez 
dłuższy czas.

 > Wydłużony czas pracy żarówek oraz 
przycisków dzięki wykorzystaniu funkcji 
"soft start".

 > Wszystkie moduły serii 500 mogą 
być sterowane centralnie z pilota 
przewodowego przy użyciu akcesorium 
CVI50 (nr ref. 5454805).

Silne strony Yokis
+  BEZPIECZNY W DOMU 

Moduły radiowe Yokis emitują 10,000 
razy słabsze promieniowanie niż telefony 
komórkowe.

+ Włącznik może być 
skonfigurowany w trybie  
z timerem schodowym.

+  ZEWNĘTRZNA ANTENA 
dostarczana razem  
z darmowym uchwytem.

2000 W RADIO | WŁĄCZNIK / OPCJONALNIE Z TIMEREM
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Nawet, gdy 
kontakt się 
zepsuje, zegar 
nadal działa"

Ostrzega 
przed 
wyłączeniem 
światła"

> Oświetlenie klatek schodowych oraz czasowe wyłączanie świateł

 OŚWIETLENIE W KLATCE SCHODOWEJ
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Dobrze wiedzieć
 > Pracuje z przyciskami wyposażonymi  
w podświetlenie (maks. 20) poprzez 
użycie jednego akcesorium BV40 (nr ref. 
5454071).

 > Może być użyty w instalacji  
3 i 4-przewodowej.

 > 100% wodoodporny do użycia na 
zewnątrz.

 > Cyfrowa cewka z systemem ochrony  
w przypadku wciśnięcia przycisku przez 
dłuższy czas.

500 W BEZ PRZEWODU NEUTRALNEGO | WŁĄCZNIK + TIMER SCHODOWY

2000 W Z PRZEWODEM NEUTRALNYM | TIMER SCHODOWY

RADIO 2000 W |  WYŁĄCZNIK SKONFIGUROWANY JAKO TIMER

Modele Nr ref.
MTM500E 5454051
MTM500M 5454061
Akcesoria
BV40 5454071

Modele Nr ref.
MTM2000E 5454351
MTM2000M 5454361
Akcesoria Nr ref.
R1500 5454074

Zalety Yokis
 ■ 100% cichy 

100% mikroprocesorowy moduł 
elektroniczny.

 ■ Timer od 2 sekund do 4 godzin.
 ■ Podwójny timer pozwala na utrzymanie 

włączonego światła przez 1 godzinę 
(wciśnięcie przycisku przez 3 sekundy).

 ■ Powiadamianie o zbliżającym się czasie 
wyłączenia.

 ■ Funkcja "Soft start / soft stop" :  
ochrona żarnika lampy i siatkówki oka,  
poprawiony odbiór światła.

Zalety Yokis
 ■ Kompatybilny z wszystkimi rodzajami 

obciążenia.
 ■ Opcja "anty-blokada" daje pewność, że 

światło zostanie wyłączone, nawet gdy 
przycisk się zatnie.

 ■ Timer od 2 sekund do 4 godzin  
z konfigurowalnym powiadamianiem  
o wyłączeniu.

 ■ Podwójny timer pozwala na utrzymanie 
włączonego światła przez 12 godzin 
(wciśnięcie przycisku przez 3 sekundy)

 ■ 100% cichy 
100% mikroprocesorowy moduł 
elektroniczny.

Zalety Yokis
 ■ Wygodnie  

Dwa produkty, jeden numer referencyjny: 
MTR2000ER może być skonfigurowany 
jako timer.

 ■ Ekonomicznie  
Może być użyty z przyciskami  
i kontaktami.

 ■ Steruje wszystkimi lampami do 2000 W 
posiadającymi styk bezpotencjałowy.

 ■ Prosto  
Może być połączony z innymi odbiornikami 
Yokis umożliwiając sterowanie centralne 
lub grupowe.

Dobrze wiedzieć
 > Kompatybilny z istniejącym 
okablowaniem, w którym przycisk 
podłączony jest do przewodu neutralnego 
lub z fazą (3 lub 4-przewodowe).

 > Pracuje z przyciskami wyposażonymi  
w podświetlenie (maks. 20) poprzez 
użycie jednego akcesorium BV40 (nr ref. 
5454071).

 > Cyfrowa cewka z systemem ochrony  
w przypadku wciśnięcia przycisku przez 
dłuższy czas.

 > Światła mogą być wyłączone nawet 
przed czasem ustawionym w timerze 
(konfigurowane przez instalatora).

Dobrze wiedzieć
 > Może być skonfigurowany w trybie timera 
schodowego: włącznik czasowy może być 
przekształcony w timer poprzez 27-krotne 
wciśnięcie przycisku.

 > Timer od 2 sekund do 4 godzin, możliwa 
zmiana pracy do 12 godzin.

 > Może by sterowany przewodowo poprzez 
przyciski oraz jednocześnie za pomoca 
radiowych nadajników.

 > Może sterować innym odbiornikiem 
radiowym, stając się nadajnikiem nie 
wymagającym baterii.

 > Dzięki stykowi bezpotencjałowemu, 
może sterować dowolnym urządzeniem 
wymagającym takiego styku.

 > Może być sterowany poprzez 
nieograniczoną ilość nadajników.

 > Ostrzeżenie! Nie może być podłączany do 
przycisków wyposażonych w podświetlenie 
(patrz rozwiązanie z akcesorium 
BV40 strona 27).

  Diagramy systemowe oraz informacje 
techniczne > strona 32

  Diagramy systemowe oraz informacje 
techniczne > strona 28

  Diagramy systemowe oraz informacje 
techniczne > strona 24

Funkcjonalność radiowa
Zasięg:  - wewnątrz pomieszczenia < 100 m2 

-  50 m na zewnątrz, bez przeszkód
Częstotliwość: 2.4 GHz

Czas trwania baterii: > 7 lat

Wersja z zewnętrzną 
anteną

Modele Nr ref.
MTR2000ER 5454451
MTR2000ERX 5454455
Akcesoria
RAL60 (60 cm) 5454083
RAL2000 (200 cm) 5454084
SUP01 5454085

 PRZEWODNIK INSTALACJI RADIOWEJ DLA PROFESJONALISTÓW >STRONA 43

   Kompatybilne obciążenie > strona 57

Silne strony Yokis
+  BEZPIECZNY W DOMU 

Moduły radiowe Yokis emitują 10,000 
razy słabsze promieniowanie niż 
telefony komórkowe.

+  ZEWNĘTRZNA ANTENA 
dostarczana razem z darmowym 
uchwytem.
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> Ustaw jasność jednego lub więcej świateł

ŚCIEMNIACZE 
I ŚCIEMNIACZE Z TIMEREM

Nie chcę 
wymieniać 
opraw lamp"

Chcę stworzyć 
specjalną atmosferę  
w pomieszczeniu"

Chcę mieć 
możliwość 
regulacji jasności 
moich nowych 
ściemnialnych 
lamp LED"
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Dobrze wiedzieć
 > Pracuje z przyciskami wyposażonymi  
w sygnalizatory świetlne (maks. 20) 
poprzez użycie jednego akcesorium BV40 
(nr ref. 5454071).

 > Może być użyty w instalacjach  
3 i 4-przewodowych.

 > 100% wodoodporny do użycia na 
zewnątrz.

 > Cyfrowa cewka z systemem ochrony  
w przypadku wciśnięcia przycisku przez 
dłuższy czas.

 > Kompatybilny z istniejącym 
okablowaniem: z przyciskiem 
podłączonym do przewodu zerowego lub 
fazy.

500 W BEZ PRZEWODU NEUTRALNEGO | ŚCIEMNIACZ I ŚCIEMNIACZ Z TIMEREM

  500 W RADIO Z PRZEWODEM NEUTRALNYM | ŚCIEMNIACZ Z OPCJONALNĄ PRACĄ CZASOWĄ

Model Nr ref.
MTV500ER 5454454

Zalety Yokis
 ■ Łatwa instalacja, bez przewodu zerowego, 

kompatybilne z wszystkimi dostępnymi na 
rynku systemami okablowania.

 ■ 100% cichy 
100% mikroprocesorowy moduł 
elektroniczny.

 ■ Ekonomicznie 
Zredukowany pobór prądu, uzależniony od 
poziomu przyciemnienia żarówek.

 ■ Wygodnie 
Dwukrotne wciśnięcie przycisku powoduje 
przywrócenie 100% jasności.

 ■ Funkcja timera 
Jeszcze większa oszczędność, 
ściemniacze MTVT500 mogą być 
skonfigurowane do wyłączenia świateł, 
nawet gdy o tym zapomnisz (timer od 2 
sekund do 4 godzin z powiadamianiem  
o wyłączeniu).

Zalety Yokis
 ■ Kompatybilny z wszystkimi ściemnialnymi 

obciążeniami od 0 do 500 W.
 ■ Może być połączony z innymi 

odbiornikami radiowymi Yokis 
umożliwiając sterowanie centralne lub 
grupowe.

 ■ Funkcja timera 
Ściemniacz radiowy MTV500ER może 
być skonfigurowany do wyłączenia 
świateł, nawet gdy o tym zapomnisz 
(timer od 2 sekund do 4 godzin  
z powiadamianiem o wyłączeniu).

 ■ Dwukierunkowa transmisja, diody 
informacyjne LED na nadajnikach.

Dobrze wiedzieć
 > Dzięki zastosowaniu magistrali Yokis 
Radio nie ma ograniczenia co do zasięgu.

 > Konfigurowalny poziom minimalnej 
jasności.

 > Ściemniacz z opcjonalną pracą czasową.
 > Może być sterowany przez 
nieograniczoną ilość nadajników.

 > Zasięg radiowy jest zmniejszany 
przez metalowe elementy, ściany i 
inne przeszkody.

Modele Nr ref.
MTV500E 5454052
MTV500M 5454062
Wersje z timerem
MTVT500E 5454055
MTVT500M 5454065
Akcesoria
CHR3W 5454070

Funkcjonalność radiowa
Zasięg:  - wewnątrz pomieszczenia < 100 m2 

-  50 m na zewnątrz, bez przeszkód
Częstotliwość: 2.4 GHz
Czas trwania baterii: > 7 lat

  Diagramy systemowe oraz informacje 
techniczne > strona 24

 Diagramy systemowe oraz informacje 
techniczne > strona 34

Silne strony Yokis
+ ściemnialna LEDCONTROL

+  APLIKACJA DLA OSÓB 
NIESŁYSZĄCYCH I SŁABO 
SŁYSZĄCYCH

+  DZIĘKI WBUDOWANEMU TIMEROWI 
WYŁĄCZA SIĘ NAWET WTEDY, GDY  
O TYM ZAPOMNISZ

+  BEZPIECZNY W DOMU 
Moduły radiowe Yokis emitują 10,000 
razy słabsze promieniowanie niż telefony 
komórkowe.

   Kompatybilne obciążenie > strona 57

PRZEWODNIK INSTALACJI RADIOWEJ  
DLA PROFESJONALISTÓW > strona 43
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Chcę zasymulować 
moją obecność w 
domu, nawet gdy 
mnie w nim nie ma.

>   Tanie rozwiązanie dla dużych domów oraz dla 
małych mieszkań.

ŚCIEMNIACZE WIELOFUNKCYJNE

Chcę stworzyć 
specjalną atmosferę  
w moim domu.

Moje dzieci boją 
się ciemności. 
Ustawiam delikatne 
światło, aby mogły 
spokojnie zasnąć.
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Dobrze wiedzieć
 > Może być zainstalowany w puszce 
podtynkowej (głębokość 40 lub 50mm) 
z istniejącym okablowaniem, pod 
przyciskiem lub kontaktem.

 > Pracuje z przyciskami wyposażonymi  
w podświetlenie (maks. 20) poprzez 
użycie jednego akcesorium BV40 (nr ref. 
5454071).

 > Cyfrowa cewka z systemem ochrony  
w przypadku wciśnięcia przycisku przez 
dłuższy czas. 

 > Wydłużony czas pracy żarówek oraz 
przycisków dzięki wykorzystaniu funkcji 
"soft start".

 > Wszystkie moduły serii 500 mogą 
być centralnie sterowane przez pilota 
(wymagane akcesorium CVI50).

500 W BEZ PRZEWODU NEUTRALNEGO | INTELIGENTNY ŚCIEMNIACZ WIELOFUNKCYJNY

Zalety Yokis
 ■  Ekonomicznie
- Nigdy więcej nie zapomnisz wyłączyć świateł. 
-  Zmniejszony pobór prądu przez przyciemnione lampy.
- Wydłuża żywotność żarówek.

 ■  Komfortowo
-  Progresywne oświetlenie zapobiegające przebłyskom.
-  Komfortowe światło nocne.
-  Tworzenie specjalnej atmosfery w każdym 

pomieszczeniu.
-  Całkowicie ciche, jakby tego nie było.

 ■  Bezpiecznie
-  System może symulować obecność domowników.
-  Światła automatycznie są wyłączane.

 ■  Elastycznie
Korzystając z wielofunkcyjnego ściemniacza MTK500E, 
instalacja może być skalowalna i rozbudowywana  
w dowolnym momencie.

 Diagramy systemowe i informacje 
techniczne > strona 24

Model Nr ref.
 MTK500E  5454053
Akcesoria
CHR3W 5454070

   Kompatybilne obciążenie > strona 57

Różnorodność światła: komfort i atmosfera
-  Światła mogą być włączone z wcześniej ustawionymi 

parametrami jasności lub wyłączone za pomocą 
krótkiego wciśnięcia przycisku.

-  Jasność może być zwiększana lub zmniejszana za 
pomocą długiego wciśnięcia przycisku.

-  Możliwe jest ustawienie 50% jasności świateł za 
pomocą dwukrotnego krótkiego wciśnięcia przycisku.

Światła wyłączają się automatycznie, gdy o tym zapomnisz
-  Ustaw czas po jakim światła zostaną wyłączone (konfigurowalne od 2 sekund 

do 4 godzin) w obszarach takich jak korytarze, toalety, łazienki oraz na 
zewnątrz budynku. 
Kiedy timer osiągnie ustawiony czas, na minutę przed wyłączeniem świateł 
rozpocznie się stopniowe ściemnianie.

-  Światła mogą być włączone przez 12 godzin wtedy, gdy tego potrzebujesz 
(np. podczas grilla). Wystarczy 4 razy wcisnąć przycisk.

-  Światła mogą być wyłączone kiedy tylko tego potrzebujesz. Po prostu krótko wciśnij 
przycisk.

 Symulacja obecności:  
nie panikuj
-  Symuluj swoją obecność, gdy 

nie ma Ciebie w domu poprzez 
losowe włączanie i wyłączanie 
świateł w całym domu.

-  Światła w całym domu włączają 
się i wyłączają co wieczór losowo 
przez 4 godziny, dzięki czemu 
symulacja obecności wygląda 
bardziej wiarygodnie. Kiedy 
wracasz do domu, wystarczy 
wcisnąć przycisk, aby zatrzymać 
symulację.

 Nocne światło w pokoju 
dziecięcym:  
z tego biorą się słodkie sny
-  Ustaw przyciemnienie na 20%, 

a następnie w przeciągu kolejnej 
godziny zostanie aktywowane 
światło nocne (czas trwania 12 
godzin). Aktywacja za pomocą 
trzech krótkich wciśnięć przycisku.

-  Ułóż dziecko do snu, a następnie 
chodź po mieszkaniu bez 
włączania światła.

GDZIEKOLWIEK W DOMU
Moduł ten może być zainstalowany na 
istniejących jak i nowych instalacjach 
oświetleniowych, bez względu na typ 
wykorzystywanego okablowania.

economia
comfort

delle funzioni intelligenti dietro

ognuno dei vostri pulsanti

Funzioni utili tutti i giorni

Benefici quotidiani

economia
comfort

delle funzioni intelligenti dietro
ognuno dei vostri pulsanti

Funzioni utili tutti i giorni

Benefici quotidiani

economia
comfort

delle funzioni intelligenti dietroognuno dei vostri pulsanti

Funzioni utili tutti i giorni

Benefici quotidiani
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Działanie na codzień

Codzienny

zysk

 + oszczędności

 + komfort

 + inteligencja ukryta  w każdym przycisku



> Wyłącz wybrane światła na kilka godzin co noc

>  Ustaw migające światło z własną 
częstotliwością migania

WYŁĄCZNIK NOCNY

PRZERYWACZ

Chcę zaoszczęcić na 
oświetleniu nocnym w 
częściach wspólnych"

Potrzebuję 
zaoszczędzić 
na światełkach 
świątecznych"

Chciałbym mieć 
migającą dekorację 
świąteczną"
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Dobrze wiedzieć
 >  Dzięki codziennemu wyłączeniu 250 
watowej lampy tylko na 5 godzin, produkt 
zwraca się w okresie krótszym niż rok!

 >  Kompatybilne z lampami sterowanymi 
przez zewnętrzny czujnik lub zegar.

 > Wybieraj całkowicie dowolnie, które lampy 
mają się wyłączać.

 > Wydłuża okres pomiędzy wymianami 
żarówek w lampach.

 > Kompatybilny ze wszystkimi rodzajami 
obciążenia aż do 600 VA. 

 > Przyciąga mniej insektów niż zwykłe 
lampy.

 > Nocne wyłączanie lamp przyjazne dla 
sąsiadów.

Dobrze wiedzieć
 > Aby włączyć miganie za pomocą 
MTC500E, wymagane jest podłączenie 
styku cewki do fazy. Gdy połączenie 
zostanie przerwane, wtedy światła 
przestaną migać. Dzięki temu, produkt 
może być sterowany za pomocą timera 
lub zwykłego kontaktu.

 > Miganie ogranicza także prąd rozruchowy 
żarnika w lapie.

2000 W Z PRZEWODEM NEUTRALNYM | WYŁĄCZNIK NOCNY

500 W BEZ PRZEWODU NEUTRALNEGO | PRZERYWACZ

Zalety Yokis
 ■ Bazując na poborze prądu lamp, 

inwestycja zwraca się w przeciągu 12 do 
18 miesięcy

 ■ Łatwa instalacja wewnątrz bazy lamp 
nocnych

 ■ Pozwala na oszczędności bez 
konieczności odłączania całej linii 
zasilania

Zalety Yokis
 ■ Łatwa instalacja na istniejącej instalacji 

bez przewodu zerowego.
 ■ Ustaw częstotliwość migania lamp 

w zakresie od 0.2 do 25 sekund.

  Diagramy systemowe oraz informacje 
techniczne > strona 31

  Diagramy systemowe oraz techniczne 
informaje > strona 24

Model Nr ref.
MEP2000E 5454356

Model Nr ref.
MTC500E 5454056

Obszary zastosowania
 ■ Idealne w obszarach wspólnych pomiędzy blokami, miejscach publicznych, gdzie światła 

powinny być włączone w nocy i wyłączone rano (zazwyczaj przy użyciu zewnętrznego czujnika 
lub zegara). MEP2000 gwarantuje znaczące oszczędności zużycia enerii i spłaca się bardzo 
szybko.

 ■ Obecnie lapmy nocne współdzielą tą samą linię zasilającą. Aby ograniczyć zużycie energii, 
część lamp może być wyłączona o określonej porze.

Obszary zastosowania
 ■ Oświetlenie publiczne (dekoracje świąteczne, parkingi, chodniki, pomniki)
 ■ Fabryki
 ■ itp.

OCHRONA 
ŚRODOWISKA

Przykłady pracy

   Kompatybilne obciążenie > strona 57

Durata della notte calcolata: 12 ore

Esempio 2
Durata della notte calcolata: 9 ore

Esempio 1

TIS = (9-7)/2+1 = 2 TIM = (9-7)/2-1 = 0  -> 1

La durata minima di accensione è 1 ora

Effettivo: 7 ore

Ridotto: 6 oreSpegnimento
impostato: 7 ore

Spegnimento
impostato: 7 ore

Centro notte
calcolato Offset impostato: 1 ora

18h 19h 20h 21h 22h 23h 0h 1h 2h 3h 4h 5h 6h 7h 8h

18h 19h 20h 21h 22h 23h 0h 3h 4h 5h 6h 7h 8h1h 2h

TIS = (12-7)/2+1 = 3,5 TIM = (12-7)/2-1 = 1,5

Wyliczona długość nocy: 12 godzin
Przykład 1

Wyliczona długość nocy: 9 godzin
Przykład 2

Przesunięcie: 
1 godzina

Wyliczony 
środek nocy

Czas wyłącz.: 7 godzin Obecnie 7 godzin

Minimalny czas włączenia 1 godzina

Czas wyłącz: 7 godzin Zmniejszony: 6 godzina
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Chciałbym 
mieć możliwość 
centralengo 
otwierania  
i zamykania już 
zainstalowanych rolet"

Chcę otworzyć 
wszystkie rolety  
w moim domu  
o godzinie 7 rano,  
za wyjątkiem tych  
w sypialni dzieci"

> Centralizacja sterowania roletami, ekranami oraz żaluzjami

STEROWNIK ROLET
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Dobrze wiedzieć
 > Centralizacja 
Sterowanie wszystkimi roletami za 
pomocą prostego pilota i podwójnego 
przycisku (bez blokady). 
Ilość rolet okiennych jest nieograniczona, 
dzięki czemu rozwiazanie jest idealne 
nawet dla dużych instalacji w biurowcach.

 > Ekonomicznie 
Moduł jest bardzo efektywny kosztowo ze 
względu na swoje duże możliwości oraz 
łatwość instalacji.

 > Małe 
Może być zainstalowany za przyciskami 
w puszkach mających min. 50 mm 
głębokości.

 > Kompatybilne 
Może być umieszczony pod większością 
istniejących przycisków, pojedynczych 
oraz podwójnych (bez blokady).

500 W PRZEWODOWY | STEROWNIK ROLET

500 W RADIOWY | STEROWNIK ROLET

Zalety Yokis
 ■ Funkcjonalne 

Centralne sterowanie nieograniczoną ilością 
rolet za pomocą przewodowego pilota.

 ■ Uniwersalne 
Kompatybilne z wszystkimi typami rolet 
korzystających z 3-przewodowego silnika 
(APRIMATIC, SOMFY, BUBENDORFF, itp.).

 ■ Bezpieczne 
Nie zniszczy rolety lub silnika w sytuacji ich 
zablokowania, gdyż posiada wbudowany 
czujnik momentu obrotowego.

 ■ Programowalne 
Wbudowany dzienny harmonogram, 
zarządzanie wieloma strefami  
i scenariuszami, zdalne sterowanie.

Zalety Yokis
 ■ Uniwersalne 

Kompatybilne z wszystkimi typami rolet 
korzystających z 3-przewodowego silnika  
(APRIMATIC, SOMFY, BUBENDORFF, 
itp.).

 ■ Bezpieczne 
Nie zniszczy rolety lub silnika w sytuacji 
ich zablokowania, gdyż posiada 
wbudowany czujnik momentu obrotowego.

 ■ Programowalne 
Wbudowany dzienny harmonogram, 
zarządzanie wieloma strefami  
i scenariuszami, zdalne sterowanie.

 ■ Dostępne odbiorniki radiowe i przewodowe 
dla instalacji, które wymagają jednego  
i drugiego.

 ■ Odbiorniki mogą być sterowane centralnie 
lub grupowo.

 ■ Dwukierunkowa transmisja, diody 
informacyjne na nadajniku.

Wersja z zewnętrzną 
anteną

Dobrze wiedzieć
 > Dzienny harmonogram.
 > Konfiguracja pośredniej pozycji rolet.
 > Może być sterowany poprzez 
nieograniczoną ilość nadajników.

 > Zasięg radiowy jest ograniczany 
przez elementy metalowe, ściany i inne 
przeszkody.

Funkcjonalność radiowa
Zasięg:  - wewnątrz pomieszczenia < 100 m2 

-  50 m na zewnątrz, bez przeszkód
Częstotliwość: 2.4 GHz
Czas trwania baterii: > 7 lat

 Diagramy systemowe oraz informacje 
techniczne > strona 41

 Diagramy systemowe oraz informacje 
techniczne > strona 36

Model Nr ref.
MVR500E 5454090
Akcesoria Nr ref.
R12M 5454073
D600V 5454072
CVI34 5454806

Modele Nr ref.
MVR500ER 5454452
MVR500ERX 5454456
Akcesoria
RAL60 (60 cm) 5454083
RAL200 (200 cm) 5454084
SUP01 5454085

   Kompatybilne obciążenie> strona 57

PRZEWODNIK INSTALACJI RADIOWEJ  
DLA PROFESJONALISTÓW > strona 43

Silne strony Yokis
+  BEZPIECZNY W DOMU 

Moduły radiowe Yokis emitują 10,000 
razy słabsze promieniowanie niż 
telefony komórkowe.

+  ZEWNĘTRZNA ANTENA 
dostarczana razem  
z darmowym uchwytem.
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Dopiero co odnowiłem  
strych i położyłem tapety. 
Nie chcę wiercić żadnych dziur"

Potrzebuję małego 
pilota, dla każdego 
członka rodziny"

> Pełna gama nadajników radiowych spełniających wszystkie wymagania
STEROWNIKI RADIOWE
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Dobrze wiedzieć
 > Każdy przycisk może sterować 

bezpośrednio nawet 4 odbiornikami.
 > Przyciski montowane na ścianie są mogą 

być kompatybilne z pokrywami innych 
systemów dostępnych na rynku.

 > Kwadratowe przyciski TLM1T45 oraz 
TLM2T45 mogą być przekształcone  
w okrągłe poprzez wykorzystanie  
w instalacji pokrywy z okrągłymi otworami. 

 > Jeśli dioda nie miga, nie oznacza to, że 
bateria jest wyczerpana, ale to, że nie 
powiodła się transmisja radiowa.

 > Zasięg radiowy jest ograniczany 
przez elementy metalowe, ściany  
i inne przeszkody.

NADAJNIKI PODTYNKOWE

NADAJNIKI RADIOWE

PILOTY RADIOWE

PILOTY STOŁOWE

PILOTY ŚCIENNE

Zalety Yokis
 ■ Szeroka gama nadajników, od 1 do 8 

przycisków, kompatybilne z wszystkimi 
odbiornikami Yokis.

 ■ Moduły radiowe Yokis posiadają 
dwukierunkową transmisję.  
Nadajnik mignie dwukrotnie informując, że 
sygnał został wysłany ORAZ odebrany.

 ■ Wszelkie konfiguracje oraz centralne 
sterowanie wykonywane jest przez 
nadajniki.

+  BEZPIECZNY W DOMU 
Moduły radiowe Yokis emitują 10,000 
razy słabsze promieniowanie niż telefony 
komórkowe.

 Informacja techniczna > page 42

E2BP
- 2 niezależne kanały.
-  Może być zainstalowany pod przyciskiem 

dowolnego, dostępnego na rynku systemu. 
-  Za pomocą odbiornika MTR2000ER może 

być podłączony do łącznika.
-  Dostępny także z zewnętrzną anteną 

(E2BPX).

TLC2C
- 2 niezależne przyciski

TLC8C
- 8 niezależnych przycisków

TLC SUPPORT
- Kompatybilne z TLC2C oraz TLC8C

TLM1T45
- 1 przycisk
-  Rozwiązanie idealne do sterowania  

1 światłem

TLM2T45
- 2 przyciski
-  Idealne do otwierania i zamykania rolety 

okiennej

TLM4T45
- 4 przyciski
-  Idealne do zainstalowania przy wejściu 

do pomieszczenia oraz do połączonego 
sterowania światłem i roletą

Modele Nr ref.
E2BP  5454402
E2BPX  5454408
Akcesoria
RAL60 (60 cm) 5454083
RAL200 (200 cm) 5454084
SUP01 5454085

Modele Nr ref.
TLC2C 5454401
TLC8C 5454403
TLC SUPPORT 5454082

Modele Nr ref.
GALET8T 5454405
GALETBOIS 5454410

Model Nr ref.
TLM1T45 5454411
TLM2T45 5454406
TLM4T45 5454412

Wersja z zewnętrzną 
anteną

(Produkty dostarczane są razem z uchwytem 
dla okrągłej puszki (śred. 60 mm), kwadratową 
pokrywą oraz przyciskami 45x45 mm)

GALET8T
- 8 niezależnych przycisków
-  Każdy przycisk może sterować 

bezpośrednio nawet 4 odbiornikami
-  Dostępny także z drewnianym 

wykończeniem

Silne strony Yokis
+  DOSTARCZANE RAZEM  

Z DWUSTRONNIE KLEJONYM 
UCHWYTEM

PRZEWODNIK INSTALACJI RADIOWEJ  
DLA PROFESJONALISTÓW > strona 43

Funkcjonalność radiowa
Zasięg:  - wewnątrz pomieszczenia < 100 m2 

-  50 m na zewnątrz, bez przeszkód
Częstotliwość: 2.4 GHz
Bateria: litowa CR2032
Czas trwania baterii: > 7 lat
Bateria może być wymieniona poprzez 
otwarcie pokrywy za pomocą płaskiego 
śrubokręta.  
Wszystkie dane nadajnika zostaną zapisane.

+ Kwadratowe przyciski 
TLM1T45 oraz TLM2T45 mogą 
być przekształcone w okrągłe 
poprzez wykorzystanie  
w instalacji pokrywy  
z okrągłymi otworami.

+  ZEWNĘTRZNA ANTENA 
dostarczana razem  
z darmowym uchwytem.
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> Centralizacja sterowania światłami i roletami okiennymi

CENTRALIZACJA

Chcę w prosty 
sposób sterować 
roletami okiennymi 
oraz oświetleniem 
domowym"

Chcę włączyć 
światła na 
parterze, gdy 
wejdę do domu"
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Modele Nr ref.
MVR500E 5454090
Akcesoria
R12M 5454073
D600V 5454072
CVI34 5454806

Dobrze wiedzieć
 > Odbiorniki radiowe oraz przewodowe 
mogą być sterowane centralnie zarówno 
poprzez pilota przewodowego jak i piloty 
radiowe.

Dobrze wiedzieć
 > Centralizacja 
Sterowanie wszystkimi roletami za 
pomocą prostego pilota i podwójnego 
przycisku (bez blokady). 
Ilość rolet okiennych jest nieograniczona, 
dzięki czemu rozwiazanie jest idealne 
nawet dla dużych instalacji w biurowcach.

 > Ekonomicznie 
Moduł jest bardzo efektywny kosztowo ze 
względu na swoje duże możliwości oraz 
łatwość instalacji.

OŚWIETLENIE | CENTRALNE STEROWANIE ZA POMOCĄ PILOTA PRZEWODOWEGO

ROLETY OKIENNE | CENTRALNE STEROWANIE ZA POMOCĄ PILOTA PRZEWODOWEGO

Zalety Yokis
 ■ Nieograniczona liczba przewodowych 

modułów.
 ■ Centralny pilot umożliwia sterowanie 

modułami z serii 500 oraz 2000, także 
jednocześnie.

 ■ Centralizacja dla modułów serii 500 
(włączniki /z timerem/, ściemniacze  
/z timerem/) wymaga instalacji modułu 
CVI50.

 ■ Wygodne i ekonomiczne 
Nie trać energii: wciśnij jednorazowo 
przycisk, a wszystkie światła w mieszkaniu 
lub budynku zostaną wyłączone

 ■ Lokalny sygnał sterujący może być wysłany 
po 1 lub 2 wciśnięciach przycisku. Po 
wysłaniu centralnego sygnału sterującego, 
nadal istnieje możliwość wysłania sygnału 
lokalnie.

Informacje ogólne
 ■ 100% pewności dla centralnego sterowania 

nieograniczoną ilością rolet okiennych. 
System został już wdrożony w wielu dużych 
instalacjach takich jak uniwersytety, szkoły, 
w których sterowanych jest nawet 800 rolet 
okiennych zainstalowanych na oknach w wielu 
budynkach!

 ■ Rozwiązanie z pilotem przewodowym 
pozwala na tworzenie różnych stref 
np. według grup pomieszczeń, pięter, 
budynków, itp.

 ■ Do utworzenia centralnego systemu 
wymagane jest zastosowanie poniższych 
akcesoriów:
-  dioda D600V podłączona do każdego 

modułu, aby zapobiec wysyłaniu 
lokalnych sygnałów sterujących do 
przewodowego pilota,

-  interfejs R12M podłączony pod każdym 
podwójnym przyciskiem

 ■ Sterowanie grupowe (strefowe lub ogólne) 
wymaga użycia podwójnego przycisku 
(patrz diagramy na stronach 38-39).

  Diagramy systemowe > strony 27 oraz 30

  Diagramy systemowe > strony 38 i 39

MTR 
500 

MTT 
500

MTM 
500

MTV 
500

MTVT 
500

MTR 
2000 

MTM 
2000

MEP 
2000

Modele Nr ref.
CAŁA SERIA 500
CAŁA SERIA 2000
Akcesoria
D600V 5454072
R12M 5454073
CVI50 5454805
CVR12 5454807

>  Centralne sterowanie oświetleniem oraz roletami okiennymi za pomocą 
jednego pilota podłączonego do okablowania.

CENTRALIZACJA ZA POMOCĄ PILOTA PRZEWODOWEGO

Salita

Discesa

Salita

Discesa

FILO PILOTA

Comando locale
con pulsante 

singolo

Pulsante Pulsante Pulsante

Accensione

Spegnimento

FILO PILOTA

D
60

0V

D
60

0V

D
60

0V

C1 A2C2 BPA1 C1 A2C2 BPA1 C1 A2C2 BPA1

Numero
illimitato
di moduli

R12M

N

L

L

N

L

N

L

BM

V
R

B

R R

B B

 M = filo marrone
 V = filo verde
 B = filo bianco
 R = filo rosso

on

off

PILOT WIRE

nieograniczona 
liczba modułów

W = White wire
B = Brown wire
R = Red wire
G = Green wire

ButtonPrzycisk Przycisk Przycisk

PILOT 
PRZEWODOWY
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Modele Nr ref.
MVR500ER 5454090

Dobrze wiedzieć
 > Zasięg radiowy może zostać zwiększony 
poprzez wykorzystanie magistrali 
radiowej.

Dobrze wiedzieć
 > Wszystkie odbiorniki są kompatybilne  
z magistralą radiową!

 > Sygnały sterujące do rolet okiennych 
mogą być transmitowane przez moduły 
do oświetlenia.

OŚWIETLENIE | RADIOWA CENTRALIZACJA W RAMACH TEGO SAMEGO POMIESZCZENIA

ROLETY OKIENNE | RADIOWA CENTRALIZACJA W RAMACH TEGO SAMEGO POMIESZCZENIA

Zalety Yokis
 ■ Szybka centralizacja wszystkich świateł  

w ramach jednego pomieszczenia.
 ■ Przyciski nadajników mogą być 

konfigurowane: 
- tylko WŁĄCZENIE 
- tylko WYŁACZENIE 
- przełączanie stanu...

 ■ Nadajniki mogą być duplikowane bez 
ingerencji w moduły odbiorników.

Zalety Yokis
 ■ Wszystkie moduły rolet okiennych  

w ramach jednego pomieszczenia mogą 
być sterowane za pomocą jednego 4- lub 
8-przyciskowego pilota.

  Informacje techniczne > strony 32 -35

  Informacje techniczne > strony 41 i 42

Modele Nr ref.
MTR2000ER 5454451
MTV500ER 5454454

NADAJNIKI RADIOWE YOKIS

NADAJNIKI RADIOWE YOKIS

PRZEWODNIK INSTALACJI RADIOWEJ  
DLA PROFESJONALISTÓW > strona 43

PRZEWODNIK INSTALACJI RADIOWEJ  
DLA PROFESJONALISTÓW > strona 43

MTR2000ER

MVR500ER

MTR2000ER

MTV500ER
MTR2000ER

TLM4T45*

* kompatybilne z wszystkimi nadajnikami radiowymi Yokis

* kompatybilne z wszystkimi nadajnikami radiowymi Yokis

MVR500ER
MVR500ER

MVR500ER

MVR500ER

1

2

> Centralne sterowanie światłami i roletami okiennymi drogą radiową.

CENTRALIZACJA RADIOWA

TLC8C*
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 FUNKCJE TECHNICZNE

Zasilanie 230 V~ (+10% -15%) - 
50 Hz

Moc min max 5 VA 500 VA

(300 VA dla szczelnych puszek)

Natężenie prądu max 500 VA 2.2 A

Temperatura pracy - 20 °C + 40 °C

Wilgotność od 0 do 99%

Wymiary (mm)

(lung. fili 110 mm, sez. 1 mm²)

35

37

 ITEM NUMBER TABLE
FLUSH-MOUNTED 500 
RANGE

Model
Item 
number

P.

Toggle relay MTR500E 5454050 6

Timed relay MTT500E 5454054 6

Flashing light MTC500E 5454056 8

Dimmer MTV500E 5454052 10

Timed dimmer MTVT500E 5454055 10
Staircase lights 
timer MTM500E 5454051 8

Smart multifunctional 
dimmer MTK500E 5454053 12

500 RANGE ON DIN RAIL

Toggle relay MTR500M 5454060 6

Timed relay MTT500M 5454064 6

Dimmer MTV500M 5454062 10

Timed dimmer MTVT500M 5454065 10
Staircase lights 
timer MTM500M 5454061 8

SERIA 500 W BEZ PRZEWODU NEUTRALNEGO
 Kompatybilne obciążenie > strona 57

 FUNCTIONAL FEATURES

100% waterproof for outdoor installation.

Can be controlled by 12 or 48 VAC or DC with 
ADBT accessory.

Double overload protection with power cut-off.

Electronic overheating protection.

Inrush current limitation through filament 
pre-heating.

Immune to mains noise up to 1.5 kV.

Built-in electronic protection in case of short 
circuit on the load, with automatic reset after the 
fault is eliminated.

Digital coil with protection system in case 
pushbutton is operated for a prolonged amount 
of time.

Increases light bulb and switch duration.

Variation principle through cut-off at phase 
start or phase end with automatic load type 
recognition.

 Compatible with pushbuttons equipped with 
light indicator (max. 20) by wiring a single BV40 
accessory (item no. 5454071) to be installed as 
close as possible to the module.

> Włącznik / Włącznik z timerem
Włączanie i wyłączanie świateł, także czasowe
-  Funkcja "Soft start / soft stop"
-  Wyłącza światła, jeżeli o tym zapomnisz.
- Timer od 2 sekund do 4 godzin.
-  Powiadamianie o zbliżającym sie wyłączeniu. 

Funkcja ta może być anulowana.
-  Dostępny podwójny timer: 
wciśnięcie przycisku przez 3 sekundy włącza światła na okres jednej godziny.

> Ściemniacz / Ściemniacz z timerem
Ustaw intensywność świecenia za pomocą jednego lub więcej przycisków
-  Wyłącza światła, jeżeli o tym zapomnisz.
- Timer od 2 sekund do 4 godzin.
-  Dostępny podwójny timer:  

wciśnięcie przycisku przez 3 sekundy włącza światła na okres jednej godziny.
-  Funkcja "Soft start / soft stop"

> Włącznik schodowy z timerem
Sterowanie światłami w klatce schodowej, także z funkcją czasową
- Timer od 2 sekund do 4 godzin.
-  Dostępny podwójny timer: wciśnięcie przycisku przez 3 sekundy włącza 

światła na okres jednej godziny.
-  Funkcja "Soft start / soft stop"

> MTC500E Przerywacz
Zapewnia możliwość migania świateł podłączonych do tego samego obwodu  
z ustawioną częstotliwością
-  Częstotliwość migania świateł podłączonych do jedengo obwodu może być 

ustawiona w zakresie od 0.2 do 25 sekund

> MTK500E Ściemniacz wielofunkcyjny
Włącznik, ściemniacz (z timerem), z dodatkowymi funkcjami: 
- lampka nocna w pokoju dziecięcym
- symulacja obecności

> Instalacja 
Moduł może być zainstalowany w puszce podtynkowej 503, 504 i 506 lub 
puszce okrągłej o średnicy 60mm.  
W żadnym przypadku, przycisk nie może wywierać nacisku na moduł, 
natomiast głębokość puszki musi być na tyle duża, aby zapewnić minimum 
1mm wolnej przestrzeni dookoła modułu. Moduły mogą być także instalowane 
w puszkach posiadających wystarczającą objętość - minimum 100cm3 dla 
każdego modułu.

-  Moc 500 VA 2.2 A: w standardowych instalacjach, puszki są zawsze 
łączone za pomocą karbowanych peszli, które umożliwiają przepływ 
powietrza oraz gwarantują odpowiednią wentylację do osiągnięcia 
mocy 500 VA. Instalacje na otwartej przestrzeni umożliwiają użycie 
maksymalnej mocy.

-  Moc 300 VA 1.3 A: przy użyciu szczelnych puszek, które nie pozwalają 
na swobodny przepływ powietrza, maksymalna dozwolona moc to  
300 VA.

> Okablowanie 
Moduł może być podłączony w seriach do obwodu, zarówno do fazy jak  
i przewodu neutralnego. Moduł pozwala na podłączenie przycisku do 
przewodu wspólnego i fazy lub neutralnego. Zobacz odpowiednie schematy:  
w przypadku podłączenia przycisku do przewodu wspólnego i neutralnego, 
zamień przewody fioletowy i pomarańczowy (w module na szyn DIN, podłączenie 
do złączy "5" i "6"). Moduł może przyjąć nieograniczoną ilość przycisków, przy 
czym maksymalny dystans od modułu do przycisku może wynieść 50 metrów. 

OSTRZEŻENIE! NIE WOLNO instalować tego modułu przy 
obciążeniu indukcyjnym (np. stateczniki ferromagnetyczne, 
rolety okienne, transformatory ferromagnetyczne) na tym samym 
obwodzie bez użycia akcesorium FDVDT (nr ref. 5454075).  
Akcesorium musi być podłączone możliwie jak nabliżej źródła 
zasilania modułu, równolegle pomiędzy przewodami fazowym  
i neutralnym. Bez tego akcesorium, zabezpieczenie przepięciowe 
modułu szybko ulegnie awarii.

 MAIN FUNCTIONS

 USE

 MORE...

Każdy moduł z serii 500 może być użyty jako włącznik, ściemniacz, włącznik schodowy oraz posiadać funkcję czasową.

1 2 3

4 5 6

17,5
62

87

 CECHY FUNKCJONALNE

100% wodoodporne dla instalacji zewnętrznych.

Może być sterowane z 12 lub 48 V AC lub DC przy użyciu 
akcesorium ADBT.

Podwójne zabezpieczenie przeciążenia z odcięciem zasilania.

Elektroniczne zabezpieczenie przed przegrzaniem.

Ograniczenie prądu rozruchowego przed przegrzaniem 
żarnika lampy.

Odporny na zakłócenia zasilania do 1.5 kV.

Wbudowane elektroniczne zabezpieczenie przed 
przepięciami z automatycznym restartem po usunięciu 
awarii.
Cyfrowa cewka z systemem zabezpieczenia w przypadku 
wciśnięcia przycisku przez dłuższy czas.

Wydłuża żywotność żarówek oraz kontaktów.

Zasada zmienności odcięcia na początku lub końcu fazy  
z automatycznym rozpoznawaniem rodzaju obciążenia.
 Kompatybilne z przyciskami wyposażonymi w podświetlenie 
(maks. 20). Wymagane podłączenie jednego akcesorium 
BV40 (nr ref. 5454071) możliwie najbliżej modułu.

 NUMERY REFERENCYJNE
SERIA 500 
PODTYNKOWA Model Nr ref. Str.

Włącznik MTR500E 5454050 6

Włącznik z timerem MTT500E 5454054 6

Przerywacz MTC500E 5454056 8

Ściemniacz MTV500E 5454052 10
Ściemniacz  
z timerem MTVT500E 5454055 10

Włącznik schodowy 
z timerem MTM500E 5454051 8

Ściemniacz 
wielofunkcyjny MTK500E 5454053 12

SERIA 500 NA SZYNĘ DIN

Włącznik MTR500M 5454060 6

Włącznik z timerem MTT500M 5454064 6

Ściemniacz MTV500M 5454062 10
Ściemniacz  
z timerem MTVT500M 5454065 10

Włącznik schodowy 
z timerem MTM500M 5454061 8

 WIĘCEJ...

 UŻYCIE

 GŁÓWNE FUNKCJE

5-letnia
gwarancja
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DIAGRAMY SYSTEMOWE

 CONFIGURATION TABLE

 ADDITIONAL MTK500E CONFIGURATIONS

ZASADY KONFIGURACJI:  * SERIA KRÓTKICH NACIŚNIĘĆ przycisku (maksymalny odstęp pomiędzy wciśnięciem to 0.8 s) 
  ** POTWIERDZENIE za pomoca migania.

> Symulator obecności: 
Możliwe jest ustawienie codziennego 4-godzinnego harmonogramu. Przez ten czas, moduł włączy światła na trzydzieści minut co godzinę, z jasnością 50%. Okres 
trzydziestu minut jest aktywowany losowo.
Ten harmonogram można aktywować poprzez 6-krotne wciśnięcie przycisku. Harmonogram jest aktywowany codziennie o tej samej porze. W trakcie trawania 
funkcji symulacji obecności, jednorazowe wciśnięcie przycisku powoduje przerwanie symulacji.

Opóźniony start: 7 wciśnięć:  opóźnienie startu symulacji o 4 godziny (potwierdzenie: 1 mignięcie) 
(Przykład: 7 wciśnięć o godzinie 16 -> symulacja rozpocznie się o godzinie 20)

 8 wciśnięć:  opóźnienie startu symulacji o 8 godzin (potwierdzenie: 2 mignięcia) 
(Przykład: 8 wciśnięć o godzinie 12 -> symulacja rozpocznie się o godzinie 20)

 9 wciśnięć:  opóźnienie startu symulacji o 12 godzin (potwierdzenie: 3 mignięcia) 
(Przykład: 9 wciśnięć o godzinie 8 -> symulacja rozpocznie się o godzinie 20)

 10 wciśnięć:  opóźnienie startu symulacji o 16 godzin (potwierdzenie: 4 mignięcia) 
(Przykład: 10 wciśnięć o godzinie 4 -> symulacja rozpocznie się o godzinie 20)

> Lampka nocna w pokoju dziecięcym: 
Funkcja lampki nocnej może być włączona poprzez 3-krotne wciśnięcie przycisku
Lampy świecą się z jasnością 20%, a następnie w przeciągu jednej godziny są
ściemniane coraz bardziej.

  Przed ustawianiem jakiejkolwiek konfiguracji, odblokuj moduł poprzez 23-krotne wciśnięcie przycisku. Moduł automatycznie zablokuje się po 6 godzinach.

WAŻNE
Moduły serii 500 bez przewodu neutralnego
>  Mogą być sterowane tylko przez przyciski
>  Nie mogą sterować lampami jarzeniowymi
>  W szczelnych puszkach, moc ograniczona jest do 300 VA
>  Nie używać w sterowanych gniazdach
>  Mogą być scentralizowane za pomocą pilota przewodowego przy 

użyciu akcesoriów CVI50 oraz D600V

500 RANGE

W B O

Przycisk Przycisk Przycisk Przycisk

W = biały
B = filoetowy
O = pomarańczowy

W B O

W = biały
B = filoetowy
O = pomarańczowy

500 RANGE

 TABELA KONFIGURACJI

 DODATKOWE KONFIGURACJE MTK500E

Wciśnięć* Okres Potwierdzenie**

11 2 minuty 1 mignięcie

12 4 minuty 2 mignięcia

13 8 minut 3 mignięcia

14 15 minut 4 mignięcia

15 30 minut 5 mignięć

16 60 minut (1 godzina) 6 mignięć

17 120 minut (2 godziny) 7 mignięć

18 240 minuty (4 godziny) 8 mignięć

19 nieograniczony 9 mignięć

Wciśnięć* Okres Potwierdzenie**

21 Blokada konfiguracji 1 mignięcie

23 Zwolnienie konfiguracji 3 mignięcia

24 Potwierdzenie WŁ / WYŁ 4 mignięcia

25 Czas trwania w sekundach 5 mignięć

26 Czas trwania w minutach 6 mignięć

27 Ustawienie minimalnej jasności 7 mignięć

28 Reset minimalnej jasności 8 mignięć

Konfiguracja w sekundach
Wszelkie czasy ustawione w minutach mogą zostać przestawione 
na sekundy za pomocą serii 25 krótkich wciśnięć przycisku 
(potwierdzenie: 5 mignięć).
Możliwa jest ponowna zmiana za pomocą serii 26 krótkich wciśnięć 
przycisku (potwierdzenie: 6 mignięć).

Przykład: 
Czas trwania ustawiony na 15 sekund:

1 -  25 wciśnięć (potwierdzenie: 5 mignięć), aby zmienić czas na 
sekundy.

2 -  14 wciśnięć (potwierdzenie: 4 mignięcia) - ustawienie czasu 
trwania na 15 sekund.

SD541- 
0002

PODŁĄCZENIE PRZYCISKU Z PRZEWODEM WSPÓLNYM  
I NEUTRALNYM

SD541- 
0001

PODŁĄCZENIE PRZYCISKU Z PRZEWODEM WSPÓLNYM  
I FAZOWYM
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PulsantePulsante

LN

1 2 3

4 5 6

GAMMA
500

NL

PulsantePulsante

1 2 3

4 5 6

GAMMA
500

Automatyczny włącznik zasilania 
zainstalowany na linii z tym 
modułem, nie może zasilać innych 
obwodów oświetleniowych  
z ferromagnetycznymi 
statecznikami lub transformatorami. 
Jeżeli jest to niemożliwe, należy 
zainstalować akcesorium FDVDT 
(nr ref. 5454075) możliwie najbliżej 
przy źródle zasilania modułu, 
równolegle pomiędzy przewodem 
fazowym a neutralnym.

Automatyczny włącznik zasilania 
zainstalowany na linii z tym 
modułem, nie może zasilać innych 
obwodów oświetleniowych  
z ferromagnetycznymi 
statecznikami lub transformatorami. 
Jeżeli jest to niemożliwe, należy 
zainstalować akcesorium FDVDT 
(nr ref. 5454075) możliwie najbliżej 
przy źródle zasilania modułu, 
równolegle pomiędzy przewodem 
fazowym a neutralnym.

Czasami, na obwodzie 
wymagana jest moc 
większa niż 500 W.  
Wystarczy użyć wspólnej 
linii zasilającej obwód, 
aby uzyskać indywidualny 
obwód "powrotny lampy" 
dla każdego modułu.  
Pozwoli to na równoległe 
połączenie do 10 modułów 
(cyfrowa cewka pozostaje 
zsynchronizowana).

max 500VA max 500VA max 500VA

Gamma
500

Gamma
500

Gamma
500

Pulsante

SD541- 
0004

WERSJA NA SZYNĘ DIN - PODŁĄCZENIE PRZYCISKU  
Z PRZEWODEM WSPÓLNYM I NEUTRALNYM

SD541-
0003

WERSJA NA SZYNĘ DIN - PODŁĄCZENIE PRZYCISKU  
Z PRZEWODEM WSPÓLNYM I FAZOWYM

SD541- 
0005 ZWIĘKSZANIE MOCY

SD541- 
0006 INSTALACJA Z ŻARÓWKAMI ENERGOOSZCZĘDNYMI ORAZ CHR3W

CHR3W

GAMMA 500

B  V  O

NL

Pulsante

Akcesoria Nr ref.
CHR3W 5454070

>  KOMPAKTOWE LAMPY FLUOROSCENCYJNE (CFL) ORAZ LAMPY 
LED:  
upewnij się, że mogą być ściemniane 
Opcja taka jest napisana na opakowaniu lampy.

>  Funkcja ściemniania nie jest gwarantowana dla tego typu obciążenia.
Zawsze wykonuj test zgodności. 
Dla uzyskania najlepszego rezultatu, podłącz akcesorium CHR3W 
równolegle z lampą.

>  Wersja radiowa ściemniacza (MTV500ER) może sterować lampami 
fluoroscencyjnymi oraz LED bez konieczności stosowania akcesorium 
CHR3W (patrz strony 34 oraz 35).

500
500

Przycisk Przycisk
Przycisk Przycisk

500VA max 500VA max 500VA max

Przycisk

W B O

Przycisk

500

500

500500
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SD541- 
0007 PODŁĄCZENIE PRZYCISKU Z PODŚWIETLENIEM

WERJSA PODTYNKOWA 
ZAINSTALOWANA POD 
PRZYCISKIEM

WERSJA NA SZYNĘ DIN DLA PANELI ELEKTRYCZNYCH

SD541- 
0008 CENTRALIZACJA

Połączenie 
wspólnego 
przewodu 
przycisku z fazą 
za pomocą BV40

Połączenie 
wspólnego 
przewodu przycisku 
z przewodem 
neutralnym za 
pomocą BV40

D
60

0V

R12M

C
1

A
2

C
2

BP
A

1

D
60

0V

C
VI

50

N

L

D
60

0V

GAMMA
500

B V O B V O

GAMMA
500

Circuito di illuminazione n° 1

Pulsante

2 Pulsanti

Pulsante

FILO PILOTA

Circuito di illuminazione n° 2 Circuito di illuminazione n° 3

230 V
50 Hz

B = filo bianco
M = filo marrone
R = filo rosso
V = filo verde
O = filo arancio

V

BM

R

B

B V O

GAMMA
500

Pulsante
R

B

R

B

Circuito di 
illuminazione
successivo

 >  Wszystkie moduły serii 500 mogą być sterowane centralnie przy użyciu przewodowego pilota CVI50 oraz akcesorium D600V.
>  Akcesorium D600V (nr ref. 5454072) umożliwia podłączenie wszystkich lokalnych przycisków do jednego pilota przewodowego.
> Dwa scentralizowane przyciski (lub jeden podwójny) kontrolują pilota i pozwalają na włączanie i wyłączanie wszystkich podłączonych modułów.
> Te dwa przyciski muszą być podłączone z akcesoriami R12M (nr ref. 5454073) oraz CVI50 (nr ref. 5454805).

 >  Moduły są kompatybilne z przyciskami wyposażonymi w podświetlenie (do nawet 20 przycisków) poprzez wykorzystanie akcesorium BV40 (nr ref. 5454071). 
Pomarańczowy przewód akcesorium BV40 musi być połączony z pomarańczowym przewodem (O) modułu, natomiast biały z białym (B). W wersji na szynę 
DIN, moduł BV40 należy podłączyć pomiędzy złączami "4" oraz "6".

Akcesorium Nr ref.
BV40 5454071

BV40

LN

Pulsante
con luce spia

1 2 3

4 5 6

Gamma
500

B = filo bianco
O = filo arancio

B

OBV40

NL

Pulsante
con luce spia

1 2 3

4 5 6

Gamma
500

B = filo bianco
O = filo arancio

B

O

BV40

Pulsante
con luce spia

GAMMA 500

B   V   O

NL

B = filo bianco
O = filo arancio

B

O

Akcesoria Nr ref.
CVI50 5454805
R12M 5454073
D600V 5454072

CENTRALNE STEROWANIE ZA POMOCĄ PODWÓJNEGO PRZYCISKU 
PRZY UŻYCIU AKCESORIUM CVI50

WAŻNE
>  Występowanie przycisku 

wyposażonego w podświetlenie 
wymaga użycia akcesorium BV40.

W B O

Włącznik 
światła Włącznik 

światła 
Włącznik 
światła

W = biały
M= brązowy
R = czerwony
B = fioletowy
G= zielony
O = pomarańczowy

następny obwód 
oświetlenia

Obwód oświetlenia 1 Obwód oświetlenia 2 Obwód oświetlenia 3

W

Przycisk

500 

W B O W B O W B O

W = biały
O = pomarańczowy W = biały

O = omarańczowy
W = biały
O = pomarańczowy

G

PILOT 

przycisk

500500
500

500 500 

Przycisk Przycisk
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 FUNKCJE TECHNICZNE

Zasilanie 230 V~ (+10% -15%) - 50 Hz

Moc na obciążeniu rezystancyjnym 
10 A, 250 V ~

inne obciążenia 3 A, 
250 V ~

Pobór mocy < 1W

Temp. pracy - 20 °C + 40 °C

Głośność < 60 dB przy 20 cm

Wymiary (mm)

 NUMERY REFERENCYJNE

SERIA 2000 
PODTYNKOWA

Model Nr ref. Str

Włącznik MTR2000E 5454350 6

Włącznik 
schodowy  
z timerem

MTM2000E 5454351 8

SERIA 2000 NA SZYNĘ DIN

Włącznik MTR2000M 5454360 6

Włącznik 
schodowy  
z timerem

MTM2000M 5454361 8

SERIA 2000 W Z PRZEWODEM NEUTRALNYM
 Kompatybilne obciążenie > strona57

 CECHY FUNKCJONALNE

Może być sterowane z 12 lub 48 V AC lub DC przy użyciu 
akcesorium ADBT.

Cyfrowa cewka z systemem zabezpieczenia w przypadku 
wciśnięcia przycisku przez dłuższy czas.

Odporny na zakłócenia zasilania do 1.5 kV.

MTR2000E/M 
Nie jest kompatybilny z przyciskami wyposażonymi  
w podświetlenie: 
należy użyć MTM2000E/M skonfigurowany jako włącznik.

MTM2000E/M 
Kompatybilne w przyciskami wyposażonymi w podświetlenie 
(maks. 20).

Elektroniczne zabezpieczenie przed przegrzaniem.

MTR2000E/M może być sterowany za pomocą pilota 
przewodowego.

Styk bezpotencjałowy 10 A 250 V~.

Włącznik z opcjonalną pracą czasową
Włączanie i wyłączanie świateł, także czasowe
-  Timer od 2 sekund do 4 godzin.  

(z funkcją powiadamiania o wyłączeniu konfigurowaną przez użytkownika) 
-  Obwód może być wyłączony ręcznie przed czasem.
-  wciśnięcie przycisku przez 3 sekundy włącza światła na okres jednej godziny 

(aktywowane przez użytkownika).

Staircase lights timer

Sterowanie światłami w klatce schodowej, także z funkcją czasową
-  Opcja "anty-blokada" przy użyciu akcesorium R1500 daje pewność, że 

światło zostanie wyłączone, nawet gdy przycisk się zatnie.
- Timer od 2 sekund do 4 godzin (z funkcją powiadamiania o wyłączeniu 
konfigurowaną przez użytkownika). Domyślne ustawienie: 2 minuty.
-  Powiadomienie o wyłączeniu: na minutę przed ustawionym czasem, 

użytkownik jest o tym informowany poprzez miganie (domyślne ustawienie: 
wyłączone)

-  wciśnięcie przycisku przez 3 sekundy włącza światła na okres 12 godzin. 
ponowne wciśnięcię przycisku przez 3 sekundy wyłącza okres 12 godzin 
(może być aktywowane przez użytkownika)

 GŁÓWNE FUNKCJE

 TABELA KONFIGURACJI

WAŻNE
>  Nie pracują z przyciskami wyposażonymi w podświetlenie:  

należy użyć modułu MTM2000 skonfiurowanego jako włącznik.

Wciśnięć* Okres Potwierdzenie**

11 2 minuty 1 mignięcie

12 4 minuty 2 mignięcia

13 8 minut 3 mignięcia

14 15 minut 4 mignięcia

15 30 minut 5 mignięć

16 60 minut (1 godzina) 6 mignięć

17 120 minut (2 godziny) 7 mignięć

18 240 minut (4 godziny) 8 mignięć

19 nieograniczony 9 mignięć

Wciśnięć* Funkcje MTR/MTM Potwierdzenie**
21 Blokada konfiguracji 1 mignięcie

22 Harmonogram dzienny/ -- 2 mignięcia

23 Zwolnienie konfiguracji 3 mignięcia

24 Potwierdzenie 4 mignięcia

25 Czas trwania w sekundach 5 mignięć

26 Czas trwania w minutach 6 mignięć

27 -- / Włącznik lub Timer 7 mignięć

28 Status pamięci / -- 8 mignięć

29 Długi czas 9 mignięć

30 Ustawienia domyślne 10 mignięć

ZASADY KONFIGURACJI: * SERIA KRÓTKICH NACIŚNIĘĆ przycisku (maksymalny odstęp pomiędzy wciśnięciem to 0.8 s)
   ** POTWIERDZENIE za pomocą migania lub dźwięku przekaźnika.

 WIĘCEJ...

Konfiguracja w sekundach
Wszelkie czasy ustawione w minutach mogą zostać 
przestawione na sekundy za pomocą serii 25 krótkich 
wciśnięć przycisku (potwierdzenie: 5 mignięć).
Możliwa jest ponowna zmiana za pomocą serii 26 krótkich 
wićnięć przycisku (potwierdzenie: 6 mignięć).

Przykład:
Czas trwania ustawiony na 15 sekund:
1 - 25 wciśnięć (potwierdzenie: 5 mignięć), aby zmienić 
czas na sekundy.
2 - 14 wciśnięć (potwierdzenie: 4 mignięcia) - 
ustawienie czasu trwania na 15 sekund.

1 2 3

4 5 6

17,5
62

87

WAŻNE
>   Po podłączeniu akcesorium R1500, należy pamiętać, aby 

ustawić czas timera (patrz instrukcja).

   Przed ustawianiem jakiejkolwiek konfiguracji, odblokuj moduł poprzez 23-krotne wciśnięcie przycisku. Moduł automatycznie zablokuje się po 6 godzinach.

5-letnia
gwarancja
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C1 A2C2 BPA1

N
L

C1 A2C2 BPA1

Pulsante

Pulsante

Pulsante

3 fili

>  Podłączenie wspólnego 
przewodu przycisku  
z przewodem neutralnym

>  Podłączenie wspólnego 
przewodu przycisku  
z przewodem neutralnym

>  Połączenie wspólnego 
przewodu przycisku  
z przewodem fazowym

>  Połączenie wspólnego 
przewodu przycisku  
z przewodem fazowym

1 2 3

4 5 6

MTR
2000M

N
L

Pulsante

Pulsante

Pulsante

3 fili

1 2 3

4 5 6

MTR
2000M

N
L

4 fili

Pulsante

Pulsante

Pulsante

Accessorio R1500
da aggiungere per l’opzione 
ANTI-BLOCCO

1 2 3

4 5 6

MTM
2000M

N
L

Pulsante

Pulsante

Pulsante

3 fili

R1500

R1500

R1500

à rajouter pour l’option  

>  Połączenie wspólnego 
przewodu przycisku  
z przewodem fazowym

>  Podłączenie wspólnego 
przewodu przycisku  
z przewodem neutralnym

>  Światła zostaną wyłączone nawet wtedy, gdy przycisk się zablokuje. 
Użytkownik może nadal włączyć światła przy użyciu innego przycisku. 

AKCESORIUM "ANTY-BLOKADA"

 Podłączany seriami do każdego 
przycisku

R1500

DIAGRAMY SYSTEMOWE

SD541- 
0010 WERSJA NA SZYNĘ DIN DLA MODUŁU ELEKTRYCZNEGOSD541- 

0009 WERSJA PODTYNKOWA PODŁĄCZENIA PRZYCISKU

SD541- 
0011  WŁĄCZNIK SCHODOWY Z TIMEREM - PODŁĄCZENIE MTM2000M Z OPCJĄ "ANTY-BLOKADY"

WAŻNE
>  Po podłączeniu akcesorium R1500,  

należy skonfigurować czas timera 
(patrz instrukcja).

Akcesorium Nr ref.
R1500 5454074

SD
54

1-
00

11

1 2 3

4 5 6

MTM
2000M

N
L

4 fili

Pulsante

Pulsante

Pulsante

R1500

R1500

R1500

N
L

C1 A2C2 BPA1

C1 A2C2 BPA1

4 fili

Pulsante

Pulsante

Pulsante

4 4 4 3 przew.

Przycisk

Przycisk

Przycisk

Przycisk

Przycisk

Przycisk

Przycisk

Przycisk

Przycisk Przycisk

Przycisk

Przycisk

3 przew. 4 przew.

Przycisk

Przycisk

Przycisk Przycisk

Przycisk

Przycisk
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>  Akcesorium ADBT pozwala 
na sterowanie urządzeniami 
niskonapięciowymi:  
12-48 V AC lub DC

> Wentylatory wyciągające mogą być 
zainstalowane w łazienkach lub 
wilgotnych pomieszczeniach. Mogą 
być aktywowane za każdym razem, 
gdy światło zostanie włączone  
i działać przez ustawiony czas po 
wyłączeniu świateł.

CENTRALIZACJA ŚWIATEŁ
>  Przy wykorzystaniu jednego 

pilota przewodowego, istnieje 
możliwość sterowania wieloma 
włącznikami. Pozwoli to na 
jednoczesne włączanie  
i wyłączenie świateł.

>  Użycie akcesorium R12M 
(nr ref. 5454073) pozwala na 
centralizację modułów MTR2000E 
z podwójnymi przyciskami

SD541- 
0012 CENTRALIZACJA STEROWANIA ŚWIATŁAMI Z WŁĄCZNIKIEM MTR2000E

SD541- 
0013  PODŁĄCZENIE  TIMERA Z JEDNYM LUB WIĘCEJ OBWODEM OŚWIETLENIA Z JEDNYM WENTYLATOREM WYCIĄGAJĄCYM

SD541 
0014 STEROWANIE PRZYCISKAMI NISKONAPIĘCIOWYMI

Akcesoria Nr ref.
D600V 5454072
R12M 5454073

Akcesorium Nr ref.
D600V 5454072

Akcesorium Nr ref.
ADBT 5454076

Pulsante
a bassa
tensione

ADBT

230 V / 12-48 V

C1 A2C2 BPA1

N
L

N
L

R
R

B
V

R = filo rosso 12-48 Vac / dc
B = filo bianco 230 Vac
V = filo viola 230 Vac

Pulsante Pulsante Pulsante

Accensione

Spegnimento

FILO PILOTA

D
60

0V

D
60

0V

D
60

0V

C1 A2C2 BPA1 C1 A2C2 BPA1 C1 A2C2 BPA1

Numero
illimitato
di moduli

R12M

N

L

L

N

L

N

L

BM

V
R

B

R R

B B

 M = filo marrone
 V = filo verde
 B = filo bianco
 R = filo rosso

wł

wył

PILOT

nieograniczona liczba 
modułów

B = biały
M = brązowy
R = czerwony
V = zielony

ButtonPrzycisk Przycisk Przycisk

przycisk

R = czerwony 12-48 Vac/dc
B = biały 230 Vac
V = fioletowy 230 Vac

NN N

LN

LL L

A1 A2WP C2C1

RW

RW

RW

Światła w pokoju 1 Światła w pokoju 2 Światła w pokoju 3

Prosty

włącznik
Prosty

włącznik

Prosty

włącznik
W = biały

R = czerwony

Tymczasowy 
przycisk do 
konfiguracji  
modułu
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 NUMERY REFERENCYJNE

SERIA 2000 
PODTYNKOWA

Model Nr ref. Str..

Moduł wyłącznika 
nocnego MEP2000E 5454356 14

WYŁĄCZNIK NOCNY - SERIA 2000 W
 Kompatybilne obciążenie > strona 57

 WIĘCEJ...

 KONFIGURACJA MODUŁU

 FUNKCJE TECHNICZNE

Napięcie        230 V~ (+/-15%) – 50 Hz

Pobór mocy < 1W

Temp. pracy od -30 °C do +70 °C

Wilgotność od 0 do 99%

Moc 600 VA max., 230 VAC

Wymiary

Wciśnięć(1) Czas trwania Potwierdzenie(2)

Czas wyłączenia 
10 Bez wyłączenia 10 mignięć
11 4 godziny 1 mignięcie
12* 5 godzin 2 mignięcia
13 6 godzin 3 mignięcia
14 7 godzin 4 mignięcia
15 8 godzin 5 mignięć
16 9 godzin 6 mignięć

Przesunięcie środka nocy
17 brak przesunięcia 7 mignięć
18* 1 godzina 8 mignięć
19 2 godziny 9 mignięć
21 blokada konfiguracji 1 mignięcie
23 zwolnienie konfiguracji 3 mignięcia
25 ustawienia fabryczne 2 mignięcia
26* WYŁ trybu Demo 6 mignięć
27 WŁ trybu Demo 7 mignięć

 CECHY FUNKCJONALNE

Podczas nocy, moduł MEP2000 wyłącza na okres od 4 do 9 
godzin każde światło, które jest aktywowane przez czujnik 
zmierzchu. Wyłączanie jest symetryczne w odniesieniu do 
środka nocy, z możliwym przesunięciem czasu o 1 do 2 
godzin.
Moduł MEP2000 gwarantuje w każdym przypadku, że 
światła zostaną wyłączone co najmniej 1 godzinę na 
początku i na końcu okresu.

ZASADY KONFIGURACJI:
(1)  SERIA KRÓTKICH WCIŚNIĘĆ 

przycisku (maksymalny interwał 
0.8 s)

(2)  POTWIERDZENIE  
mignięcia.

(*) domyślne ustawienie

 Ważne
-  Przed ustawianiem jakiejkolwiek konfiguracji, odblokuj 

moduł poprzez 23-krotne wciśnięcie przycisku. Moduł 
automatycznie zablokuje się po 6 godzinach.

-  Moduł może być zablokowany ponownie poprzez 
21-krotne wciśnięcie przycisku.

Konfiguracja czasu wyłączenia:
-  W razie zaniku zasilania, konfiguracja jest zachowywana. 
-  Okres od 4 do 9 godzin może być ustawiony poprzez 

sekwencję wciśnięć przycisku (patrz tabela obok).
-  Domyślne ustawienie to 5 godzin.

Konfiguracja przesunięcia czasu dla środka nocy:
-  Przesunięcie czasu środka nocy może być ustawione 

od 0 do 2 godzin (patrz tabela obok). 
-  Domyślne ustawienie to 1 godzina.

Tryb Demo
-  Tryb Demo umożliwia przeprowadzenie testu dzięki 

przyspieszeniu wewnętrznego zegara (x 1440). 
-  W tym trybie, 24-godzinny dzień może być zasymulowany 

w przeciągu 1 minuty.

Czas nocy 
-  Czas nocy obliczany jest na podstawie czasu włączenia 

modułu.
-  Moduł zapisuje długość ostatnich 4 nocy i na ich podstawie 

oblicza średni czas trwania obecnej nocy.
-  Moduł nigdy nie zapisze czasu poniżej 5 godzin.
-  Po zapisaniu, czas trwania 4 nocy wynosi 15 godzin.

Czas oświetlenia 
Offset=  czas przesunięcia licząc od środka nocy. Może być 

ustawiony przez instalatora w zakresie od 0 do +2 
godzin (domyślnie +1 godzina).

NT = średni czas trwania nocy.
OT =  czas wyłączenia ustawiony przez instalatora, od 4 do 

9 godzin (domyślnie: 5 godzin).
ELT = czas oświetlenia nocnego.
ELT = (NT-OT)/2 + Offset
Moduł aktywuje się po włączeniu zasilania podczas ELT, 
później wyłącza się podczas OT, a następnie ponownie 
włącza się dopóki nie zostanie wyłączony.

SD541 
2007 STANDARDOWE OKABLOWANIE

1 2 3

4 5 6

17,5
62

87

5-letnia
gwarancja
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>  Moduł MTR2000ER może być podłączony do instalacji przewodowej  
i sterowany za pomocą przycisku lub kontaktu.

>  W takiej sytuacji, nadal istnieje możliwość sterowania za pomocą nadajnika 
radiowego.

>  Możliwa centralizacja przewodowa, jak w przypadku MTR2000 E (patrz 
diagram na stronie 30)

 P 1          P 2  

Pulsanti opzionali

 TABELA NUMERÓW REFERENCYJNYCH
SERIA 2000 
PODTYNKOWA Model Nr ref. Str.

RADIO: włącznik  
z opcjonalną pracą 
czasową

MTR2000ER 5454451 6, 8

RADIO: włącznik  
z opcjonalną pracą 
czasową  
(z zewnętrzną anteną)

MTR2000ERX 5454455 6, 8

RADIO: WŁĄCZNIK Z OPCJONALNĄ PRACĄ CZASOWĄ SERIA 2000 W
 Kompatybilne obciążenie > strona 57

Włączanie i wyłączanie świateł, także czasowe
Harmonogram
-  Ustaw jeden odbiornik, aby włączał i wyłączał się codziennie o określonej 

porze:
-  Codzienne wyłaczanie może być ustawione o określonej porze za 

pomocą serii 8 krótkich wciśnięć przycisku
-  Codzienne włączanie może być ustawione o określonej porze za 

pomocą serii 9 krótkich wciśnięć przycisku
-  Codzienne harmonogramy mogą być anulowane za pomocą serii 10 

krótkich wciśnięć przycisku
-  W przypadku zaniku napięcia, moduł MTR2000ER anuluje wszystkie 

zapisane harmonogramy dzienne.
Timer
-  Aby zapewnić większe oszczędności energii, moduł radiowego włącznika 

MTR2000ER może być skonfigurowany do wyłączania świateł nawet wtedy, 
gdy o tym zapomnisz. Timer można ustawić od 2 sekund do 4 godzin. 
Domyślne ustawienie: wyłączony.

-  Funkcja ta może być połączona z powiadamianiem przed wyłączeniem: 
dioda będzie migała na minutę przed wyłączeniem. Domyślne ustawienie: 
wyłączony.

-  Podwójny timer: wciśnięcie przycisku przez 3 sekundy włącza światła na 
okres 12 godzin. Domyślne ustawienie: wyłączony.

Moduł MTR2000ER oraz system radiowy Yokis
Tryb pulsacyjny
- Moduł MTR2000ER może być sterowany w trybie pulsacyjnym. Funkcja ta 
może być skonfigurowana bezpośrednio z nadajnika. Po wciśnięciu przycisku 
lub pilota moduł MTR2000ER wysyła 0.5-sekundowy puls.  
Zastosowanie to jest idealne do sterowania bramą wjazdową lub garażową 
oraz do aktywacji/deaktywacji alarmu.
Tryb włącznika
-  Moduł MTR2000ER może być sterowany w trybie włącznika. Funkcja 

ta może być skonfigurowana bezpośrednio z nadajnika. Wciśnięcie 
przycisku aktywuje przekaźnik. Zastosowanie to jest idealne do sterowania 
ściemniaczami lub dzwonkami.

 GŁÓWNE FUNKCJE

WAŻNE
>  Moduł MTR2000ER może być sterowany za pomocą przycisku lub kontaktu
>  Kompatybilny z wszystkimi typami obciążenia
>  Możliwe sterowanie zarówno drogą radiową jak i przewodowo
> Uniwersalne wyjście ze stykiem bezpotencjałowymi
>  Repeater sygnału 

Każdy moduł MTR2000ER może być także użyty jako repeater sygnału do zwiększenia 
zasięgu sygnału radiowego. Liczba urządzeń pracujących jako repeater jest nieograniczona.

>  Nadajnik nie wymagający baterii 
Każdy moduł MTR2000ER może być także wykorzystany jako nadajnik nie wymagający 
baterii. Wystarczy podłączyć go do zasilania 230V z przewodem fazowym oraz neutralnym.

 FUNKCJE TECHNICZNE

Zasilanie 230 V~ (± 15%) - 50 Hz
Moc
obciążenie 
rezystancyjne 10 A - 250 VAC, max. 2500 VA

inne obciążenia 10 A - 30 VDC max 300W
Pobór prądu < 1 VA - < 0.3W
Temp. pracy - 20 °C + 60 °C
Głośność < 60 dB na 20 cm
Wilgotność od 0 do 70%
Wymiary(mm)

Antena
Długość przewodu: 250 mm

80

SD541- 
0016

POŁĄCZONE FUNKCJONALNOŚCI RADIOWE  
I PRZEWODOWE

 WIĘCEJ...

PRZEWODNIK INSTALACJI RADIOWEJ 
DLA PROFESJONALISTÓW > strona 43

 FUNKCJONALNOŚĆ RADIOWA

Zasięg: 
- w tym samym pomieszczeniu < 100 m2

-  50 m na świeżym powietrzu bez przeszkód
(Zasięg radio jest ograniczany przez metalowe 
elementy, ściany i inne przeszkody)

Częstotliwość: 2.4 GHz

Transmisja:  dwukierunkowa z potwierdzeniem 
świetlnym na nadajniku. 

Jeżeli dioda nie świeci, nie oznacza to 
wyczerpania baterii, ale że transmisja 
radiowa nie powidła się.

W razie zaniku zasilania dane są zachowywane.

INSTALACJA DLA GŁUCHYCH LUB NIEDOSŁYSZĄCYCH
>  Dla osób z ograniczeniem zmysłu słuchu, istnieje możliwość włączenia 

powiadamiania świetlnego zamiast sygnałów dźwiękowych. 
Jako dodatek do nadajnika (np. E2BP) wymagane jest podłączenie 
przycisku sterującego dzwonkiem. 
Tryb migania na module MTR2000ER (lub MTV500ER) może być włączony 
za pomocą serii 22 krótkich wciśnięć przycisku.

Przyciski nie ujęte 
w zestawie

5-letnia
gwarancja
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 TABELA KONFIGURACJI

Wciśnięć* czas trwania  Potwierdzenie**

11 2 minuty 1 mignięcie

12 4 minuty 2 mignięcia

13 8 minut 3 mignięcia

14 15 minut 4 mignięcia

15 30 minut 5 mignięć

16 60 minut (1 godzina) 6 mignięć

17 120 minut (2 godziny) 7 mignięć

18 240 minuty (4 godziny) 8 mignięć

19 nieograniczony 9 mignięć

Wciśnięć* Funkcja  Potwierdzenie**

21 Blokada konfiguracji 1 mignięcie

22 Tryb migania 2 mignięcia

23 Zwolnienie konfiguracji 3 mignięcia

24 Potwierdzenie WŁ / WYŁ 4 mignięcia

25 Czas trwania w sekundach 5 mignięć

26 Czas trwania w minutach 6 mignięć

27 WŁ / WYŁ timera 7 mignięć

29 WŁ / WYŁ długiego czasu 9 mignięć

30 Ustawienia fabryczne 2 mignięcia

ZASADY KONFIGURACJI: * SERIA KRÓTKICH NACIŚNIĘĆ przycisku (maksymalny odstęp pomiędzy wciśnięciami 0.8 s)
   ** POTWIERDZENIE sygnałem świetlnym lub dźwiękiem przekaźnika.

Konfiguracja w sekundach

Wszelkie czasy ustawione w minutach mogą zostać 
przestawione na sekundy za pomocą serii 25 krótkich 
wciśnięć przycisku (potwierdzenie: 5 mignięć).
Możliwa jest ponowna zmiana za pomocą serii 26 
krótkich wićnięć przycisku (potwierdzenie: 6 mignięć).
Przykład:
Czas trwania ustawiony na 15 sekund:
1 - 25 wciśnięć (potwierdzenie: 5 mignięć), aby 
zmienić czas na sekundy.
2 - 14 wciśnięć (potwierdzenie: 4 mignięcia) - 
ustawienie czasu trwania na 15 sekund

   Połączenie odbiornika MTR2000ER z nadajnikami radiowymi Yokis (bezpośrednie połączenie)

Wciśnij 5-krotnie przycisk na nadajniku, który chcesz podłączyć do systemu.  
Dioda na nadajniku zacznie szybko migać przez okres 30 sekund, informując 
o oczekiwaniu na połączenie.

PODCZAS gdy dioda na nadajniku miga, za pomocą szpikulca wciśnij  przycisk 
pod otworem "connect" znajdującym się na tylnej części obudowy odbiornika.

Po zakończeniu procesu łączenia, dioda na odbiorniku mignie jednokrotnie,  
a na nadajniku dioda przestanie migać.

  Uwaga! Odbiornik musi być zasilony.

 krok E51  krok R12

 ŁATWA INSTALACJA

DIAGRAMY SYSTEMOWE

>  Wymagany Zestaw Radiowy  
(2 nadajniki) "Światło"
VV RADIO KIT 
Nr ref. 5454511

Zawartość zestawu: 
   1 MTR2000ER 

 2 E2BP

SD541- 
0018 INSTALACJA Z DWUKIERUNKOWĄ FUNKCĄ ŁĄCZNIKA SD541- 

0017 INSTALACJA Z FUNKCJĄ ŁĄCZNIKA

   Przed ustawianiem jakiejkolwiek konfiguracji, odblokuj moduł poprzez 23-krotne wciśnięcie przycisku. Moduł automatycznie zablokuje się po 6 godzinach.

MOŻNA TO ZROBIĆ Z WSZYSTKIMI NADAJNIKAMI YOKIS 
Przykład: z 1 TLM1T45

MOŻNA TO ZROBIĆ Z WSZYSTKIMI NADAJNIKAMI YOKIS 
Przykład: z 2 E2BP w puszkach podtynkowych pod 2 przyciskami

>  Wymagany Zestaw Radiowy 
"Światło"
SA RADIO KIT 
Nr ref. 5454510

Zawartość zestawu:
   1 MTR2000ER 

1 TLM1T45
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1. Konfiguracja timera:
Domyślny czas: nieograniczony. 
Czas trwania od 2 sekund do 4 godzin może być ustawiony za pomocą serii 
szybkich wciśnięć przycisku (patrz tabela). Możliwe jest ustawienie czasu  
w sekundach (od 2 do 240) za pomocą serii 25 wciśnięć przycisku. 
Zmiana czasu na minuty wymaga wciśnięcia przycisku 26-krotnie. 
W razie zaniku napięcia dane są zachowywane.

2. 12-godzinny czas:
Czas trwania można ustawić na 12 godzin poprzez 6-krotne wciśnięcie 
przycisku. Ponowne jednokrotne wciśnięcie przycisku spowoduje wyłączenie 
trybu 12-godzinnego i powrót do normalnej pracy.

3. Powiadomienie ze stopniowym wyłączeniem:
Funkcja powiadamiania ze stopniowym wyłączeniem jest domyślnie włączona. 
Może być ona wyłączona lub ponownie włączona poprzez serię 24 krótkich 
wciśnięć przycisku:  
1 minutę przed końcem czasu, moduł mignie jednokrotnie, a następnie światło 
stopniowo będzie wyłączane. 
Po mignięciu, możliwe jest ponowne ustawienie takiego samego 
harmonogramu poprzez krótkie wciśnięcie przycisku.

4.  W razie zaniku napięcia dane są zachowywane:
Ściemniacz zapisuje swój status pracy i po zaniku napięcia powraca do 
swoich ustawień. Jeśli ściemniacz był wyłączony, wtedy po zaniku napięcia 
nadal będzie wyłączony. Natomiast, jeżeli był włączony, wtedy powraca do 
pracy z takim samym ustawieniem jasności świateł, w jakiej pracował  
w momencie zaniku napięcia.  
Funkcja ta może być wyłączona poprzez serię 35 krótkich wciśnięć przycisku.

5. Tryb włącznika:
W tym trybie, moduł MTV500ER nie pracuje już jako ściemniacz, ale jako 
zwykły włącznik. Funkcja ta może być włączona (lub wyłączona) poprzez 
serię 20 krótkich wciśnięć przycisku.

6. Pamięć:
Ostatni poziom jasności, jaki został ustawiony poprzez przytrzymanie 
przycisku, jest zapamiętany w module i jest wywoływany podczas następnego 
włączenia (lub poprzez 2-krotne wciśnięcie przycisku, zależnie od konfiguracji 
– szczegóły, patrz dalej).

7. 100% oświetlenia po wciśnięciu przycisku:
W niektórych instalacjach, może być wymagane włączenie świateł z pełną 
jasnością zaraz po wciśnięciu przycisku. W takich sytuacjach, 2 krótkie wciśnięcia 
przycisku przywracają zapisany poziom jasności. Funkcja ta może być włączona 
poprzez serię 29 krótkich wciśnięć przycisku (domyślnie, pamięć modułu jest 
aktywowana po pierwszym wciśnięciu).

8. Minimalna janość:
Funkcja ta może być wywołana poprzez serię 4 krótkich wciśnięć przycisku. 
- Ustaw minimalny poziom jasności za pomocą przytrzymania przycisku. 
-  Następnie, wciśnij przycisk 27 razy. Moduł potwierdzi aktywację funkcji za 

pomocą 7-krotnego mignięcia diodą.
- Minimalna wartość może być przywrócona poprzez 28-krotne wciśnięcie 
przycisku.

9. Blokada konfiguracji:
Aby zapobiec jakimkolwiek zmianom ustawień, moduł może być zablokowany 
poprzez 21-krotne wciśnięcie przycisku (potwierdzenie: 1 mignięcie). We 
wszystkich przypadkach moduł MTV500ER jest automatycznie blokowany po 
6 godzinach.

10. Domyślne wartości jasności:
Wciśnięcia          Tryb pamięci (domyślnie)     Tryb 100% (patrz § 7)
 1 Pamięć 100% 
 2 100% Pamięć
 3 50% 50%
 4 Poziom minimalny Poziom minimalny

11.  Grupowanie wielu ściemniaczy MTV500ER w celu zwiększenia 
przełączanej mocy:

Każdy moduł może indywiduanie sterować urządzeniami do mocy 500/300 
VA. Natomiast, istnieje możliwość "grupowania" wielu modułów drogą radiową. 
Dzięki temu, wszystkie ściemniacze mogą pracować jednocześnie.
Aby zgrupować radiowo 2 lub więcej modułów MTV500ER:
- wciśnij 4 razy przycisk "connect" na module MTV500ER
- następnie, kliknij raz przycisk na innym module MTV500ER
- aby przerwać połączenie, wciśnij przez 3 sekundy przycisk na każdym module 
MTV500ER, który chcesz odłączyć od grupy.
Więcej informacji, patrz Przewodnik Instalacji Radiowej, strona 48

12. Możliwość użycia z żarówkami enegooszczędnymi oraz LED:

 FUNKCJE TECHNICZNE

Zasilanie                           230 V~ +/-10% - 50 Hz
Brak minimalnej mocy
Maksymalna moc 300 VA / 500 VA
Maksymalne 
natężenie 1.3 A/2.2 A

     - szczelne puszki 1.3 A / 300 VA
     - pozostałe 2.2 A / 500 VA
Temp. pracy - 20 °C + 40 °C
Głośność < 60 dB na 20 cm
Wilgotność od 0 do 90%
Wymiary (mm)

 TABELA NUMERÓW REFERENCYJNYCH

SERIA 500 PODTYNKOWA Model Nr ref. Str

RADIO:  Ściemniacz  
z opcjonalną pracą 
czasową 

MTV500ER 5454454 10

RADIO: ŚCIEMNIACZ Z OPCJONALNĄ PRACĄ CZASOWĄ SERIA 500 W  
Z PRZEWODEM NEUTRALNYM  Kompatybilne obciążenie > strona 57

 CECHY FUNKCJONALNE

Sinusoidalna regulacja jasności, załączenie i wyłączenie  
w zerze, automatyczne rozpoznanie typu obciążenia.
Ograniczenie prądu rozruchowego przed przegrzaniem
żarnika lampy.
Automatyczne wyłączenie w sytuacji zwarcua w obwodzie,  
z automatycznym uruchomieniem po usunięciu usterki.
Elektroniczne zabezpieczenie przed przegrzaniem.
Podwójne zabezpieczenie przed przeciążeniem z odcięciem 
zasilania
Odporny na zakłócenia zasilania do 1.5 kV.

 WIĘCEJ...

29

12

25

41

 GŁÓWNE FUNKCJE

ZASTOSOWANIE DLA OSÓB Z PROBLEMAMI ZE SŁUCHEM
>  Dla osób z ograniczeniem zmysłu słuchu, istnieje możliwość włączenia 

powiadamiania świetlnego zamiast sygnałów dźwiękowych. 
Jako dodatek do nadajnika (np. E2BP) wymagane jest podłączenie 
przycisku sterującego dzwonkiem. 
Tryb świecenia diody na module MTRMTV500ER (lub MTR2000ER) może 
być włączony za pomocą serii 22 krótkich wciśnięć przycisku.

 FUNKCJONALOŚĆ RADIOWA
Zasięg: - wewnątrz pomieszczenia < 100 m2 
-  50 m na zewnątrz, bez przeszkód

(Zasięg radiowy jest zmniejszany przez 
metalowe elementy, ściany i inne przeszkody)
Częstotliwość: 2.4 GHz

Transmisja: Dwukierunkowa transmisja, 
diody informacyjne na nadajniku

W razie zaniku napięcia dane są zachowywane.

PRZEWODNIK INSTALACJI RADIOWEJ 
DLA PROFESJONALISTÓW > strona 43 5-letnia

gwarancja
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24 VAC PUSHBUTTON WIRING

230V~ 50Hz

Carico

Antenna

   Połączenie odbiornika MTV500ER z nadajnikami radiowymi Yokis 
(bezpośrednie połączenie)

Wciśnij 5-krotnie przycisk na nadajniku, który chcesz podłączyć do systemu.
Dioda na nadajniku zacznie szybko migać przez okres 30 sekund, informując
o oczekiwaniu na połączenie.

PODCZAS gdy dioda na nadajniku miga, za pomocą szpikulca wciśnij przycisk 
pod otworem "connect" znajdującym się na górnej części obudowy odbiornika.

Po zakończeniu procesu połączenia, dioda na odbiorniku mignie jednokrotnie, 
a na nadajniku dioda przestanie migać.

Uwaga! Odbiornik musi być zasilony.

 krok E51

 krok R12

 TABELA KONFIGURACJI

ZASADY KONFIGURACJI: * SERIA KRÓTKICH NACIŚNIĘĆ przycisku (maksymalny odstęp pomiędzy wciśnięciami 0.8 s) 
  ** POTWIERDZENIE sygnałem świetlnym lub dźwiękiem przekaźnika.

WAŻNE!
>  Może być sterowany tylko 

za pomocą pilota radiowego. 
Nie może być sterowany za 
pomocą pilota przewodowego.

>  Kompatybilny z wszystkimi rodzajami 
obciążenia od 0 do 500 W.

SD541- 
0019 PODŁĄCZENIE  ŁATWA INSTALACJA

TLM1T45

MTV500ER

SD541-
0021 INSTALACJA Z DWUKIERUNKOWĄ FUNKCĄ KONTAKTUSD541-

0020 PODŁĄCZENIE RADIOWEGO ŚCIEMNIACZA

E5

MOŻNA TO ZROBIĆ Z WSZYSTKIMI NADAJNIKAMI YOKIS 
Przykład: z 1 TLM1T45

MOŻNA TO ZROBIĆ Z WSZYSTKIMI NADAJNIKAMI YOKIS 
Przykład: z 2 E2BP w puszkach podtynkowych pod 2 przyciskami

   Przed ustawianiem jakiejkolwiek konfiguracji, odblokuj moduł poprzez 23-krotne wciśnięcie przycisku. Moduł automatycznie zablokuje się po 6 godzinach.

>  Wymagany Zestaw Radiowy Ściemniacz (2 Nadajniki)
VARVV RADIO KIT 
Nr ref. 5454513

Zawartość zestawu:   1 MTV500ER 
 2 E2BP 
1 CHR3W

MTV500ER

L
N

E2BPE2BP

E5 E5

R1 R1

Obciążenie

Wciśnięć* czas trwania  Potwierdzenie**

11 2 minuty 1 mignięcie

12 4 minuty 2 mignięcia

13 8 minut 3 mignięcia

14 15 minut 4 mignięcia

15 30 minut 5 mignięć

16 60 minut (1 godzina) 6 mignięć

17 120 minut (2 godziny) 7 mignięć

18 240 minuty (4 godziny) 8 mignięć

19 nieograniczony 9 mignięć

Konfiguracja w sekundach

Wszelkie czasy ustawione w minutach mogą zostać 
przestawione na sekundy za pomocą serii 25 krótkich 
wciśnięć przycisku (potwierdzenie: 5 mignięć).
Możliwa jest ponowna zmiana za pomocą serii 26 
krótkich wićnięć przycisku (potwierdzenie: 6 mignięć).
Przykład:
Czas trwania ustawiony na 15 sekund:
1 - 25 wciśnięć (potwierdzenie: 5 mignięć), aby 
zmienić czas na sekundy.
2 - 14 wciśnięć (potwierdzenie: 4 mignięcia) - 
ustawienie czasu trwania na 15 sekund

   Antena          

Wciśnięć* Funkcje Potwierdzenie**

20 Włącznik/Ściemniacz 10 mignięć

21 Blokada konfiguracji 1 mignięcie

22 Tryb migania 2 mignięcia

23 Zwolnienie kofiguracji 3 mignięcia

24 Wł / Wył powiadomienia 4 mignięcia

25 Czas trwania w sekundach 5 mignięć

26 Czas trwania w minutach 6 mignięć

27 Ustawienie minimalnej jasności 7 mignięć

28 Przywrócenie domyślej wartości minimalnej 8 mignięć

29 100% lub Pamięć po 1 wciśnięciu 9 mignięć

30 Ustawienia fabryczne 2 mignięcia

35 Zapisanie statusu na wypadek zaniku napięcia 5 mignięć
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Użycie modułu
Moduł MVR500E może być sterowany za pomocą zwykłego przycisku lub podwójnego przycisku (bez blokady). Roleta okienna rozpoczyna ruch  
w przeciągu kilku dziesiątych sekundy po wciśnięciu przycisku.
Zwykły przycisk:  Roleta okienna może być otworzona lub zamknięta poprzez wciśnięcie przycisku. Podczas pracy rolety, wciśnięcie przycisku 

spowoduje zatrzymanie ruchu. W takiej sytuacji, kolejne wciśnięcie przycisku spowoduje zmianę kierunku ruchu rolety.
Podwójny przycisk:  wymaga użycia akcesorium Yokis R12, nr ref.: 5454073 

Aby otworzyć roletę lub zatrzymać otwieranie, wciśnij przycisk Do góry.  
Aby zamknąć roletę lub zatrzymać zamykanie, wciśnij przycisk Do dołu. 
Podczas zamykania rolety, wciśnij przycisk Do góry przez 0.5 sekundy, aby zatrzymać jej ruch i zmienić kierunek na otwieranie. 
Jednoczesne wciśnięcie obydwu przycisków spowoduje otworzenie rolety.

Krótkie wciśnięcia:  Moduły Yokis mogą być sterowane i konfigurowane za pomocą serii wciśnięć przycisków. Wymagane jest wciskanie przycisków 
z prędkością minimum 2 razy na sekundę. W trakcie wciskania przycisków, roleta nie wykonuje żadnych ruchów, natomiast po 
zakończeniu konfiguracji moduł potwierdza zakończenie poprzez szybki ruch w górę i dół. Aby ustawić taką samą konfigurację  
w wielu modułach, należy użyć scentralizowanego podwójnego przycisku.

WAŻNE! Przed ustawianiem jakiejkolwiek konfiguracji, odblokuj moduł poprzez 23-krotne wciśnięcie przycisku.

 TABELA NUMERÓW REFERENCYJNYCH
SERIA 500 
PODTYNKOWA Model Nr ref. Str.

Moduł rolety 
okiennej MVR500E 5454090 16

MODUŁ ROLETY OKIENNEJ
 Kompatybilne obciążenie > strona 57

 WIĘCEJ...

 FUNKCJE TECHNICZNE

Zasilanie 230 V~ (+10% -15%) - 50 Hz

Moc 3-przewodowy silnik
230 V~, 2 A max. 500 VA

Temp. pracy -20 °C +50 °C

Głośność < 60 dB na 20 cm

Wilgotność od 0 do 99%

Wymiary (mm)

 CECHY FUNKCJONALNE

Centralizacja 
Wszystkie rolety okienne mogą być sterowane 
centralnie za pomocą jednego pilota 
przewodowego, przy użyciu podwójnych 
przycisków. 
Ilość rolet okiennych jest nieograniczona, dzięki 
czemu system można zastosować także  
w dużych instalacjach np. w biurowcach.

Ekonomicznie 
Proste i funkcjonalne z bardzo dobrą ceną. 
Wystarczy dodać pilota przewodowego podczas 
instalacji, aby scentralizować system.

Małe 
Może być zainstalowany w puszce podtynkowej  
o głębokości minimum 50 mm.

Dzienny harmonogram 
Ustaw codzienne podnoszenie i zamykanie 
rolet okiennych dzięki wbudowanemu 
harmonogramowi.

 GŁÓWNE FUNKCJE

SD541 
0022 PODŁĄCZENIE

>  Używaj zabezpieczonej linii zasilania, zgodnej z obowiązującymi przepisami. 
Przed podłączaniem modułu, zawsze odłączaj zasilanie.

>  Podłącz zasilanie pomiędzy złączami "L" oraz "N" .

>  Podłącz lokalny przycisk pomiędzy złączami "L" oraz "BP". Aby móc użyć podwójnego przycisku, 
należy dodać akcesorium R12M (nr ref.: 5454073)

 >  Przewody silnika podłącz do złączy "N", "O" oraz "F". Upewnij się, że przewód podłączony do złącza "O" 
odpowiada za ruch w górę. Nie opieraj się na kolorach przewodów silnika. 
Aby zweryfikować prawidłowość podłączenia silnika, wciśnij 3 razy przycisk: roleta okienna powinna 
zacząć się otwierać. Jeżeli tak nie będzie, wystarczy zamienić przewody od silnika podłączone do modułu 
MVR500E.

Pulsante
locale

Kostka złączy może być  
w łatwy sposób zdjęta  
z modułu.

WAŻNE
>  W razie zaniku napięcia, moduł 

MVR500 zapisuje wszystkie 
ustawienia, za wyjątkiem 
dziennych harmonogramów

lokalny 
przycisk

BP 
L 
N 
F 
O 

= przycisk
= faza 230 V~ 50 Hz przewód wspólny przycisku
= przewód wspólny silnika, neutralny
= przewód silnika - zamykanie
= przewód silnika - otwieranie

5-letnia
gwarancja
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> BŁĄD > PRZYCZYNA > ROZWIĄZANIE

Roleta nie wykonuje żadnego ruchu 
pomimo słyszalnego pstryknięcia 
przekaźnika

-  Przewody silnika mogą być odłączone -  Zweryfikuj pracę rolety poprzez jej odłączenie od modułu 
MVR500E i zasilenie jej bezpośrednio

-  Silnik jest przełączony w tryb ochrony przed 
przeciążeniem

-  Po kilku operacjach roleta przełącza się w tryb ochrony 
przed przeciążeniem. Odczekaj kilka minut, aż silnik 
wyłączy tryb ochrony.

Roleta podczas otwierania zatrzymuje się 
na chwilę i zmienia kierunek ruchu. 

- Przewody silnika mogą być zamienione

-  Wciśnij 3 razy przycisk, aby spróbować otworzyć roletę. 
Jeżeli roleta zamyka się, oznacza to, że przewody są 
podłączone odwrotnie. Zamień przewody góra dół na 
złączach modułu MVR500E

Silnik znaduje się pod nadmiernym obciążeniem. -  Spróbuj zwiększyć moment obrotowy silnika poprzez 
serię 19 wciśnięć przycisku

Roleta podczas zamykania zatrzymuje się 
na chwilę i zmienia kierunek ruchu. 

-  Segmenty rolety nie są wyrównane i nie 
przesuwają się prawidłowo w szynach

-  Kilka razy otwórz i zamknij roletę, aby spróbować 
wyrównać roletę w szynach.

-  Spróbuj zwiększyć moment obrotowy silnika poprzez 
serię 19 wciśnięć przycisku

Po całkowitym zamknięciu, roleta 
nieznacznie się podnosi

-  Dolny limit jest ustawiony nieprawidłowo, 
natomiast silnik próbuje nadal pracować

-  Ponownie ustaw dolny limit rolety
-  Spróbuj zwiększyć moment obrotowy silnika poprzez 

serię 19 wciśnięć przycisku
-  W przypadku przeciążenia silnika, wyeliminuj ruch  

w przeciwnym kierunku poprzez serię 17 wciśnięć 
przycisku

Po całkowitym otworzeniu, roleta 
nieznacznie opada

-  Górny limit jest ustawiony nieprawidłowo, 
natomiast silnik próbuje nadal pracować

- Ponownie ustaw górny limit rolety
-  W przypadku przeciążenia silnika, wyeliminuj ruch  

w przeciwnym kierunku poprzez serię 17 wciśnięć 
przycisku

Roleta zatrzymuje się podczas ruchu, tylko 
wtedy gdy jest sterowana z centralnego 
pilota

Zbyt słabe zasilanie
-  Należy unikać przedłużania przewodów  

z niewystarczającym polem przekroju, lub przewód jest 
zbyt długi co powoduje spadek napięcia

W systemie z centralnym sterowaniem, 
niektóre rolety otwierają się, a inne 
zamykają

-  Przewody silników są w niektórych modułach 
podłączone odwrotnie

-  Wciśnij 3 razy przycisk, aby spróbować otworzyć roletę. 
Jeżeli roleta zamyka się, oznacza to, że przewody są 
podłączone odwrotnie. Zamień przewody góra dół na 
złączach modułu

> FUNKCJA  Wciśnięcia(1)

Pozycja pośrednia 
- Powrót do pozycji pośredniej 2
-  Zapisanie obecnej pozycji rolety jako pozycja pośrednia 5

Centralizacja  
z jednym przyciskiem

- Centralne otwarcie za pomocą jednego przycisku 3
- Centralne zamknięcię za pomocą jednego przycisku 4

Harmonogram 
dzienny

-  Harmonogram dzienny pozycji pośredniej 7
-  Harmonogram dzienny zamknięcia 8
-  Harmonogram dzienny otwarcia 9
-  Anulowanie wszystkich dziennych harmonogramów 10

Limit ruchu rolety (2)
-  Określenie dolnego limitu 12
- Określenie górnego limitu 14
- Kasowanie limitów 16

Kontrola momentu 
obrotowego

- Anulowanie ruchu w przeciwnym kierunku w przypadku przeciążenia silnika(3) 17
- Zwiększenie momentu obrotowego silnika(3) 19
- Odwrócenie logiki przewodów Do Góry i W dół(3) 20
- Wyłączenie kontroli limitów rolety oraz momentu obrotowego silnika 24
- Włączenie/wyłączenie kontroli momentu obrotowego silnika(3) 26

Blokada modułu
- Blokada konfiguracji instalatora 21
- Włączenie/wyłączenie dziennego harmonogramu(3) 22
- Autoryzacja konfiguracji instalatora 23

Ustawienia 
fabryczne - Przywrócenie ustawień fabrycznych modułu 25

(1) Seria krótkich wciśnięć przycisku.
(2) Jak skonfigurować limit rolety? Skontaktuj się ze wsparciem technicznym.
(3) Taka sama ilość krótkich wciśnięć przycisku powoduje powrót do poprzedniej konfiguracji.

Definicja krótkich wciśnięć: 
-  Jeżeli używany jest podwójny przycisk (bez blokady), możliwe jest użycie przycisku W górę lub W dół.  

Aby skonfigurować takie same ustawienia w wielu modułach, wykonaj serię wciśnięć na centralnym przycisku W górę lub W dół.
-  Przed wykonaniem jakiejkolwiej konfiguracji, wymagane jest, aby roleta okienna nie wykonała żadnego ruchu przez okres min. 2 sekund. Odstęp pomiędzy 

następującymi po sobie wciśnięciami przycisku nie może przekroczyć 1 sekundy.
-  Po zakończeniu serii wciśnięć, roleta powinna wykonać krótki ruch w górę i w dół, co będzie potwierdzeniem przyjęcia konfiguracji.

 MVR500E TABELA KONFIGURACJI

 TABELA BŁĘDÓW

Dzienny harmonogram godzinowy
-  Codzienne otwieranie lub zamykanie 

oraz przejście w pozycję pośrednią 
może być skonfigurowane dla każdej 
rolety okiennej.

Aby to zrobić, wykonaj poniższe  
o określonej godzinie: 
zamykanie = 8 wciśnięć 
otwieranie = 9 wciśnięć 
pozycja pośrednia = 7 wciśnięć

-  W przypadku zaniku napięcia, wszystkie 
harmonogramy dzienne zostaną 
skasowane. Jako alternatywa, istnieje 
możliwość podłączenia zewnętrznego 
timera lub czujnika zmierzchu poprzez 
akcesorium CVI34 (nr ref. 5454806), 
zgodnie z opisem na stronie 39.

Zapisywanie pozycji pośredniej 
-  Zamknij całkowicie roletę, a następnie 

podnieś ją do wymaganej pozycji: 
Zapisz pozycję poprzez serię 5 wciśnięć 
przycisku.

-  Pozycja ta może zostać szybko 
wywołana poprzez 2 krótkie wciśnięcia 
przycisku.
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 >  Każda roleta może być nadal sterowana za pomoca lokalnego przycisku 
pojednczego lub podwójnego. W tym drugim przypadku wymagane jest 
zainstalowanie akcesorium R12M za tym przyciskiem.

 >  W tej samej instalacji mogą być użyte obydwa typy przycisków - pojedyncze 
oraz podwójne.

 >  Centralizacja jest osiągana dzięki pilotowi przewodowemu oraz podłączeniu 
akcesorium D600V do wszystkich lokalnych przycisków. Pozwoli to na 
jednoczesne otwieranie i zamykanie  
wszystkich rolet okiennych.

 >  Ilość podłączonych rolet jest nieograniczona.

 >  W przypadku instalacji 3-fazowej, wymagane  
jest, aby pilot oraz zasilanie modułu MVR500E  
były podłączone do tej samej fazy. 

 >  Jeżeli nie jest to możliwe, wtedy należy użyć 
akcesoriów REL1C (nr ref. 5454081) oraz  
CVI34 (nr ref. 5454806). 

Salita

Discesa

Salita

Discesa

FILO PILOTA

Comando locale
con pulsante 

singolo

SD541- 
0023 CENTRALIZACJA ZA POMOCĄ PILOTA PRZEWODOWEGO

CENTRALIZACJA ROLET OKIENNYCH

Salita

Discesa

Salita

Discesa

FILO PILOTA

FILO PILOTA

FILO PILOTAFILO PILOTAFILO PILOTA Salita

Discesa

Salita

Discesa

Salita

Discesa

 >  Użycie pilota przewodowego umożliwia utworzenie 
stref pośrednich. W ten sposób, urządzenia 
zainstalowane w wielu pomieszczeniach, na całym 
piętrze lub w całym budynku mogą być pogrupowane.

SD541- 
0024 PRZYKŁAD CENTRALIZACJI WIELOSTREFOWEJ

PILOT 

PILOT 

PILOT 

dzień 

strefa dzienna

Apartament

salony

Kuchnia Jadalnia Łazienka Biuro Salon 
południe 1

Salon 
południe 2

Salon  
wschód

PILOT
PRZEWODOWY

Centralne sterowanie
z podwójnym przyciskiem
(bez blokady)

Centralne sterowanie
z podwójnym przyciskiem
(bez blokady)

Centralne
sterowanie
z pojedynczym
przyciskiem

Centralne
sterowanie
z pojedynczym
przyciskiem
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Salita

Discesa

Salita

Discesa

FILO PILOTA

FILO PILOTA

FILO PILOTAFILO PILOTAFILO PILOTA Salita

Discesa

Salita

Discesa

Salita

Discesa

SD541- 
0024 PRZYKŁAD CENTRALIZACJI WIELOSTREFOWEJ

SD541- 
0025 USTAWIANIE HARMONOGRAMU PRZY UŻYCIU PROGRAMOWALNEGO ZEGARA LUB CZUJNIKA ZMIERZCHU

CVI34
 –  Umożliwia sterowanie modułem  
z zegarem, czujnikiem zmierzchu lub 
wiatromierzem. 
 –  Wymiary (mm): 
szer. 32 × wys. 48 × gł. 20

 AKCESORIA

 AKCESORIA

R12M
 –  Umożliwia zamianę kierunku ruchu zarówno  
w dół jak i w górę na tym samym okablowaniu.

 –  Wymiary (mm):  
szer. 10 × wys. 14 × gł. 6

D600V
 –  Zapobiega powrotowi sygnału  
z lokalnego punktu sterowania do 
pilota centralnego.

Strefa nocna

PILOT 

PILOT 

Pokój 1 Pokój 2 Pokój 3 Pokój 4

N
L

N
L

L

���� PILOT WIRE

��
��
�

Local
button

Centralised control from
twin button (not interlocked)

Automatic contact:
timer, twilight sensor,
anemometer, presence
detector, alarm, etc.

Up movement

Down movement

WP L N F O

S
D

54
2-

00
25

W = white wire
B = brown wire
R = red wire
G = green wire

W

B
W

G

R

W = biały

B = brązowy

R = czerwony

G = zielony

Centralne sterowanie za pomocą 
podwójnego przycisku (bez blokady)

PILOT PRZEWODOWY

Lokalny przycisk

Urządzenie automatyki: 
timer, czujnik zmierzchu, 
wiatromierz, czujka ruchu, 
system alarmowy, itp.

Ruch w dół

Ruch w górę
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Salita

Discesa

SD541- 
0027

STEROWANIE WIELOMA ROLETAMI OKIENNYMI ZA POMOCĄ JEDNEGO 
PODWÓJNEGO PRZYCISKU (BEZ BLOKADY)

SD541- 
0028 STEROWANIE JEDNEJ ROLETY Z SILNIKIEM ZASILANYM Z 24V DC

DIAGRAMY SYSTEMOWE

SD541- 
0026 STEROWANIE ZA POMOCĄ ZDALNEGO PRZYCISKU

 >  *Jeżeli napięcie zmierzone pomiędzy 
złaczami BP oraz N przekracza 20 V, wtedy 
należy użyć diody D600V zainstalowanej 
możliwie najbliżej modułu.

D6
00

V

L NWP OF

D6
00

V

R12M

R12M

* *

L NWP OF

D6
00

V

D6
00

V

R12M

N

L

230V
50Hz

R

W

W

R

R

W

W

R

WB

G

R12M

N

L

230 V
50 Hz

L

R1 R2

:
l

N

L

R1 R2M

WP L N F O

G

WB

  

W = biały

B = brązowy

R = czerwony

G = zielony

dioda D600V zainstalowana 
możliwie najbliżej modułu 
MVR500E

dioda D600V zainstalowana 
możliwie najbliżej modułu 
MVR500E

Ruch w górę

Ruch w dół

Zdalne sterowanie za 
pomocą podwójnego 
przycisku

Zdalne sterowanie za 
pomocą pojedynczego 
przycisku

Zdalne sterowanie za 
pomocą podwójnego 
przycisku

Zdalne sterowanie za 
pomocą podwójnego 
przycisku

Ruch w dół

Ruch w dół

Ruch w górę

Ruch w górę

PILOT PRZEWODOWY

Zdalne sterowanie za 
pomocą pojedynczego 
przycisku

Zamiana z 230V AC na 
24V DC

Silnik 24V DC

W = biały

B = brązowy

G = zielony

R1 i R2: 
Włącznik cewką 230V 
Styk: z rozdzielaczem, 10A

Ruch w górę

Ruch w dół
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Lokalny 
przycisk

Brak konieczności położenia okablowania.  
Wystarczą przyciski radiowe serii TLM45.
Sterowniki radiowe naścienne Yokis są 
kompatybilne z większością dostępnych 
na rynku pokryw przycisków.

TLM2T45

TLM4T45

L
L

N
N

 TABELA NUMERÓW REFERENCYJNYCH

SERIA 500 
PODTYNKOWA Model Nr ref. Str.

RADIO: moduł 
rolety okiennej MVR500ER 5454452 16

RADIO: moduł  
rolety okiennej  
z zewnętrzną anteną

MVR500ERX 5454456 16

RADIO: MODUŁ ROLETY OKIENNEJ
 Kompatybilne obciążenie > strona 57

 WIĘCEJ...

 FUNKCJE TECHNICZNE

Napięcie                       230 V~ (+10% -15%) - 50 Hz
Moc 3-przewodowy silnik

230 V~, 2 A max. 500 VA
Pobór mocy < 1 VA - < 0.3W
Temp. pracy - 20 °C +50 °C
Wilgotność od 0 do 70%
Wymiary (mm)

Antena
Długość przewodu: 250 mm

80

 ŁATWA INSTALACJA

SD541- 
0031

COMBINED WIRED AND RADIO SYSTEM 
DIAGRAM

SD541- 
0030 INSTALACJA RADIOWA

SD541- 
0029 POŁĄCZONE STEROWANE RADIOWE I PRZEWODOWE

   Połączenie odbiornika MVR500ER z nadajnikami  
radiowymi Yokis (bezpośrednie połączenie)

Wciśnij 5-krotnie przycisk na nadajniku, który chcesz podłączyć do systemu.
Dioda na nadajniku zacznie szybko migać przez okres 30 sekund, informując
o oczekiwaniu na połączenie.

PODCZAS gdy dioda na nadajniku miga, za pomocą szpikulca wciśnij przycisk 
pod otworem "connect" znajdującym się na tylnej części obudowy odbiornika.
Po zakończeniu procesu połączenia, dioda na odbiorniku mignie jednokrotnie, 
a na nadajniku dioda przestanie migać.

  Uwaga! Odbiornik musi być zasilony.

 krok E51

 krok R12

E5

E5

E5

MOŻNA TO ZROBIĆ Z WSZYSTKIMI NADAJNIKAMI YOKIS 
Przykład: z 1 TLM1T45

MOŻNA TO ZROBIĆ Z WSZYSTKIMI NADAJNIKAMI YOKIS 
Przykład: z 1 TLM1T45

PRZEWODNIK INSTALACJI RADIOWEJ
DLA PROFESJONALISTÓW > strona 43

 FUNKCJONALNOŚĆ RADIOWA

Zasięg: 
- wewnątrz pomieszczenia < 100 m2

-  50 m na wolnym powietrzu (bez przeszkód)
(Zasięg radiowy jest ograniczony przez elementy 
metalowe, ściany i inne przeszkody)

Częstotliwość: 2.4 GHz

Transmisja:  dwukierunkowa z potwierdzeniem 
świetlnym na nadajniku. 

Jeżeli dioda nie świeci, nie oznacza to 
wyczerpania baterii, ale że transmisja 
radiowa nie powiodła się.

 W razie zaniku zasilania dane są zachowywane.

>  Wymaga Zestawu 
Radiowego do Rolet
VR RADIO KIT 
Nr ref. 5454514

Zestaw zawiera: 
   1 MVR500ER 

 1 TLM1T45

DIAGRAMY SYSTEMOWE

MVR500ER
O F N L WP

N

L

5-letnia
gwarancja

opcjonalny 
przycisk 
lokalny
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 TABELA NUMERÓW REFERENCYJNYCH

Opis Model Nr ref. Str.

2-kanałowy nadajnik do przycisków, podtynkowy E2BP 5454402 18

2-kanałowy nadajnik do przycisków, podtynkowy z zewnętrzną 
anteną E2BPX 5454408 18

2-przyciskowy pilot TLC2C 5454401 18

8-przyciskowy pilot TLC8C 5454403 18

Uchwyt do pilotów TLC2C / TLC8C TLC SUPPORT 5454082 18

8-przyciskowy pilot stołowy GALET8T 5454405 18

8-przyciskowy pilot stołowy z wykończeniem drewnianym GALETBOIS 5454410 18

Ścienny pilot 1-przyciskowy TLM1T45 5454411 18

Ścienny pilot 2-przyciskowy TLM2T45 5454406 18

Ścienny pilot 4-przyciskowy TLM4T45 5454412 18

RADIO: NADAJNIKI

 WIĘCEJ...

 FUNKCJE TECHNICZNE

Maksymalna liczba odbiorników na kanał
- tryb bezpośredni 4
- tryb "Magistrali radio" nieograniczona

Temperatura pracy -10 °C +50 °C

Stopień ochrony IP54
Wilgotność maks. 70%

Wymiary (mm)

Antena
Długość przewodu: 250 mm

E2BP

74

40

15

TLC8CTLC2C

TLM1T45 
TLM2T45 
TLM4T45

8
0

80

18

GALET8T 
GALET8TBOIS

8
0

80

9

E2BPX

80

DIAGRAM OKABLOWANIA NADAJNIKA E2BP

SD541- 
0032 ZASADY OKABLOWANIA

   Połączenie nadajników z odbiornikami radiowymi Yokis (połączenie bezpośrednie)

Wciśnij 5-krotnie przycisk na nadajniku, który 
chcesz podłączyć do systemu.
Dioda na nadajniku zacznie szybko migać 
przez okres 30 sekund, informując
o oczekiwaniu na połączenie.

PODCZAS gdy dioda na nadajniku miga, za pomocą 
szpikulca wciśnij przycisk pod otworem "connect" 
znajdującym się na tylnej części obudowy odbiornika.

Po zakończeniu procesu połączenia, dioda na 
odbiorniku mignie jednokrotnie, a na nadajniku dioda 
przestanie migać.

  
 
UWAGA!  
Odbiornik musi być zasilony.

 krok E51  krok R12

 ŁATWA INSTALACJA

WAŻNE

>  Przy użyciu modułu MTR2000ER, nadajnik 
E2BP może być podłączony za przyciskiem lub 
łącznikiem:

UWAGA, po podłączeniu nadajnika 
do modułu MTR2000ER, wykonaj 5 
operacji łącznikiem (a nie 10!!!)
>  Każdy przycisk może sterować 

do 4 odbiorników w trybie 
bezpośrednim.

>  W trybie "Magistrali radio", każdy przycisk może 
sterować nieograniczoną liczbą odbiorników, 
dopóki sa one ze sobą połączone.

>  Nie można korzystać z przycisków 
wyposażonych z sygnalizatory świetlne.

 FUNKCJONALNOŚĆ RADIOWA

Zasięg: 
- wewnątrz pomieszczenia < 100 m2

-  50 m na zewnątrz, bez przeszkód
(Zasięg radiowy jest zmniejszany przez 
metalowe elementy, ściany i inne przeszkody)

Częstotliwość: 2.4 GHz

Transmisja:  Dwukierunkowa transmisja, dioda 
informacyjna na nadajniku. 

Jeżeli dioda nie świeci, nie oznacza to 
wyczerpania baterii, ale że transmisja 
radiowa nie powidła się.

Bateria: litowa CR2032

Czas pracy baterii:  > 7 lat

Bateria może być wymieniona poprzez otwarcie 
pokrywy za pomocą płaskiego śrubokręta.
Wszystkie dane zostaną zapisane.

Moduły radiowe Yokis 
emitują promieniowanie 

10,000 razy słabsze 
od telefonów komórkowych.

BEZPIECZEŃSTWO W DOMU

Na wszystkich nadajnikach, 
diody LED migają tylko 
wtedy, gdy transmisja działa 
prawidłowo.

Nie jest wymagane użycie obu 
kanałów. Możliwe jest wykorzystanie 
1 kanału z nadajnika z jednym 
przyciskiem.

Przy wykorzystaniu odbiorników 
MTR2000ER możliwe jest użycie 
także łączników (a nie tylko 
przycisków).

5-letnia
gwarancja
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PRZEWODNIK INSTALACJI RADIOWEJ YOKIS

TRYB 
BEZPOŚREDNIA

Aby sterować jednym lub więcej odbiornikiem za pomocą przycisku z nadajnikiem, wymagane jest ustanowienie logicznego "połączenia" 
pomiędzy tymi urządzeniami. Po zakończeniu ustanawiania połączenia, po wciśnięciu przycisku dioda mignie raz (komenda o "wciśnięciu 
przycisku" zostanie wysłana), natomiast po puszczeniu przycisku dioda mignie drugi raz (komenda o "puszczeniu przycisku" zostanie 
wysłania). Komenda sterująca jest identyczna z tą przesyłaną drogą przewodową. W związku z czym, odbiornik może być skonfigurowany za 
pomoca wciśnięcia przycisku, tak jakby to było wykonane poprzez wciśnięcie przycisku na odbiorniku podłączanym przewodowo.

Każdy przycisk nadajnika może sterować w trybie bezpośrednim nawet 4 odbiornikami. Jeżeli kilka odbiorników jest przypisanych do tego 
samego przycisku, wtedy sterowanie jest scentralizowane: wszystkie połączone odbiorniki sa sterowane jednocześnie. 

W takim przypadku, dioda mignie tylko wtedy, gdy przycisk zostanie naciśnięty (nie bedzie migać, jeżeli przycisk zostanie puszczony). Co 
więcej, diody będą migać tylko wtedy, gdy transmisja radiowa będzie prawidłowa. Oznacza to, że jeżeli dioda nie miga, wtedy wymagane 
jest zweryfikowane, czy wszystkie nadajniki podłączone do tego przycisku znajdują się w zasięgu radiowym tego przycisku. (np. w ramach 
jednego pomieszczenia zasięg wynosi do 100 m2). Niektóre odbiorniki przypisane do jednego przycisku mogą już nie istnieć lub mogły zostać 
wymienione. W takim przypadku, należy wcisnąć przycisk nadajnika 21-krotnie, aby skasować nieprawidłowe połączenia radiowe (UWAGA: 
wykonuj tą operację wtedy, gdy wszystkie nadajniki znajdują się w zasięgu radiowym przycisku, w przeciwnym przypadku zostaną usunięte).

A-1 ŁĄCZENIE NADAJNIKA Z ODBIORNIKIEM

Wciśnij 5 razy przycisk E5  na nadajniku, następnie w trakcie migania diody, wciśnij przycisk "connect" na odbiorniku R1 .
Uwaga: aby podłączyć inny odbiornik do tego samego przycisku, powtórz powyższą procedurę (do 4 odbiorników na przycisk).

R1

R1

Led

Connect

Led

Connect

Led

Connect

Led

Connect

Led

Connect

E5

E5

E5

R1
R1

E5

E5

E5
R1

A-1a Powiązanie przycisku na nadajniku z odbiornikiem A-1b Powiązanie przycisku na nadajniku z trzema odbiornikami

A-1c Powiązanie wielu nadajników z tym samym odbiornikiem

Możliwe z wszystkimi 
odbiornikami Yokis

Odbiorniki będa sterowane 
jednocześnie. Maksymalnie 4 
odbiorniki. Nieograniczona ilość  
w trybie "Magistrali radio"  
(patrz § B-1)

Możliwe z wszystkimi 
nadajnikami Yokis

R1

Led

Connect

E5

R1

Nieograniczona ilość 
nadajników
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A-2 TESTOWANIE POPRAWNOŚCI POŁĄCZENIA POMIĘDZY NADAJNIKIEM A ODBIORNIKIEM
Naciśnij przycisk na nadajniku, aby zasterować odbiornikiem. Dioda na nadajniku i odbiorniku mignie, co będzie oznaczać prawidłowe 
przesłanie sygnału. Dioda mignie raz, gdy przycisk zostanie naciśnięty i drugi raz, gdy przycisk zostanie puszczony. Jeżeli dioda nie mignie, 
może to oznaczać, że odległość pomiędzy urządzeniami jest zbyt duża; zmniejsz odległość pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem i sprawdź 
ponownie, aż do uzyskania mignięcia diod. Jeżeli dioda nadal nie będzie migać, wciśnij 21-krotnie przycisk na nadajniku, aby skasować 
nieprawidłowe połączenia.
UWAGA: zasięg radiowy może być ograniczany przez obecność metalowych elementów znajdujących się blisko urządzeń, występowanie anteny 
GMS lub innych nadajników używających transmisji radiowej na częstotliwości 2.4GHz. Systemy WiFi i Bluetooth nie wywołują zakłóceń  
w transmisji pomiędzy nadajnikami i odbiornikami systemu Yokis.

Led

ConnectLed

Connect

A-2a Dioda miga, gdy transmisja pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem będzie odbywać się prawidłowo

Led

Connect

Led

ConnectLed

Connect

A-3 ODŁĄCZANIE NADAJNIKA OD ODBIORNIKA

Wciśnij 5 razy przycisk E5  na nadajniku, następnie w trakcie migania diody, wciśnij przycisk "connect" na odbiorniku R1 .

Uwaga: Procedura jest identyczna jak podczas łączenia urządzeń.

Led

Connect Led

Connect

Led

Connect E5

R1
R1

E5

E5
R1

A-3a Odłączanie nadajnika od odbiornika A-3b Odłączanie nadajnika od 2 z 3 odbiorników. Tylko jeden 
odbiornik pozostaje połączony.

Led

Connect

Led

Connect

A-4 PODMIANA NADAJNIKA

Wciśnij 5 razy przycisk E5  na nadajniku, następnie w trakcie migania diody, wciśnij przycisk "connect" na odbiorniku R1 .

Wciśnij 21 razy przycisk E21  na nadajniku, aby skasować połączenie ze starym odbiornikiem.

Led

Connect

E5 R1

A-4a Podmiana nadajnika na nowy

E21
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PRZEWODNIK INSTALACJI RADIOWEJ YOKIS

TRYB
MAGISTRALI RADIOWEJB

Istnieje możliwość podłączenia nieograniczonej liczby odbiorników poprzez zdefiniowanie "Magistrali radiowej". Pozwala to na:
- wysłanie sygnałów sterujących do "Grupy" odbiorników przypisanych do "Magistrali radiowej" (patrz § C); 
- transmisję sygnałów od nadajnika do odbiorników znajdujących się poza bezpośrednim zasięgiem radiowym nadajnika (patrz § E); 
- centralizacje sterowania wszystkich świateł i rolet okiennych (patrz § F).

Wszystkie odbiorniki (MTR2000ER - MTV500ER - MVR500ER) sa kompatybilne z "Magistralą radiową". 
Sygnały sterujące do rolet okiennych mogą być wysyłane przez moduły do oświetlenia i odwrotnie.
Połączenia są dwukierunkowe i mogą być zorganizowane liniowo, gwieździście lub w formie ringu.

B-1 ŁĄCZENIE DWÓCH NADAJNIKÓW W TRYBIE "MAGISTRALI RADIOWEJ"

Wciśnij przycisk "connect" na odbiorniku 1. Dioda rozpocznie miganie R1
Podczas, gdy dioda będzie migać, wciśnij przycisk "connect" na odbiorniku 2. R1
Jako potwierdzenie połączenia, dioda na odbiorniku 2 mignie raz, a na odbiorniku 1 przestanie migać; po zakończeniu procedury połączenia, 
na obu odbiornikach przekaźnik jednokrotnie przełączy stan.

Uwaga: podczas tej fazy, zasięg każdego urządzenia jest zmniejszony o połowę, dzięki czemu zapewniona jest późniejsza praca w trybie 
"Magistrali radiowej".

B-3 USUNIĘCIE WSZYSTKICH POŁĄCZEŃ Z WYBRANYM ODBIORNIKIEM

Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk "connect" na odbiorniku, który chcesz całkowicie "odłączyć" od "Magistrali radiowej". Dioda 
mignie raz, a wszystkie połączenia z danych odbiornikiem zostaną skasowane. Procedurę można powtórzyć dla innych odbiorników.
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R1
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R6

B-1a Magistrala radiowa pomiędzy czterema odbiornikami

B-2a USUNIĘCIE POŁĄCZENIA

B-3a Usunięcie wszystkiech połączeń z wszystkimi odbiornikami

Możliwe z wszystkimi 
odbiornikami Yokis

Nieograniczona  
ilość odbiorników  
w Magistrali radiowej

>3" >3">3" >3"

B-2 ROZŁĄCZENIE DWÓCH WYBRANYCH ODBIORNIKÓW

Wciśnij 6 razy przycisk  "connect" na odbiorniku 1 R6 . Po 6 mignięciach diody wciśnij 1 raz przycisk "connect" na odbiorniku 2 R1 .
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Nieograniczona ilość odbiorników w "Magistrali radiowej". Wszystkie odbiorniki są kompatybilne

B-4 MOŻLIWE KONFIGURACJE POŁĄCZEŃ
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B-4a Połączenie liniowe (nieograniczona ilość)

B-4b Połączenie typu Gwiazda: nieograniczona ilość połączonych gwiazd, do 7 połączeń dla każdego odbiornika.

B-4c      Połączenie typu Ring (nieograniczona ilość)

B-4d Połączenie mieszane (nieograniczona ilość)
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PRZEWODNIK INSTALACJI RADIOWEJ YOKIS

GRUPY odbiorników
na magistrali radiowejC

Po utworzeniu "Magistrali radiowej" zgodnie z opisem w § B, odbiorniki mogą być "pogrupowane", dzięki czemu mogą być kontrolowane 
jednocześnie.
Na przykład: 5 odbiorników świateł zostało podłączonych do "Magistrali radiowej", możliwe jest zdefiniowanie grupy składającej się z 
3 odbiorników oraz drugiej grupy z pozostałych dwóch. W ten sposób, pewne sygnały sterujące włączą światła z trzech pierwszych 
odbiorników, a inne sygnały włączą pozostałe dwa światła.
Jakakolwiek komenda odebrana przez odbiornik należący do jednej grupy jest automatycznie nadawany do pozostałych członków tej grupy 
poprzez "Magistralę radiową". To dotyczy nie tylko sygnałów radiowych, ale także innych urządzeń podłączonych przewodowo do jednego  
z odbiorników znajdujących się w grupie.

C-1 GRUPOWANIE WIELU ODBIORNIKÓW I PODŁĄCZENIE JEDNEGO PRZYCISKU DO GRUPY

Aby utworzyć Grupę: 
Wciśnij 4 razy przycisk "connect" na odbiorniku 1: dioda mignie 4 razy R4 .
Następnie wciśnij przycisk "connect" na odbiorniku 2 .  
Diody na obu odbiornikach migną 4 razy oraz przekaźniki zostaną przełączone. Od teraz dwa odbiorniki są częścią tej samej grupy. 
Powtórz tą procedurę, aby dodać do grupy kolejne odbiorniki.

Aby dodać przycisk z nadajnika do Grupy:
Wciśnij 5 razy przycisk na nadajniku
następnie, podczas migania diody, wciśnij przycisk "connect" na dowolnym odbiorniku należącym do grupy (zazwyczaj najbliższy do 
nadajnika).

Powtórz tą procedurę dla kolejnych przycisków. 
Uwaga: procedura tworzenia Grupy automatycznie utworzy "Magistralę radiową", jeżeli nie była wcześniej utworzona.

R1

C-1a Grupowanie 2 odbiorników i podłączanie jednego przycisku do Grupy.

C-1b Grupowanie 3 odbiorników i podłączanie dwóch przycisków do Grupy

C-1c Nadajniki bez baterii mogą być użyte do sterowania grupą odbiorników.
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Możliwe z wszystkimi 
odbiornikami Yokis

Wiele nadajników, podłączonych do 
różnych odbiorników z tej samej Grupy, 
umożliwia jednoczesne sterowanie 
odbiornikami w Grupie

Nieograniczona ilość odbiorników.Lokalne sterowanie przycisku podłączonego 
przewodowo wysyłane jest do odbiorników w Grupie.
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Możliwe z wszystkimi 
nadajnikami Yokis

Możliwe jest zgrupowanie 
nieograniczonej liczby 
odbiorników

R1
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D-1a Duplikacja przycisku na tym samym nadajniku D-1b Duplikacja jednego przycisku na inny nadajnik

DUPLIKACJA 
przycisków i nadajnikówD

D-1 DUPLIKACJA JEDNEGO PRZYCISKU (TYLKO PIERWSZE POŁĄCZENIE) 

Wciśnij 5 razy nowy przycisk E5 .  
Podczas, gdy dioda miga, wciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk, który chcesz zduplikować >3" .  
Dioda mignie raz, jako potwierdzenie.

Operacja ta może być wykonana pomiędzy dwoma przyciskami na tym samym nadajniku, jak i pomiędzy dwoma przyciskami na różnych nadajnikach.
Uwaga: jeżeli duplikowany przycisk był zaprogramowany do wielu połączeń, operacja ta będzie miała wpływ tylko na pierwsze połączenie.
Co więcej, nowy przycisk będzie skonfigurowany jako włącznik (funkcja nr 1), bez względu, jaką miał wcześniej funkcję.

D-2 DUPLIKACJA JEDNEGO PRZYCISKU POMIĘDZY DWOMA NADAJNIKAMI (WSZYSTKIE POŁĄCZENIA)

Na nowym nadajniku:
Wciśnij 10 razy dowolny przycisk na nadajniku (Menu konfiguracji M  ).
Dioda na nadajniku zacznie szybko migać.
Podczas migania diody, wciśnij 12 razy wybrany przycisk 12 . Dioda będzie migać do czasu zakończenia procesu duplikacji (około 30 
sekund).

Na oryginalnym nadajniku:
Wciśnij 10 razy dowolny przycisk na nadajniku (Menu konfiguracji M  ). Dioda na nadajniku zacznie szybko migać.
Podczas migania diody, wciśnij 13 razy przycisk, który chcesz zduplikować 13 . Dioda będzie migać podczas przesyłania danych, następnie 
wyłączy się.

Operacja ta może być wykonana na dwóch przyciskach znajdujących się na dwóch różnych nadajnikach.
Uwaga: jeżeli duplikowany przycisk był zaprogramowany do wielu połączeń, operacja ta będzie miała wpływ na wszystkie połączenia. Nowy przycisk będzie 
skonfigurowany jako włącznik (funkcja nr 1), bez względu, jaką miał wcześniej funkcję.
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Nowy nadajnik
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+

+
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Możliwe z wszystkimi 
nadajnikami Yokis

Możliwe z wszystkimi 
nadajnikami YokisM 14 M 14

PRZEWODNIK INSTALACJI RADIOWEJ YOKIS

D-3 DUPLIKACJA JEDNEGO NADAJNIKA

Na nowym nadajniku:
Wciśnij 10 razy dowolny przycisk na nadajniku (Menu konfiguracji M  ).
Dioda na nadajniku zacznie szybko migać.

Podczas migania diody,
wciśnij 14 razy dowolny przycisk 14 .
Dioda będzie migać do czasu zakończenia procesu duplikacji (około 30 sekund).

Na istniejącym nadajniku:
Wciśnij 10 razy dowolny przycisk na nadajniku (Menu konfiguracji M  ).
Dioda na nadajniku zacznie szybko migać.

Podczas migania diody,
wciśnij 14 razy dowolny przycisk 14 .
Dioda będzie migać, aż do zakończenia procesu duplikacji (około 1 sekundy).
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PRZEWODNIK INSTALACJI RADIOWEJ YOKIS

Zwiększenie zasięgu  
z magistralą radiowąE

Jeżeli odbiornik jest poza zasięgiem nadajnika, możliwe jest wykorzystanie dodatkowych odbiorników umieszczonych pomiędzy nadajnikiem  
i odbiornikiem. Dzięki połączeniom między urządzeniami w "Magistrali radiowej", nadajnik zyska dodatkowy zasięg, dzięki czemu będzie  
w stanie zasterować tym odbiornikiem. 
Po pierwsze, wymagane jest ustanowienie połączenia pomiędzy nadajnikiem, a odbiornikiem znajdującym się poza jego zasięgiem (patrz  
§ A-1). Następnie, utwórz "Magistralę radiową" pomiędzy wszystkimi odbiornikami (patrz § B-1). W końcu, zdefiniuj dowolny odbiornik  
z "Magistrali radiowej" jako punkt dostępowy dla nadajnika, dzięki któremu zostaną przesłane sygnały sterujące.
Podsumowując, nadajnik spróbuje skomunikować się bezpośrednio z odbiornikiem, natomiast gdy nie jest to możliwe, połączy się z nim za 
pomocą "Magistrali radiowej" i punktu dostępowego. 

E-1 DEFINIOWANIE "PUNKTU DOSTĘPOWEGO" NA "MAGISTRALI RADIOWEJ"

Wciśnij 7 razy dowolny przycisk na nadajniku E7 .
Dioda rozpocznie migać powoli (co sekundę).
Podczas, gdy dioda miga, wciśnij przycisk "connect" na nadajniku, który będzie pracował jako punkt dostępowy R1  
(użyj odbiornika, który jest najbliżej nadajnika).

Możliwe jest utworzenie do 8 punktów dostępowych dla pojedynczego nadajnika.
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E-1b Ustawienie punktu dostępowego do wysyłania sygnałów sterujących przez "Magistralę radiową" do trzech odbiorników

E-1a Zwiększenie zasięgu poprzez dodanie jednego odbiornika
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Odbiornik 
ustawiony jako 
punkt dostępowy

Poprzednio skonfigurowane 
połączenia pomiędzy przyciskami 
oraz odbiornikami 
(patrz § A-1a)

E5
R1R1

W tym przykładzie zostały zaimplementowane następujące konfiguracje:

- Połączenia pomiędzy trzema przyciskami oraz trzema odbiornikami E5  R1  patrz § A-1a 
- Utworzona "Magistrala radiowa" pomiędzy odbiornikami, R1  R1  patrz § B.

- Połącz przycisk z nadajnika z odbiornikiem, który chcesz kontrolować E5  R1  patrz § A-1a 
- Połącz dwa odbiorniki poprzez "Magistralę radiową", R1  R1  patrz § B 
- Ustaw nowy pośredni odbiornik jako punkt dostępowy E7  R1 .

E-2 USUWANIE FUNKCJI "PUNKTU DOSTĘPOWEGO" NA NADAJNIKU

Wciśnij 10 razy dowolny przycisk na nadajniku (Menu konfiugracji M  ).
Dioda na nadajniku zacznie szybko migać.

Podczas migania diody,
wciśnij 24 razy dowolny przycisk na nadajniku 24 .
Dioda mignie 4 razy jako potwierdzenie usunięcia funkcji punktu dostępowego.

Led

Connect

M 24
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Centralne sterowanie przez magistralę radiowąF
Aby utworzyć możliwość centralnego sterowania: 

- zgrupuj odbiorniki tworząc "Magistralę radiową" (patrz § B-1); 
- połącz przycisk nadajnika z najbliższym odbiornikiem (patrz § A-1); 
- skonfiguruj przycisk do wysyłania centralnego sygnałów sterujących (§ F-1).
- aby scentralizować rolety okienne, ustaw, że sterowane będą rolety (§ F-2), w przeciwnym przypadku, domyślnie sterowane będą 

światła. 
- wybierz funkcję centralnego przycisku: przełącznik, włączenie, wyłączenie, do góry, w dół, pamięć, pośrednia pozycja (patrz § G-1)

"Magistrala radiowa" przekaże sygnał sterujący do wszystkich podłączonych odbiorników.

F-1a Centralne sterowanie trzema odbiornikami

Led

Connect

Led

Connect

Led

Connect R1 R1

R1

R1 R1

Przycisk nadajnika steruje 
wszystkimi odbiornikami tego 
samego typu w "Magistrali 
radiowej" (światła - domyślnie, 
rolety okienne).

Wszystkie odbiorniki będą sterowane 
jednocześnie. 

Led

Connect

Led

Connect

Led

Connect

Led

Connect

Led

Connect

E5

E5

R1
M 6

M 11

M 10

M 5

M 6

PRZEWODNIK INSTALACJI RADIOWEJ YOKIS

F-1 KONFIGURACJA JEDNEGO PRZYCISKU NADAJNIKA DO STEROWANIA CENTRALNEGO

Wciśnij 10 razy dowolny przycisk na nadajniku (Menu konfiguracji M  ).
Dioda zacznie szybko migać.
Podczas migania diody, wciśnij 6 razy przycisk, który chcesz skonfigurować 6 .
Dioda mignie 6 razy jako potwierdzenie włączenia trybu sterowania centralnego.

F-2 USTAWIENIE CENTRALNEGO STEROWANIA ROLETAMI

Po wykonaniu procedury z sekcji § F-1
wciśnij 10 razy dowolny przycisk na nadajniku (Menu konfiguracji M  ).
Dioda na nadajniku zacznie szybko migać.
Podczas migania diody,
wciśnij 11 razy przycisk, który chcesz skonfigurować 11 .
Dioda mignie 1 raz jako potwierdzenie włączenia centralnego sterowania roletami okiennymi.

F-3 POWRÓT DO CENTRALNEGO STEROWANIA ŚWIATŁEM (DOMYŚLNE)

Wciśnij 10 razy dowolny przycisk na nadajniku (Menu konfiguracji M  ).
Dioda na nadajniku zacznie szybko migać.
Podczas migania diody, 
wciśnij 10 razy przycisk, który chcesz skonfigurować 10 .
Dioda mignie 10 razy jako potwierdzenie włączenia centralnego sterowania światłami.

F-4 POWRÓT DO TRYBU BEZPOŚREDNIEGO DLA PRZYCISKU

Wciśnij 10 razy dowolny przycisk na nadajniku (Menu konfiguracji M  ).
Dioda na nadajniku zacznie szybko migać.
Podczas migania diody,
wciśnij 5 razy przycisk, który chcesz skonfigurować 5 .
Dioda mignie 5 razy jako potwierdzenie.
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PRZEWODNIK INSTALACJI RADIOWEJ YOKIS

Funkcje przycisków

Każdy przycisk nadajnika może być skonfigurowany do działania w jednej z czterech funkcji:
Najczęstszą funkcją jest nr 1: przełączanie. Po wysłaniu sygnału sterującego do odbiornika przy światłach, zostaną one włączone lub 
wyłączone za każdym razem, gdy przycisk zostanie wciśnięty. W przypadku odbiorników przy roletach okiennych, zostaną one otworzone lub 
zamknięte.
Pozostałe trzy funkcje to: włączenie/ruch w górę (funkcja nr 3), wyłączenie/ruch w dół (funkcja nr 4) lub przywrócenie zapisanego poziomu 
jasności świateł lub pozycji pośredniej rolety okiennej (funkcja nr 2). Ta ostatnia pozwala na odtworzenie prekonfigurowanych scenariuszy.

G-1 KONFIGURACJA FUNKCJI PRZYCISKU

Wciśnij 10 razy dowolny przycisk na nadajniku (Menu konfiugracji M  ).
Dioda na nadajniku zacznie szybko migać.

Podczas migania diody,
wciśnij przycisk, który chcesz skonfigurować (zgodnie z poniższą tabelą).
Jako potwierdzenie, dioda mignie tyle razy, ile razy został wciśnięty przycisk.

Uwaga: funkcje przycisku mogą być ustawione zarówno w trybie bezpośrednim jak i w trybie "Magistrali radiowej".

Ilość wciśnięć Konfiguracja

1 Przełączanie

3 100% oświetlenie (światła)

3 Góra / zatrzymanie (rolety okienne)

4 Całkowite wyłączenie (światła)

4 Dół / zatrzymanie (rolety okienne)

2 Wywołanie pamięci (światła)

2 Pośrednia pozycja (rolety okienne)

Led

Connect

Led

Connect

Led

Connect

Led

Connect

Led

Connect

M 3M

M

4

2

Nieograniczona ilość odbiorników- M  3  przycisk pracy
- M  4  przycisk stopu
- M  2  przycisk pozycji pośredniej

W tym przykładzie, następujące konfiguracje zostały zaimplementowane:
- połączenie pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem, E5  R1  patrz § A-1a 
- połączenie odbiorników w "Magistralę radiową", R1  R1  patrz § B. 
- ustawienie przycisku nadajnika jako sterownik centralny, M  6  patrz § F-1 oraz § F-2. 

G-1a Konfiguracja przycisków do pracy z roletami okiennymi, jeden do zatrzymania ruchu, a drugi do wywołania pozycji pośredniej.

G
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Podsumowanie konfiguracji nadajników

Aby skonfigurować nadajnik należy wejść w menu konfiguracyjne
poprzez serię 10 wciśnięć dowolnego przycisku na nadajniku.
Dioda nadajnika zacznie szybko migać.

Podczas migania diody, wciśnij odpowiednią ilość razy przycisk, który chcesz skonfigurować.

Ilość wciśnięć Konfiguracja

Funkcja przycisku

1 Włączenie/wyłączenie lub góra/stop/dół

2 Wywołanie zapamiętanej jasności światła lub pośredniej pozycji rolety okiennej

3 Włączenie lub góra/stop

4 Wyłączenie lub dół/stop

Tryb centralizacji

5 tryb bezpośredni

6 tryb "Magistrali radiowej"

Produkty sterowane centralnie poprzez "Magistralę radiową"

10 Światła

11 Rolety okienne

Kopiowanie wszystkich połączeń przycisku na przycisk z innego nadajnika

12 Przygotowanie kopii przycisku docelowego

13 Kopiowanie z przycisku źródłowego

14 Całkowita duplikacja nadajnika

15 Przywrócenie ustawień fabrycznych

16
Tryb pulsacyjny (tylko MTR2000ER)
Nadajnik transmituje puls co 0,5 sekundy.

17
Tryb chwilowy (lub przekaźnik) (tylko MTR2000ER)
Wciśnięcie przycisku na nadajniku aktywuje odbiornik.

19
Tryb migania (tylko MTR2000ER oraz MTV500ER)
Wysłanie migającego sygnału sterującego (0.5 sekudny przez 30 sekund)

21 Aktualizacja połaczeń nadajnika

24
Przywrócenie ustawień punktu dostępowego: usuwa wszystkie punkty dostępowe w "Magistrali 
radiowej"

25 Przywrócenie ustawień fabrycznych pilota

H

PRZEWODNIK INSTALACJI RADIOWEJ YOKIS

Catalogue 2014 |          •                   |  53



Podsumowanie konfiguracji odbiorników

MTR2000ER / MTR2000ERX
RADIO: WŁĄCZNIK Z OPCJONALNĄ 

FUNKCJĄ CZASOWĄ 
SERIA 2000 W 

MVR500ER / MVR500ERX
RADIO: MODUŁ ROLETY OKIENNEJ

MTV500ER
RADIO: ŚCIEMNIACZ Z OPCJONALNĄ 

FUNKCJĄ CZASOWĄ 
SERIA 500 W Z PRZEWODEM NEUTRALNYM

KONFIGURACJA FUNKCJI MODUŁU

PRZEWODNIK INSTALACJI RADIOWEJ YOKIS

I

Ilość wciśnięć Konfiguracja

1 Włączenie/wyłączenie

11 2 minutowy timer

12 4 minuty

13 8 minut

14 15 minut

15 30 minut

16 1 godzina

17 2 godziny

18 4 godziny

19 Nieograniczony czas

20 Lokalne sterowanie z kontaktu

21 Blokada konfiguracji

22 Tryb migania

23
Zwolnienie konfiguracji  
(z automatycznym resetem po 
6 godzinach)

24

WŁĄCZENIE/WYŁĄCZENIE 
powiadamiania o wyłączeniu: 
60 s w trybie minutowym,  
10 s w trybie sekundowym

25 Ustawienie czasu w sekundach

26 Ustawienie czasu w minutach

27 Tryb czasowy/Włącznik

28
Zapisanie stanu w razie zaniku 
napięcia

29
WŁĄCZENIE/WYŁĄCZENIE 
długiego czasu

30
Przywrócenie ustawień 
fabrycznych

Ilość wciśnięć Konfiguracja
1 Dół - Stop - Góra
2 Wywołanie pozycji pośredniej

3
Ogólne otwieranie (przy 
centralizacji, sieć 3-fazowa)

4
Ogólne zamykanie (przy 
centralizacji, sieć 3-fazowa)

5
Zapisanie obecnej pozycji 
jako pozycja pośrednia

6 Kasowanie pozycji pośredniej

7
Ustawienie harmonogramu 
dla pozycji pośredniej

8 Hamonogram zamykania
9 Harmonogram otwierania

10 Kasowanie harmonogramów

12
Określenie dolnego limitu 
rolety

14
Określenie górnego limitu 
rolety

16 Kasowanie limitów rolety

17

Anulowanie ruchu  
w przeciwnym kierunku  
w przypadku przeciążenia 
silnika

19
Zwiększenie/zmniejszenie 
momentu obrotowego

20
Zamiana logiki przewodów 
Góra/Dół

21 Blokada konfiguracji

22
Wyłączenie dziennego 
harmonogramu

23 Zwolnienie konfiguracji

24
Brak kontroli momentu 
obrotowego lub limitu rolety

25
Przywrócenie wartości 
domyślnych

26
Wyłączenie kontroli momentu 
obrotowego

Ilość wciśnięć Konfiguracja

1 Włączenie/wyłączenie pamięci światła

2 100% światła

3 50% światła

4 Minimalne światło

6 12-godzinny timer

11 2 minutowy timer

12 4 minuty

13 8 minut

14 15 minut

15 30 minut

16 1 godzina

17 2 godziny

18 4 godziny

19 Nieograniczony czas

20
Tryb włącznika 
(bez funkcji ściemniania)

21 Blokada konfiguracji

22 Tryb migania

23
Zwolnienie konfiguracji (z automatycznym 
resetem po 6 godzinach

24
WŁĄCZENIE/WYŁĄCZENIE powiadamiania 
o wyłączeniu: 60 s w trybie minutowym,  
10 s w trybie sekundowym

25 Ustawienie czasu w sekundach

26 Ustawienie czasu w minutach

27 Ustawienie minimalnej jasności

28
Przywrócenie domyślnej wartości 
minimalnej jasności

29
Tryb 100% lub pamięć po wciśnięciu 
przycisku

30 Przywrócenie ustawień fabrycznych

35 Zapisanie stanu w razie zaniku napięcia
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     TABELA NUMERÓW REFERENCYJNYCH

MODUŁY RADIOWEMODUŁY PRZEWODOWE

AKCESORIA

Opis Model Nr ref. Str.

RADIO: NADAJNIKI
2-kanałowy nadajnik do przycisków E2BP 5454402 18/42

2-kanałowy nadajnik z zewnętrzną 
anteną do przycisków E2BPX 5454408 18/42

2-przyciskowy pilot TLC2C 5454401 18/42

8-przyciskowy pilot TLC8C 5454403 18/42

Zestaw 4 uchwytów do pilotów 
TLC2C / TLC8C

TLC SUPPORT 5454082 18/42

8-przyciskowy pilot stołowy GALET8T 5454405 18/42

8-przyciskowy pilot stołowy  
z wykończeniem drewnianym GALETBOIS 5454410 18/42

Ścienny pilot 1-przyciskowy TLM1T45 5454411 18/42

Ścienny pilot 2-przyciskowy TLM2T45 5454406 18/42

Ścienny pilot 4-przyciskowy TLM4T45 5454412 18/42

RADIO: ODBIORNIKI
Włącznik z opcjonalną pracą 
czasową do 2000 W MTR2000ER 5454451 6/32

Włącznik z zewnętrzną anteną 
z opcjonalną pracą czasową do 
2000 W

MTR2000ERX 5454455 6/32

Ściemniacz z opcjonalną pracą 
czasową do 500 W dla instalacji 
z przewodem neutralnym

MTV500ER 5454454 10/34

Moduł rolety okiennej MVR500ER 5454452 16/41

Moduł rolety okiennej  
z zewnętrzną anteną MVR500ERX 5454456 16/41

RADIO: ZESTAWY
Zestaw włączników KITRADIOSA 5454510 33

Dwukierunkowy zestaw 
włączników KITRADIOV V 5454511 33

Dwukierunkowy zestaw 
ściemniaczy KITRADIOVARV V 5454512 35

Zestaw do rolety okiennej KITRADIOVR 5454514 41

SERIA 500 W MODUŁ ROLETY OKIENNEJ

WERSJA PODTYNKOWA
Moduł rolety okiennej MVR500E 5454090 16/36

Opis Model Nr ref. Str.

SERIA 500 W BEZ PRZEWODU NEUTRALNEGO

WERSJA PODTYNKOWA

Włącznik MTR500E 5454050 6/24

Włącznik z timerem MTT500E 5454054 6/24

Przerywacz MTC500E 5454056 14/24

Ściemniacz MTV500E 5454052 10/24

Ściemniacz z timerem MTVT500E 5454055 10/24

Włącznik schodowy z timerem MTM500E 5454051 8/24

Ściemniacz wielofunkcyjny MTK500E 5454053 14/24

WERSJA NA SZYNĘ DIN
Włącznik MTR500M 5454060 6/24

Włącznik z timerem MTT500M 5454064 6/24

Ściemniacz MTV500M 5454062 10/24

Ściemniacz z timerem MTVT500M 5454065 10/24

Włącznik schodowy z timerem MTM500M 5454061 8/24

SERIA 2000 W Z PRZEWODEM NEUTRALNYM

WERSJA PODTYNKOWA
Włącznik MTR2000E 5454350 6/28

Włącznik schodowy z timerem MTM2000E 5454351 8/28

Lampka nocna MEP2000E 5454356 14/31

WERSJA NA SZYNĘ DIN
Włącznik MTR2000M 5454360 6/28

Włącznik schodowy z timerem MTM2000M 5454361 8/28

Opis Model Nr ref.
Centralizacja modułów serii 500 CVI50 5454805
Konwerter dla stałych kontaktów, 
moduły rolety okiennej (MVR500E) CVI34 5454806

Konwerter dla stałych kontaktów, 
moduły serii 2000 CVR12 5454807

Zestaw 5 interfejsów podwójnych przycisków R12M 5454073
Zestaw 5 diod do centralizacji D600V 5454072
Filtr przepięć - 230V~ FDVDT 5454075
Zestaw 10 przylepców do przycisków A2F 5454079
Zestaw 5 cewek elektronicznych dla przycisków wyposażonych  
w podświetlenie BV40 5454071

Opis Model Nr ref.
Zestaw 5 akcesoriów dla lamp CFL oraz LED CHR3W 5454070
Zestaw 5 akcesoriów anty-blokujących przycisk dla 
MTM2000 R1500 5454074

Adapter niskonapięciowy - 12-48V AC lub DC ADBT 5454076
Włącznik z cewką 230V~ styk NO 230V / 0.1A REL1C 5454081

DLA INSTALACJI RADIOWYCH
Antena zewnętrzna 60cm RAL60 5454083
Antena zewnętrzna 2 m RAL200 5454084
Uchwyt anteny, montaż pionowy lub poziomy SUP01 5454085
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MODUŁY
500 W 

OŚWIETLENIE
2000 W 

OŚWIETLENIE
ROLETY 
OKIENNE

RADIO RADIO RADIO

    TABELA FUNKCJI MODUŁÓW

FUNKCJA
MTR 
500

MTM 
500

MTT 
500

MTC 
500E

MTV 
500

MTVT 
500

MTK 
500E

MTV 
500ER

MTR 
2000

MTM 
2000

MTR 
2000ER

MEP 
2000

MVR 
500E

MVR 
500ER

Soft start / Soft stop ● ● ● ● ● ● ● ●

Przewodowy pilot centralny ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Centralizacja  
"Magistrala radiowa" ● ● ●

Redukcja poboru prądu, 
zmniejszona jasność świateł ● ● ● ●

Timer od 2 sekund do 4 godzin
● ● ● ● ● ● ● ●

Możliwe działanie bez 
ograniczeń czasowych ● ● ● ● ● ● ● ●

12-godzinne działanie ● ● ● ●

1-godzinne działanie ● ● ●

Powiadamianie o wyłączeniu ● ● ●

Ostrzeżenie ze stopniowym 
wyłączeniem ● ● ● ● ● ●

Różnorodne ● ● ● ●

Pamięć ostatniego włączenia ● ● ●

Pamięć ustawień ● ● ● ●

Konfiguracja minimalnej 
jasności ● ● ● ●

Funkcja anty-blokady ●

Blokada konfiguracji ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Dzienny harmonogram ● ● ● ●

Symulacja obecności ●

Lampka nocna ●

STRONY
Oferta 6 8 6 14 10 10 12 10 6 8 6 14 16 16

Dane techniczne 24 24 24 24 24 24 24 34 28 28 32 31 36 41

FUNKCJA CZASOWA

INNE FUNKCJE

FUNKCJA ŚCIEMIANIA
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     TABELA KOMPATYBILNYCH OBCIĄŻEŃ

MODUŁY

MTR 
500

MTM 
500

MTT 
500

MTC 
500E

MTV 
500

MTVT 
500

MTK 
500E

MTV 
500ER

MTR 
2000

MTM 
2000

MTR 
2000ER

MEP 
2000

MVR 
500E

MVR 
500ER

WŁ / WYŁ RÓŹNE WŁ / WYŁ GÓRA/DÓŁ

Zasilanie Min. 3 W Max. 500 W Min. 3 W Max. 500 W Max. 2000 W -
Oświetlenie z lampami  
jarzeniowymi ✔ (2) ✔ ✔ ✔1000 W max - -

Oświetlenie z lampami 
halogenowymi 230V ✔ (2) ✔ ✔ ✔1000 W max - -

Promienniki ciepła i grzejniki konwekcyjne ✔ (2) ✔ ✔ ✔ - -

Zasilanie Min. 11 VA Max. 500 VA Min. 11 VA Max. 500 VA Max. 500 VA -

12 V transformator ferromagnetyczy ✔ (2) ✔ ✔ ✔ - -

Transformator toroidalny ✔ (2) ✔ ✔ ✔ - -

Silnik generyczny, areator lub wentylator ✔ (2) ✔ ✔ ✔ - -

Lampy fluoroscencyjne z balastem 
ferromagnetycznym ✘ ✘ ✘ ✔ - -

Lampy jodków metali ✘ ✘ ✘ ✔ - -

Zasilanie Min max 11VA 500VA Min max 11VA 500VA Max 500 VA -

Elektroniczny transformator 12V ✔ (2) ✔ ✔ ✔ - -

Standadrowe żarówki energooszczędne ✔ (1) (2) (3) ✘ ✘ ✔ - -

Ściemnialne żarówki energooszczędne ✔ (1) (2) (3) ✔ (1) (3)   ✔ (3) ✔ - -
Lampy fluoroscencyjne z balastem 
elektronicznym ✔ (1) (2) (3) ✘ ✘ ✔ - -

Oświetlenie LED 230 V ✔ (1) (2) (3) ✔ (1) (3)   ✔ (3) ✔ - -
Lampy LED 12 V ze ściemnialnym 
konwerterem ✔ (1) (2) (3) ✔ (1) (3)   ✔ (3) ✔ - -

3-przewodowy silnik 230V:  
góra, dół oraz neutralny - - - - 500 VA 250 

VA

4-przewodowy silnik 230V:  
góra, dół, faza oraz neutralny - - - - 500 VA 250 

VA

2-przewodowy silnik 230V:  
faza oraz neutralny - - - - ✘ ✘ 
3-przewodowy silnik 12 V / 24 V:  
góra, dół oraz neutralny - - - - ✔ (4) ✔ 

(4)

Inne silniki - - - - ✘ ✘ 

STRONY
Oferta 6 8 6 14 10 10 12 10 6 8 6 14 16 16

Dane techniczne 24 24 24 24 24 24 24 34 28 28 32 31 36 41

500 W 
OŚWIETLENIE

2000 W 
OŚWIETLENIE

ROLETY 
OKIENNE

RADIO RADIO RADIO

OBCIĄŻENIA REZYSTANCYJNE

OBCIĄŻENIE INDUKCYJNE

OBCIĄŻENIE POJEMNOŚCIOWE

SILNIKI

(1) Zawiera 1 - 3 CHR3W podłączone równolegle do obciążenia
(2) Zalecamy użycie serii 2000, jeżeli przewód neutralny jest dostępny
(3) Maksymalna moc: 250 VA
(4) Diagram adaptacji: patrz www.yokis.com
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L’inventore dei micromoduli digitali

+ 2.5 Miliona 

100%

Yokis powstał w roku 2000 na bazie unikalnego i innowacyjnego pomysłu: 
"SPEŁNIENIE INDYWIDUALNYCH POTRZEB 
oraz instalacja inteligentnych urządzeń pod każdym przyciskiem w domu".

Od roku 2000, Yokis stale doskonalił i rozwijał technologię radiową  
z nieograniczonymi możliwościami i zastosowaniami.

Celem Yokis jest oferowanie unikalnych produktów, które pozwolą na 
spełnienie wszystkich potrzeb profesjonalistów. Yokis oferuje proste, 

łatwe w instalacji 
i użyciu moduły 
cyfrowe.

W
LICZBACH

Europejska  
(od projektu do produkcji) 

zainstalowanych modułów 
przez ponad 10 lat



A NATIONAL 
NETWORK

Produkty Yokis są dostępne w hurtowniach elektrycznych 
oraz sklepach specjalistycznych w całym kraju



                             w każdej profesjonalnej skrzynce narzędziowej

Szczegóły dostępne na stronie:

www.miwiurmet.pl

Produkt wyprodukowany w Europie przez Yokis
5 lat gwarancji

MIWI URMET Sp. z o.o.
91-341 Łódź
ul. Pojezierska 90A
tel: 42 616 21 00
fax: 42 616 21 13
miwi@miwiurmet.pl
www.miwiurmet.pl

5 lat
gwarancji


