
Fjernbetjening for 230V vinduesautomatik, 433 Mhz / AM 
Modtager og 230V-motorstyring, 1 kanal / betjeningsgruppe. 
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Montage- og betjeningsanvisning

Med forbehold for tekniske ændringer.

Udgave: DK 1
Gældende fra: 10.05.2005

Filnavn: TI_FJERN_230V

Montage og installation kun for faguddannet og sikkerhedsbevidste elinstallatører. Læs og følg anvisningen i denne montageanvisning. 
Gem anvisningen for senere brug, fx. ved vedligehold.

Eksemplerne i denne anvisning er principielle og uden forpligtelse, og erstatter ikke en detailplanlægning.
Anvisningen er gyldig fra udgivelsestidspunktet til ny udgave foreligger.
Med forbehold for tekniske ændringer. Udgave: Maj 2005. 
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1. Sikkerheds- og montageanvisninger 2.  Håndsender, 2 og 4 taster

Sikkerhedsanvisninger Montageanvisninger

Vær opmærksom på følgende sikkerhedsanvisninger:

INFO

Forsigtig / Advarsel
Personfare, elektrisk strøm

Forsigtig / Advarsel
Fejlhåndtering kan føre til ødelæggelse
af materiel

Forsigtig / Advarsel
Personfare ved bevægelige dele,
klemrisiko

Bemærk følgende advarselstegn:
Advarsel 230V AC
Farlig spænding. Kan forårsage død, svære personskader eller 
materielskader. Afbryd fuldstændigt styreboksen fra 
netspændingen, før De åbner, monterer eller ændrer i denne. Vær 
opmærksom på kravene i stærkstrømsbekendtgørelsen..

Ved montage og betjening vær da opmærksom på:
Vinduerne lukker automatisk. Ved åbning og lukning stopper 
motorerne via endestop. Den aktuelle trykkraft ses af motorens 
tekniske data. Kraften er tilstrækkelig til at påføre personskade.
Med montage og betjening grib da ikke i vinduesrammen eller om 
spindelen. Risici for klem- og skæreskader.

Denne anvisnings brug: Montage, idriftsætning og vedligeholdelse 
bør kun foretages af faguddannede og sikkerhedsbevidste 
elektroinstallatører eller personale med tilsvarende kvalifikationer. 
Alt arbejde med netspændingsførende dele kræver faguddannet 
personale.

Læs og overhold anvisningerne i denne anvisning og overhold de 
angivne rækkefølger, så De undgår fejl eller skader, men opnår en 
pålidelig drift.
Vær opmærksom på tilslutningseksemplerne på klemplanen, disses 
anvendelsesområder og de min- og maksimale ydelsesevner. Gem 
denne anvisning for senere brug / vedligehold.
Det vil være ud over denne anvisnings rammer, at opliste alle 
gældende bestemmelser og lovkrav.
Sikre Dem altid at Deres anlæg er i overensstemmelse med 
gældende bestemmelser, herunder:
- Svagstrømsinstallationer DS460.
- Stærkstrømsbekendtgørelsen.
- Maskindirektivet.
Desuden skal særligt iagttages: Åbningsareal af oplukket, åbnings-
tid og hastighed, kabeltværsnit i forhold til længde og strømbelast-
ning.

Før enhver reparation eller ombygning skal netspændingen 
fuldstændigt afbrydes - anlægget skal sikres mod utilsigtet 
genindkobling.
Efter installation og ved enhver ændring af anlægget skal alle 
funktioner afprøves.

Under montage og betjening vær da opmærksom på at vinduerne 
lukker automatisk.
Områder, med risici for klem- og skæreskader, der er placeret under 
2,5m højde, som fx. imellem vinduesramme og -karm samt imellem 
ovenlyskupler og bundkarme, skal sikres via sikkerhedsanordning 
der ved personberøring standser den automatiske bevægelse (Der 
henvises til gældende lovgivning).

Advarsel: Det tilrådes at anvende styringer og eksterne enheder af 
samme fabrikat. Hvis enheder af andet fabrikat tilsluttes kan tekniske 
uoverensstemmelser opstå. Ved enhver udskiftning eller udbygning 
anvend da kun originale reservedele.

De foreslåede kabeltyper er kun retningsgivende: Valget af disse 
skal altid afstemmes med byggeledelsen, elrådgiveren og stærk-
strømsbekendtgørelsen.

Fabrikanterklæring:
Dette produkt er fremstillet og kontrolleret i overensstemmelse med 
EU-lovgivning, hvorpå der foreligger en fabrikanterklæring.
Produktet bør kun tages i anvendelse når der foreligger en overens-
stemmelseserklæring for hele anlægget hvori det indgår.

Fabrikant: STG-Beikirch GmbH & Co KG. D-32657 Lemgo-Lieme.

Autoriseret forhandler: Eegholm A/S, 6400  Sønderborg 
Tlf. 73 12 12 12 - fax 73 12 12 13 - www.eegholm.dk

Kabling og tilslutning bør kun udføres af faguddannet personale. 
Kabeltype, -længde og -kvadrat skal være i overensstemmelse med 
de tekniske angivelser.

Alle svagstrømskabler (24V DC) skal overholde respektafstande til 
stærkstrømskabler.

Fleksible kabler må ikke indmures.
Frithængende tilledninger skal forsynes med trækaflastning.
Kabler skal forlægges således at de under drift ikke drejer eller 
knækker. Dropdåser skal være tilgængelige for reparation.

Håndsenderne er med Rolling Code teknologien. Hver håndsender er algoritmisk 
64forprogrammeret med en individuel kode. Der findes 2  kodekombinationer, hvilket praktisk 

giver mulighed for samtidig anvendelse af flere sendere og modtagere. Hver sender skal 
således indprogrammeres eller indlæres i den eller de modtagere hvortil man vil anvende den. 
Det anbefales altid at have mindst to sendere indkodet i en modtager, hvis en skulle bortkomme.   

NØGLERINGS-
HOLDER

Tekniske data:

TASTE 3
Kanal C

LED
RØD

TASTE 2
Kanal B

TASTE 1
Kanal A

TASTE 4
Kanal D

BATTERIDÆKSEL

Antal funktioner: 2 eller 4
Batteri: GP23A 12V
Batteri levetid: 12 - 18 mdr.
Strømforbrug: 25mA
Frekvens: 433,93 Mhz

64Kodekombinationer: 2
Modulation: AM/ASK
Ydelse: 100-200uW
Rækkevidde: 50 - 150m i

frie rum
o OOmgivelsestemperatur: -20 C til 55 C

Dimensioner: 83x48x16mm
Vægt: 40g

2 kanal håndsender: 
Typebetegnelse: S2TR 2641 E2
Artikelnr.: 60001

4 kanal håndsender: 
Typebetegnelse: S2TR 2641 E4
Artikelnr.: 60002
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Autoriseret forhandler: K.K. Consult ApS DK-8700 Horsens.
Tlf. 75 62 42 00 - fax. 75 62 42 31 - www.kkconsult.dk
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3.  Vægsender 4 taster

Vægsenderen er med Rolling Code teknologien. Hver vægsender er algoritmisk 
64

forprogrammeret med en individuel kode. Der findes 2  kodekombinationer, hvilket praktisk 
giver mulighed for samtidig anvendelse af flere sendere og modtagere. Hver sender skal 
således indprogrammeres eller indlæres i den eller de modtagere hvortil man vil anvende den. 
Det anbefales altid at have mindst to sendere indkodet i en modtager, hvis en skulle bortkomme.   

Tekniske data:

Antal funktioner: 4
Batteri: CR 2025 / 2 x 3V
Batteri levetid: ca. 18 mdr.
Strømforbrug: 8,4 mA
Frekvens: 433,93 Mhz

64
Kodekombinationer: 2
Modulation: AM/ASK
Ydelse: 100-200uW
Rækkevidde: 50 - 150m i

frie rum
o O

Omgivelsestemperatur: -20 C til 55 C
Dimensioner: 25x41x41mm
Vægt: 47g

4 kanal vægsender: 
Typebetegnelse: SETR 2641 TM
Artikelnr.: 60010

LED
Taste B

Taste C

Taste D

TasteA Taste C

Taste D

TasteA

Skitse 1

ÅbningFastskruningshuller

Skitse  2

 Klæbestrimmel

Skitse  3

Skitse 4

5

4.  Programmering  /  kodning

4.1 Symbolbeskrivelse

I den følgende forklaring anvendes følgende symboler (skitse 6).

Tryk 4 
sekunder

Tryk 1 
sekund

Bip Kort bibtone fra summeren

Biiiiiiiiiiiiiiip Lang bibtone fra summeren

Bip -  Bip -  Bip 3 korte bibtoner fra summeren

Når vægsender anvendes, anbefales det at foretage indkodning før vægmontagen, da 
modtagerens/styringen rækkevidde er reduceret under indkodningen.

4.2  Indkodning af håndsendere

Hvis der anvendes flere modtagere/styringer skal disse tilsluttes netspænding enkeltvis 
under indkodningen, så håndsenderne indkodes separat og ikke påvirker andre 
modtagere/styringer end den der er under indkodning.

Identifikation af sendertasterne

C4 = Bogstavet står for sendertasten -
Her taste C, tallet står for 
aktiveringstiden                                                  

A1 = Sendertaste A betjenes i 1 sekund.

Indkodning af den første håndsender
Sekventielle funktioner med én taste:

(A+B)4 [Bip],  A4 [Biiiiiiiiiiiiiip] , A1, eller B1, eller C1, eller D1. 

Bip - Bip - . - Bip Gentagne bibtoner fra 
summeren

(1)C4 = = Sendertaste C på sender nr. 1 betjenes i 
4 sekunder

Skitse  6

Skitse 7

Biiiip Mellemlang bibtone fra summeren

(A+B)4 = Sendertasterne betjenes samtidig i 4 
sekunder

4
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Vi anbefaler at der indkodes mindst to håndsendere, hvis en skulle bortkomme eller blive 
beskadiget.

Separate funktioner med flere taster :

Den første håndsender kræves for at indkode yderligere håndsendere ( Skitse 8)
(A+B)4 [Bip] - B4 [Bip -Bip - ......... - Bip ] , D1.

Indkodning af yderligere håndsendere 

Sekventielle funktioner med én taste:
(1)(A+B)4 [Bip] - (1)A4 [Biiiiiiiiiiiiiip] , (2)A1, eller (2)B1, eller C1, eller D1. (2) (2)

Separate funktioner med flere taster:
(1)(A+B)4 [Bip] - (1)B4 [Bip -Bip - ......... - Bip ] , (2)D1.

Skitse 10

Skitse 8

Skitse 9

7

4.4   Sletning af hukommelse

4.4.1 Sletning fra håndsender
(A+B)4 - [Bip] A4 [Biiiiiiiiiiiiiiiiiip ] - (A+B)4 [Biiiip ],[Biiiip ],[Biiiip ].

Sletning af hukommelse skal ske uden at åbne modtageren/styringen, da printet 
fører 230V netspænding og dermed er berøringsfarligt !

4.5 Time out funktion
Time out funktionen sikrer at de tilsluttede motorer ikke arbejder længere end den indkodede 
time out tid. Desuden sikrer den at modtageren/styringen nulstilles (efter time out tiden) efter 
et lukketryk, således at der ved sekventiel funktioner ikke først skal trykkes (STOP) før 
motorerne igen kan åbne.

(A+B)4 [Bip], D4 [Biiip - Biiip - Biiip - Biiip] efter hinanden:
A1 [Biiip] : Time out tid 40 sek.
B1 [Biiip, Biiip] : Time out tid 90 sek. (fabrtiksindstilling)
C1 [Biiip, Biiip, Biiip] : Time out tid 180 sek.

4.4.2 - Sletning fra modtageren/styringen
Tryk på midten af modtagerens/styringens hus (underside), hvorved en kontakt i modtageren 
aktiveres. Tryk til der høres en lang bibtone, slip da og tryk igen indenfor 2 sekunder. 
Fasthold trykket til der lyder 3 bibtoner og hele hukommelsen i modtageren/styringen er nu 
slettet.  

.

90 sek

.

180 sek .

40 sek

.

Skitse 11

Skitse 12

6
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5.  Anvendelsesområde og principtilslutning

Fjernbetjening:
Motorstyring 
fjernbetjeningssystem til 230V motorer med indbygget endestop. Med 4 taste-sendere kan 
fjernbetjeningen kodes til betjening med én taste for ÅBN, én taste for STOP og én taste for LUK, 
eller 4-tastesendere kan ledes som 2 taste håndsendere med én fælles taste til ÅBN, STOP og 
LUK i sekvens. Efter den indbyggede time out går styringen atter i STOP, således at betjeningen 
igen starter ved et ÅBN-tryk.

Motorer: 230V AC motorer, med indbygget endestop, og med et max. strømforbrug på 1A.   

SEL 2641 R433RM udgør sammen med hånd- eller vægsendere et 

Netforsyning 230V AC / 50Hz

Motor 230V AC
med indbygget endestop

Dropdåse

Fjernbetjening

Afbryder

23x1,5mm  (N, L, PE)

23x1,5mm  (N, L, PE)

24x1,5mm  (N, L1, L2,  PE)

Fjernbetjening

6. Elektrisk tilslutning / klemplan
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Motor 230V AC med indbygget endestop
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PE-leder afhængig af kapslingsklasse

230V AC fra afbryder

Resettaste

Indgangsklemmer 230V:
Klemme 1 L1 Fase
Klemme 2 N
Klemme 7 PE leder

Motorklemmer:
Klemme 3 L LUK, Fase
Klemme 4 N
Klemme 5 L ÅBN, Fase
Klemme 6 PE leder

Klemme 8 anvendes ikke
Klemme 9 anvendes ikke

Antenneklemmer:
Klemme 10 Skærm
Klemme 11 Antenne

Ved forkert tilslutning virker styringens time out funktion ikke!

Styringen bør tilsluttes via en separat 230V-afbryder!
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8.  Fejl og fejludbedring

9.  Tekniske data motorstyring/modtager

Senderen sender tilsyneladende ikke -
Den røde LED lyser ikke.

Håndsenderen sender  tilsyneladende ikke -
Den røde LED lyser.

Den røde LED blinker.

Udskift batteriet i senderen.
Prøv sender nummer to.

Efterprøv om sendere er kodet i 
modtageren. Benyt evt. resettasten og 
foretag indkodningen påny.

Udskift batteriet i senderen

Forsyningsspænding:
Strømforbrug (hvile): 
Motorbelastning max.:
Omgivelsestemperatur:
Kaslingsklasse:
Max arbejdstid:
Frekvens:
Modulation:
Mellemfrekvens:
Følsomhed for korrekt signal:
Oscilatorfrekvens:
Hukommelse:
Time out:
Hus:
Betegnelse/Artikelnr.:

230 V AC / 50Hz
2 mA
400 W

o o
- 20 C til +70 C
IP 54
180 sek.
433,92 Mhz
AM/ASK
10,7 Mhz
-113 dBm
6,6128 Mhz
85 sendetaster
90 sek. Default
Lysegrå plast m. ledningsaflastning.
SEL 2641 R433RN / 60000

Tilslut motorstyringen/modtageren efter 
anvisningerne i denne montageanvisning.

Hvis ikke modtager/sender er indkøbt med 
kodning fra forhandleren, foretages 
indkodningen efter denne montageanvisning.

Sekventielle funktioner:
Afprøv om motoren/erne åbner ved tryk på 
A-tasten (eller den taste der er angivet ved 
leverancen).
Afprøv om mellemstop er muligt ved 
efterfølgende tryk.

Afprøv om motoren/erne lukker ved tredje 
tryk.

Vent 90 sekunder til time out tiden er 
udrendt, og prøv om motorerne åbner ved 
fjerde tryk.

Separate funktioner:
Afprøvningen er principielt som for 
sekventielle funktioner, dog har hver 
funktion sin taste.

Instruér brugerne om virkemåden.
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