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Met het pack TYXIA 611 kunt 
u een draadloos en bedraad licht-
net realiseren, zonder bestaande 
schakelaar.

 Aanbevelingen

 OPGELET, de kabels van de besturing 
zijn niet geïsoleerd van het lichtnet.  
Alle apparatuur die is aangesloten, 
moet Ce-gemarkeerd zijn en voldoen 
aan de eisen voor laagspanning 
en volgens de instructies worden 
gemonteerd.  
De kabels van de lokale bediening 
kunnen 10 m worden verlengd  
(te scheiden van 230V).

Stap 1 - Installeer uw producten

230V~

OFF

U kunt de ontvanger van de verlichting install-
eren in een behuizing achter een schakelaar 
of een drukknop (automatische detectie van 
gebruik) of achter een plafond.

1.1  Instructies voor aansluiting van de aansluitklemmen 1 2 3 4
 Strip de kabel, met inachtneming van de striplengte die op het product 

wordt aangegeven.

 1.1.1  Vaste kabels    1.1.2  Flexibele kabels 

1 2 3 4
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1 2 3 4

 Druk de kabel tot op het einde  
van de terminal.

Aanbevelingen voor demontage
Verbreek de voeding.
Gebruik een schroevendraaier van 2,5 mm om op de knop
van de klem te drukken voordat u de kabel verwijdert.

1.2  Instructies voor aansluiting van de kabels IN1 - COM - IN2 
 Gebruik de meegeleverde kabels.
 Druk de kabel tot op het einde van de terminal.

Strip de kabels niet wanneer deze zijn 
aangesloten op het product om de in-
terne connector niet te beschadigen.

Aanbevelingen voor demontage
Draaien door aan de kabel te trekken.
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1.3  Aansluiting TYXIA 5610 
 Aansluiten:
 De armatuur op de klemmen 3 en 4.  

De schakelaar op de klemmen  IN1 - COM (ingang 1).
 De voeding 230V op de klemmen 

1 en 2.
 Schakel de voeding in om het 

koppelen uit te voeren.

1.4 Installatie TYXIA 2310
 Dit product mag niet op een metalen ondergrond staan.

1 2 3 4
Click

Click

CR 2430

T1 T2

Configuratietoetsen

Stap 2 - Bepaal de bedrijfsmodus van de TYXIA 2310

 De bedrijfsmodus van de TYXIA 2310 is standaard modus A,  
dit wil zeggen 2-weg besturing van de verlichting ON/OFF.

BELANGRIJK: Als de keuze voor u geschikt is, ga naar stap 3
“Uw producten koppelen”.  

Indien niet, bepaal de werkingsmodus voor uw installatie.
 Modus B: De modus Scenario voor gelijktijdige besturing van  
verschillende ontvangers.

 Modus C : De Modus Variatie voor 
de besturing van een-weg  
verlichting.

 Open de behuizing. 
Met korte drukken op de toets T2, 
selecteer de gewenste bedrijfsmodus.
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EXIT
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Mode A Mode B Mode C

Het lampje knippert 
1 keer.

Het lampje knippert 
2 keer.

Het lampje knippert 
3 keer.
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Technische kenmerken
TYXIA 5610
- Voeding 230 V~ 0,6 VA 
- Isolatieklasse II
- Verbruik in stand-by: 0,06 W
- Opslagtemperatuur: -10 °C / +70 °C 
- Bedrijfstemperatuur: -10 °C / +40 °C 
- IP 40 (in behuizing)
- Afmetingen: 41 x 36 x 14,5 mm
- Radiogestuurde afstandbediening X3D:   

868,7 MHz tot 869,2 MHz.
- Maxiaal vermogen < 10 mW, ontvanger categorie 2

TYXIA 2310
- Voeding door lithiumbatterij CR 2430 (inbegrepen),  

autonomie 10 jaar, afhankelijk van het gebruik
- Opslagtemperatuur: -10 °C / +70 °C 
- Bedrijfstemperatuur: -10 °C / +40 °C 
- IP 40 - IK 04
- Afmetingen: 80 x 80 x 11 mm
- Radiogestuurde afstandbediening X3D:   

868,7 MHz tot 869,2 MHz.
- Maxiaal vermogen < 10 mW, ontvanger categorie 2

Set TYXIA 611
NL   Set draadloze en bedrade  

wisselschakelaar

Gebruik een ele-
ktrisch geïsoleerd 
gereedschap om 
de acties op de 
configuratieknop 
van de ontvanger uit 
te voeren. 

TYXIA

Verbreek de voeding.

Gebruik een schroevendraaier van 2,5 
mm om op de knop van de klem te 
drukken om de kabel in te brengen.
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On / Off

On / Off

Alim. 230 V
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200 W maxi.
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Stap 3 - Koppel uw producten

❶ Zet de ontvanger TYXIA 5610 
in afwachting tot koppeling. 
Druk gedurende 3 seconden op de 
knop tot het  lampje knippert, laat los.

❷ Op de zenders TYXIA 2310, verzend 
de volgorde van de koppeling:

 Modus A of B: Druk 3 seconden 
de toets van het kanaal dat u 
wilt koppelen (1 of 2).

 Modus C : Druk gelijktijdig 3 
seconden op de knoppen  
1 en 2.

❸	 Als het lampje van de ontvanger niet meer 
knippert.  De apparaten zijn gekoppeld.

Aantal gekoppelde zenders: maximaal 16

Ondersteuning
Samenvatting van functies die toegankelijk zijn via de knop op  

de ontvanger

 

De knop gedurende x seconden ingedrukt houden
A Koppelen / Configuratie

 Druk gedurende 3 seconden op de knop van de ontvanger tot het lamp-
je knippert, laat de knop los.
B Een koppeling verwijderen 

 Op de ontvanger TYXIA 5610:
 Druk gedurende 10 seconden op de knop van de ontvanger tot het 

lampje snel knippert, laat de knop los.
 Op de TYXIA 2310 zender:
 Modus A of B: Druk 3 seconden de toets van het kanaal dat u wilt wis-

sen (1 of 2).
 Modus C : Druk gelijktijdig 3 seconden op de knoppen 1 en 2.

C Alle koppelingen verwijderen
 Druk 20 seconden op de knop van de ontvanger. 
 Ingedrukt houden tot het lampje dooft, nadat het snel knipperde, vervolgens 

loslaten.  
De ontvanger is vrij van radioverbinding.

 De zender blokkeert in de volgende gevallen
 Detectie van overbelasting, het product blokkeert gedurende 30 seconden 

voordat een nieuwe start wordt geautoriseerd. Het lampje knippert snel 
tijdens deze fase.

 Om de ontvanger de beveiligde modus te verlaten, vervang de lamp 
door een lamp met een lagere wattage (zie compatibiliteitstabel)

De batterijen vervangen

!

CR 2430

Red Red Red
2s

 Het rode lampje knippert telkens wanneer u op een toets  
drukt = Batterij leeg

Compatibiliteit

① Halogeen 230V of gloeilampen 230V.
②CFL energiebesparende lampen 230V.
③ LED-lamp 230V.
④ Halogeen of LED 12V TBT met elektronische AC- of DC-transformator.
⑤ Halogeen of LED 12V TBT met ferromagnetische transformator/ 

ringkerntransformator.
⑥ TL-lamp.

200 W 100 W 100 W100 W100 W

LEDLED

150 W 100 W

M

Hi-Fi

230 V~ 50 Hz

Een aanvullende handleiding kunt u vinden op de pagina  
TYXIA 611 van de DELTA DORE-website.
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