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sturing  : relais ( potentiaal vrij )

Aansluitschema G-Motion

voeding  : standaard 100-240V kabel ( C7 )

gevoed met  100V - 240V (standaardsnoer)

verkrijgbaar in EU, UK en US uitvoering
6230-1200-EU-W
6230-1200-UK-W
6230-1200-US-W

stekkertype:  C7

layout onderzijde kan
verschillen per uitvoering

kabel weg te werken
in kabelgoot

Domotica systeem

Aansluiting voor RJ45 connector

Schakeleigenschappen

Alleen de benodigde 
contacten aansluiten

> Open en Close niet gelijktijdig bedienen, 
anders gaat de motorunit in de programmeerstand

> bediening tot 1 sec:  - automatisch open/dicht
                                       - stop  

> de schakelstroom is +/- 5,5mA

> bediening langer dan 1 sec: systeem loopt totdat contact 
wordt verbroken of als de eindpositie is bereikt                                        

> altijd potentiaalvrij schakelen

totale kabel lengte: 4m

Relais

Relais

(pin 1)

(pin 8)

Voor motor-types:

> Door motor-feature ‘Operation Mode’ op ‘1-Button Mode’ 
te zetten is ook mogelijk om met een 1 NO-contact 
de motor te bedienen. 
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min. 0.2 mm²
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B30
sturing  : relais ( fase-geschakeld + constante fase )

Aansluitschema G-Motion

voeding : 100V-120VAC (US) of 220V-240VAC

kabels weg te werken
in kabelgoot

Domotica systeem

layout onderzijde kan
verschillen per uitvoering

Relais

Relais

Systemen met CPS
( zonder CPS zie blad B20 )

Stand van de switch indien 
CPS wel in gebruik is 
op het systeem

Switch-stand

Switch

kabels strippen /
diameter:

Aan te sluiten door erkend installateur

male 
connector

Voor motor-types:

Schakeleigenschappen fasegeschakeld
> Open en Close contact: systeem loopt totdat contact 
wordt verbroken of als een eindpositie is bereikt of be-
diening tot 1 sec: systeem loopt automatisch open of dicht 

> Contact tijd is maximale Open of Close tijd met 
min. 5 sec. extra margetijd.

> Wanneer gordijn in ruststand is, altijd naar 0-stand (NO)
terugkeren

> Bij omschakelen van Open naar Close altijd eerst naar
0-stand (0,5 sec.) 

> Systeem gaat uit van 2x ‘NO’- contacten of wisselcontact
 met 0-stand. Door feature "operation mode" op “1-button
mode” te zetten is het mogelijk met 1-NO contact de 
motor te bedienen 

Lc  - contante fase
       > 100-120VAC (US)
       > 220-240VAC
N - Neutral
L1 - Open
L2 - Close
    - GND, optional

schakeldraden &
100-120VAC (US) of 
220-240VAC

voeding : 
100-120VAC (US) of 220-240VAC via schroefcontact 
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