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Quantum
bedradingsverlengstuk-RF
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Eenvoudig te bedienen en eenvoudig te installeren, onze Quantum 

bedradingsuitbreidings-RF vergroot de mogelijkheden van uw Quantum 

bedradingscentrum-RF. 

Met deze plug-in unit kunt u tot 4 extra thermostaten aansluiten, met behulp van 

eenvoudige push-in connectoren. Superheldere LED’s houden u in beeld.
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1. Bedradingsdiagram

2. Koppeling van thermostaten met de Quantum 
bedradingsverlenger-RF
Het koppelen van thermostaten moet worden gedaan met behulp van de Quantum 
bedradingscentrum-RF waar de Quantum coördinator is aangesloten.
 
Als u bij de eerste installatie de Quantum bedradingscentrale-RF aansluit op de Quantum 
bedradingscentrale-RF, worden alle thermostaten op beide bedradingscentrales automatisch 
gekoppeld.
 
Als u de Quantum kabelverlengstuk-RF op de Quantum kabelcentrale-RF aansluit nadat de 
thermostaten zijn gekoppeld, moet u de thermostaten met de Quantum kabelverlengstuk-RF 
koppelen. 
 
verlengings-RF:

1. Schakel de stroomtoevoer naar de Quantum bedradingscentrale-RF uit.

2. Sluit de Quantum bedradingsverlenger-RF aan op de Quantum bedradingscentrale-RF.

3. Spanning op de Quantum bedradingscentrum-RF en de Quantum bedradingsverlengings-RF

4. Verwijder het voorste deksel van de Quantum bedradingscentrum-RF en houd 

    de coördinatorknop gedurende vijf seconden ingedrukt.

5. Koppel de thermostaten in de zones 9 tot12

6. Houd de knop voor de Quantum-coördinator nogmaals vijf seconden ingedrukt.

7. Plaats de voorkant van het Quantum bedradingscentrum-RF weer terug.
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Device

Power
50mm

110mm

10mm

10mm

3. Installatie

Verwijder het witte klemmenbord.Verwijder de plastic hoes. Open de vier witte 
schroeven met een kwartslag .

Bevestig de achterkant van de Quantum 
kabelverlengstuk-RF aan de DIN-rail of de 
wand. Als u aan de zijkant past, gebruik dan 
de korte lintkabel. Gebruik anders de lange 
lintkabel (zie stap 10). Hieronder ziet u de 
montage aan de zijkant, wandmontage:

Knip de stroom- en apparaatkabels op 
lengte.

Apparaat

Stroom

50mm

110mm

10mm

10mm

1 2

3 4

Vervang het witte aansluitbord. Voer de voedingskabels in.

5 6

Bevestig de witte trekontlasting met de twee 
schroeven om de voedingskabels vast te 
zetten.

Duw de draden van de actuator in de gaten 
aan de onderkant van de kabelverlengstuk-RF. 
U kunt maximaal vier actuators in elke zone 
aansluiten.

7 8
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Bevestig de korte lintkabel tussen de 
Quantum bedradingscentrum-RF en de 
Quantum bedradingsverlengstuk-RF voor 
zijdelingse installatie, anders gebruikt u de 
lange lintkabel.

Verwijder het plastic deksel van de Quantum 
bedradingscentrum-RF.

Druk de uitsparing aan de onderkant 
van de afdekking van de Quantum 
bedradingsverlenger-RF naar buiten.

Plaats het plastic deksel terug.

Schakel de netvoeding van het apparaat in. 
De rode LED gaat branden.

9 10

11

12

13

4. LED indicaties
Naam  Kleur Betekenis

Aansluiting •
Quantum bedradingsverlengstuk-RF wordt aangesloten op het 
Quantum bedradingscentrum-RF

Vermogen • Quantum bedradingsuitbreidings-RF wordt  geleverd met 230VAC 
vermogen.

Aandrijvingen voor 
zone 9 

• Vraag van de thermostaat voor zone 9, aandrijving geopend

Aandrijvingen voor 
zone 10 

• Vraag van de thermostaat voor zone 10, aandrijving geopend

Aandrijvingen voor 
zone 11 

• Vraag van de thermostaat voor zone 11, aandrijving geopend

Aandrijvingen voor 
zone 12 

• Vraag van de thermostaat voor zone 12, aandrijving geopend
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5. Productconformiteit en veiligheidsinformatie

Conformiteit van het product
Dit product voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van de volgende EU-
richtlijnen: EMC 2014/30/EU, Laagspanningsrichtlijn LVD 2014/35/EU en RoHS-richtlijn 2011/65/EU

Veiligheidsinformatie
Gebruik in overeenstemming met de nationale en EU-regelgeving. Het apparaat is alleen bedoeld 
voor gebruik binnenshuis in droge omstandigheden. De installatie moet worden uitgevoerd door 
een gekwalificeerd persoon in overeenstemming met de nationale en EU-regelgeving.

Voordat u probeert het apparaat in te stellen en te installeren, dient u zich ervan te vergewissen 
dat het apparaat niet is aangesloten op een voedingsbron. De installatie moet worden uitgevoerd 
door een gekwalificeerd persoon. Een onjuiste installatie kan schade aan de apparaten 
veroorzaken. De Quantum bedradingsverlengstuk-RF mag niet worden geïnstalleerd op plaatsen 
waar deze kan worden blootgesteld aan water of vochtige omstandigheden.

Wilt u meer informatie?
continal.nl

www.030 8903441


