
Installatiehandleiding

RS 868 LED systeem
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Conformiteitsverklaring:

TOUSEK Ges.mbH, Zetschegasse 1, 1230 Wenen, verklaart dat het ST LED-systeem voldoet aan alle technische 
voorschriften die van toepassing zijn op het product in het kader van de richtlijnen van de Raad 2006/95 / EG, 
2004/108 / EG en 99/5 / EWG , komt overeen met:

ETSI EN 301 489-3 V1.4.1: 2002, ETSI EN 301 489-1 V1.8.1: 2008, EN 300220-1 V2.1.1: 2006
ETSI EN 300220-2 V2.1.2: 2007-06, ETSI EN 300220-2 V2.1.2: 2007-06
EN 50371 (2002), EN 60950-1: 2006 EN 60950-1 / A11: 2009

Bij het ontwikkelen van hun producten behoudt de fabrikant zich het recht voor om technische gegevens en functies 
zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Februari 2019

Deze instructies zijn ons eigendom en mogen niet worden gegeven aan bedrijven in de competitie. Elke herdruk, zelfs gedeeltelijk, is niet toegestaan zonder onze 
toestemming. Voor drukfouten of vergissingen aanvaarden wij geen aansprakelijkheid. Met de publicatie van deze editie verliezen alle voorgaande versies hun geldigheid.

Belangrijke waarschuwingen en veiligheidsinstructies

• Montage, instelling en onderhoud mag enkel door geschoold personeel worden uitgevoerd!
• Werkzaamheden aan deze module mogen enkel in spanningsloze toestand worden uitgevoerd.
• Voedingsspanning enkel na grondige controle inschakelen!
• Volg deze handleiding zorgvuldig om een betrouwbare werking ter verkrijgen
• Een verkeerde aansluiting van de LED kan deze beschadigen. Let daarom bij het aansluiten op de polariteit.
• De algemene voeding van het apparaat moet voldoen aan IEC60950-1 en moet worden beschermd tegen kortsluiting        
en overspanning. 
• Het product mag niet worden bedekt met isolatiemateriaal zoals glaswol, polystyreen en dergelijke en dient goed 
geventileerd te zijn.
• Het apparaat voldoet aan richtlijn 2014/53 / EU.

Veiligheid
• Volg de instructies in deze handleiding nauwkeurig voor de juiste installatie en het juiste gebruik van dit product. Het 
gebruik van het apparaat in de buurt van radio, televisie, telefoon of andere elektronische apparaten kan de ontvangst 
beïnvloeden en daardoor tot storingen leiden.
• Installeer het apparaat nooit in de buurt van pacemakers, gehoorapparaten of algemene medische elektronische 
apparaten, aangezien dit de goede werking van deze apparaten kan verstoren.
• Gebruik het apparaat niet in explosiegevaarlijke gebieden en in zones waar het gebruik van een radiosysteem (bijv. 
mobiele telefoon ...) verboden is.
• De Tousek-afstandsbediening is alleen toegestaan voor apparaten en systemen waarbij een storing in de zender of 
ontvanger geen risico vormt voor mensen of eigendommen, of waar dit risico wordt afgedekt door andere 
veiligheidsvoorzieningen.
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1. Algemeen RS 868 LED System

Kenmerken

• Dimbare LED-verlichting (inbouw of verstelbare 24V-spot) 
voor het verlichten van de poortomgeving of de ingang

• Kan worden bediend met Tousek RS 868-radio!
• Continu licht, dimbaar in vier fasen voor meer veiligheid
• Gelijktijdige inschakeling van de LED met poortbeweging 

en automatische uitschakeling na 5sec - 15min
• Verschillende modi kunnen direct worden bediend via 

handzenderknoppen
• Instelmogelijkheid om geleidelijk  in- en uit te schakelen
• Hoogwaardige inplugbare kabelverbindingen in 

verschillende lengtes beschikbaar
• Optionele lichtsensor, werkt op radio en batterij

• 

Algemeen

Communicatie tussen de zenders (bijv. handzender, lichtsensor, ...) en de ontvanger geïntegreerd in de LED-voeding 
gebeurt via Tousek RS868 radio. De 868,3 MHz frequentieband wordt gebruikt als de draaggolffrequentie, de codering van 
alle apparaten die betrokken zijn bij de communicatie wordt versleuteld met de "Tousek" -code. Het is mogelijk om tot 42 
handzenders te programmeren. De spanningsomvormer (230Va.c. naar 24Vd.c.) is samen met de controller en ontvanger in 
de behuizing ondergebracht.

Het aanleren / verwijderen van zendertoetsen gebeurt via de programmeertoetsen P1 en P2. Bovendien geven signaal-
LED's en een akoestische signaalgenerator feedback bij het aanleren en instellen. Een 3-weg DIP-schakelaar wordt gebruikt 
om het schakelgedrag (plots of vloeiend inschakelen) en de lichtintensiteit in te stellen bij gebruik van een 
helderheidssensor.

De ontvanger is uitgerust met een geïntegreerde 868 MHz antenne, maar biedt ook de mogelijkheid om een externe 
antenne aan te sluiten om zo nodig de ontvangst te verbeteren.

Technische eigenschappen
 ST LED RS 868
Frequentie 868,3 MHz Bedrijfstemperatuur -20°C bis 45°C

Spanningsomvorming 230Va.c. naar 24Vd.c. ± 5% Afmetingen (L x B x H) 135 x 110 x 40mm

Uitgangsvermogen max. 60W (LED lampen)
Besscherming IP54

Artikel-nr. 16000070

ST LED RS 868
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ST LED 
RS 868

Automatisch (TIMER)

AAN
UIT Wandspot, verstelbaar 

(Art.nr. 16000050)

Inbouwspots (Art.nr. 16000040)  
incl. 1,5m verlengkabel

5m verlengkabel (Art.nr. 
16000090)

Sturing ST LED RS 868  met 
geïntegreerde radio ontvanger 
(Art.nr. 16000070)

Splitter / Aansluitkabel
 (Art.Nr. 16000080)
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Voorbeelden van gebruik
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2. Optionele toebehoren RS 868 LED System

Antenne FK 868

voor groter bereik

13250140

Lichtsensor

Commandosignalen via rolling code RS 868

16000060

LED-inbouwspot

warm wit, 24V,  4,3W, 380 Lumen, IP54 
incl. 1,5 verlengkabel 

16000040

LED-wandspot

verstelbaar 355°, 90° warm wit, 24V,  4,3W,  
380 Lumen, IP54 

16000050

4-kanaals handzender

RS 868-4M

13180080

7-kanaals handzender

RS 868-7C

13180110

2-kanaals inbouwzender

RS 868, b.v. voor externe bewegingsmelders 
Afmetingen: 45 x 33 x 11 mm 

16000110

Splitter / Aansluitkabel

16000080

Verlengkabel

Lengte 5m 

16000090

Eindstop

16000100
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NT

V

Antenne 868 MHz voorgemonteerd 
(optie:externe antenne FK868)

OUT

A

AS

DIPP1 P2A
POT

+2
4V

0V

BUZ

LED

3. ST LED RS868  sturingsonderdelen RS 868 LED System

V Voedingsklem 230Va.c. (2 x 2,5mm2) met in de fabriek aangesloten 230Va.c. stekker met 1m kabel
OUT Aansluitklemmen (4 x 0,5 mm2): LED-uitgang (max. 2,5 A / 60 W) al voorbedraad inclusief schroefconnector
NT Voedingseenheid voor verwerking van 230Va.c. naar 24Vd.c. (max. 60W)
A Antenne (AS = afscherming bij gebruik van een externe antenne FK 868)
P1 Inleerknop op de ontvanger
P2 Wisknop op de ontvanger
LED LED-indicatoren bij inleren / instellen
DIP DIP-schakelaars voor selectie plots of vloeiend schakelen en voor het aanpassen van de lichtintensiteit bij gebruik van de

lichtsensor. 
POT  Instelling inschakelduur van de LED-verlichting (5s - 15min). De tijd is alleen actief als een knop met TIMER-functie 

bediend wordt.

Opgelet

Let er bij het aansluiten, instellen en 
onderhoud, op dat de elektronica niet 
door vocht (regen) wordt beschadigd.
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Waarschuwing

• Voordat u werkzaamheden uitvoert of de 
schakelkast opent, moet de
hoofdschakelaar uitgezet worden!

• Als de besturing in bedrijf is, staat de binnenkant 
van het apparaat onder spanning.

• De veiligheidsvoorschriften moeten daarom in acht 
worden genomen om elektrische schokken te 
voorkomen.

• Het apparaat mag uitsluitend worden aangesloten 
door gekwalificeerd vakpersoneel.

• Het apparaat mag niet worden gebruikt in een  
explosie gevoelige omgeving!

• Er is een alpolige hoofdschakelaar met een 
contactopening van min. 3mm te voorzien. Het 
systeem moet altijd worden beveiligd volgens de 
geldende veiligheidsvoorschriften!

4. ST LED RS868  instellingen RS 868 LED System

Het apparaat behoudt alle instellingen wanneer het wordt uitgeschakeld.

Potentiometer (POT) voor het instellen van de verlichtingsduur van de ledspots

Instelbare tijd: 5s–15min
TIMER-functie      zie pag. 6

Instelling Verlichtingsduur Instelling Verlichtingsduur
0 5s 5 500s = 8min 20s
1 100s = 1min 40s 6 600s = 10min
2 200s = 3min 20s 7 700s = 11min 40s
3 300s = 5min 8 800s = 13min 20s
4 400s = 6min 40s 9 900s = 15min

DIP-schakelaar voor het instellen van het inschakeltype en de lichtintensiteit van de LED's

De instellingen DIP 2 en DIP 3 zijn alleen 
geldig voor de lichtsensor!

Instelling
Inschakelwijze

Instelling
Lichtintensiteit

DIP 1 DIP 2 DIP 3

ON

Plots inschakelen

AAN UIT

ON ON 100%

OFF ON 75%

OFF

Geleidelijk inschakelen:

AAN UIT

ON OFF 50%

OFF OFF 25%

Belangrijk

Bij gebruik van niet-dimbare LED-lampen van derden is het essentieel om op de vereiste instelling van DIP-
schakelaars 1-3 te letten, anders kunnen de LED-lampen beschadigd raken. 
Vereiste instelling:
→ DIP 1 = ON (plots inschakelen)
→ DIP 2+3 = ON (100% lichtsterkte)
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Handzendertoetsen aanleren / wissen

Inleren van handzenderkanalen
Afhankelijk van de gewenste functie die aan een bepaald handzenderkanaal moet worden toegewezen, drukt u zo vaak als aangegeven op de 
leerknop P1 en houdt u deze de laatste keer ingedrukt. Zodra de zoemer een continue toon afgeeft, drukt u bovendien op de gewenste 
handzenderkanaalknop.
Wanneer het leerproces is voltooid, geeft de zoemer van het LED-systeem opeenvolgende tonen.
De handzendercode is nu opgeslagen. Als extra handzenderkanalen moeten worden opgeslagen, moet het hele proces worden herhaald.

Als de code niet in de ontvanger is opgeslagen, kan dit te wijten zijn aan een vol geheugen van de ontvanger 
(opeenvolgende zoemgeluiden worden gedurende 3 seconden uitgezonden) of de gebruikte knop is al ingeleerd.

FUNCTIE Inleerproces Beschrijving

TIMER AAN:
Een commando schakelt de 
LED in, gedurende de tijd die 
is ingesteld op de controller 
(POT).

P1
ST LED

1x
100%

TIMER (POT)

AAN-UIT / DIMMER:
Functie hangt af van de duur 
dat een ingeleerde toets wordt 
ingedrukt:
< 1s:  Functie AAN/UIT
> 1s:  Dimmer-functie

P1
ST LED

2x
100%

< 1s < 1s

AA
N 

(/U
IT

)

UI
T 

(/A
AN

)

DIMMEN

> 1s
DI

M
M

AAN:
Een commando zet de 
LED-spot aan. P1

ST LED

3x
100%

AA
N

AA
N

UIT:
Een commando zet de 
LED-spot uit. P1

ST LED

4x

LICHTSENSOR:
Als een in de sensor ingesteld 
lichtniveau wordt onder- of 
overschreden, stuurt de 
sensor een signaal naar de 
ledsturing, die vervolgens 
automatisch de ledverlichting 
in- of uitschakelt.

P1
ST LED

6x

P1
Sensor

> 3s

25–100% (DIP 2+3)

Li
ch

t
se

ns
or

Verklaring van symbolen

P1 P2
P1 Inleertoets 
P2 Wistoets

POT
POT       Regelaar voor  
instellen verlichtingsduur

Toets (meermaals) 
indrukken en 

vasthouden      (      )

Toets indrukken en 
daarna loslaten Proces 

voltooid 

3x
Vb.: Druk 3 in en 
houd vervolgens de 
toets ingedrukt.

Druk op de knop en 
laat los.

Doorlopende toon Langzame toonreeks Snelle toonreeks
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Wissen van handzenderkanalen
FUNCTIE Wisproces Beschrijving

Wissen individuele 
kanalen

P2
ST LED

1x Druk op de wisknop P2 van het LED-systeem en 
houd deze ingedrukt. Zodra de zoemer langzaam 
opeenvolgende tonen afgeeft, drukt u bovendien op 
de kanaalknop van de handzender die gewist moet 
worden. 
Zodra het wisproces is voltooid, laat de zoemer een 
continue toon horen.
Herhaal het hele proces om meer kanaalknoppen 
van de handzender te wissen.

Wissen van alle 
aangeleerde 
kanalen P2

ST LED

2x

~10sec.

Druk tweemaal op de wisknop P2 van het LED-
systeem en houd deze na de tweede keer 
ingedrukt.
De zoemer geeft nu gedurende ongeveer 10 
seconden opeenvolgende tonen af.
Zodra het wisproces is voltooid, laat de zoemer een 
continue toon horen.

Voorbeelden van mogelijke commando's
Beschreibung

A

Bij duisternis schakelt de lichtsensor de LED in met 
de vooraf ingestelde helderheid (DIP 2 + 3). Met een 
"timer AAN" -commando tijdens de duisternis, wordt 
de LED voor de gespecificeerde tijd (POT) op 100% 
ingeschakeld en na het verstrijken van deze tijd 
teruggezet naar de vorige lichtsterkte.

z.B. 25%
(DIP 2+3)

100%

TIMER (POT)

25%

TI
M

ER
 

EI
N

TI
M

ER
 

AU
S

B

Bij duisternis schakelt de lichtsensor de LED in 
met de vooraf ingestelde helderheid (DIP 2 + 3). 
Bij een "AAN" -commando tijdens de donkere 
periode wordt de LED 100% ingeschakeld totdat 
een "UIT" -opdracht de LED uitschakelt. Is het 
bij de navolgende bepaling van de lichtsterkte 
door de sensor nog donker, dan wordt de LED 
weer op de vooraf ingestelde lichtsterkte 
ingeschakeld.

B1 z.B. 25%
(DIP 2+3)

100%

< 1s < 1s

AA
N 

(/U
IT

)

UI
T 

(/A
AN

)

25%

Als het "UIT" -commando na de donkere periode 
wordt gegeven, wordt de LED slechts dan 
uitgeschakeld met het "UIT" -commando van de 
handzender.

B2 Vb. 25%
(DIP 2+3)

100%

< 1s < 1s

AA
N 

(/U
IT

)

UI
T 

(/A
AN

)

C

Als tijdens een bedrijfsmodus een nieuw 
commando naar de ontvanger wordt gestuurd, is 
het laatste gegeven commando altijd geldig.
Bijv. bij een "UIT" commando na een "timer aan" 
commando heeft voorrang: de LED wordt 
uitgeschakeld.

100%

TI
M

ER
 

AA
N

TIMER (POT)

UI
T
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5. Lichtsensor RS 868 LED System

• Maakt automatische aansturing van de ST LED mogelijk via 
tousek radio RS 868.

• Het apparaat verzendt commando's afhankelijk van de 
ingestelde lichtintensiteit en de toegewezen ontvanger.

• Verstuurt de helderheid met een interval van 20 minuten.
• Tijdens de setup (gedurende 13min) is het polling-interval 

20sec.
• De ST LED RS 868-besturing kan tijdgestuurd zijn: 2–8 uur.
• Werkt op batterijen: 2 x 1,5 V AA-batterijen (meegeleverd)
• Instelbaar lichtniveau: 10–150 lux
• Een lichtsensor kan worden ingeleerd in verschillende ST 

LED-sturingen.
• • IP 54

Onderdelen van de lichtsensor

P1 AAN commando / programmeerknop
P2 UIT-commando
P3 Transfer mode configuratie
ATT  Drempelinstelling
MEM  Timer-instelling 
L1/2 Status-LED´s  

Helderheidsdrempel

• Mogelijke drempelinstelling: 10–150 lux
• Als het gemeten lichtniveau onder deze drempel ligt, stuurt 

de sensor een AAN-commando.
• Als het lichtniveau de drempel van 50% overschrijdt, stuurt 

de sensor een UIT-commando.
• Om de instelling te activeren, drukt u op ATT tot de led L1 

knippert en laat u ATT los.
• Druk nu zo vaak (1–5x) op ATT tot de gewenste 

helderheidsdrempelwaarde is ingesteld en bevestig 
vervolgens met de MEM-toets.

ATT 
indrukken

LED 2
groen

LED 1
rood

Helderheids-
drempel (Lux)

1x AAN AAN 150

2x UIT AAN 100

3x AAN UIT 50

4x UIT knippert 25

5x knippert UIT 10

P1 P2 ATT MEM

L2 L1
P3

ATT ATT ATT

1–5x

L1+L2 MEM

35

13
1

49

Maten in mm
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Tijdspecificatie voor het automatisch uitschakelen van de leds via de lichtsensor

• Om de instelling te activeren, drukt u op MEM totdat de 
LED L1 knippert en laat dan MEM los.

• Druk nu herhaaldelijk op MEM (1–5x) tot de gewenste 
tijdswaarde is ingesteld en bevestig vervolgens met de 
ATT-toets.

MEM 
indrukken

LED 2
groen

LED 1
rood Timer (u)

1x AAN AAN 2

2x UIT AAN 4

3x AAN UIT 6

4x UIT knippert 8

5x knippert UIT gedeactiveerd

MEM MEM MEM

1–5x

L1+L2 ATT

Inleren in de ontvanger ST LED RS 868

Om te kunnen functioneren, moet de lichtsensor worden 
opgeslagen in het geheugen van de compatibele ontvanger, 
die vervolgens de opdrachten van de sensor zal ontvangen:
• P1-Toets op ontvanger (ST LED RS868) 6x indrukken en bij 

laatste maal ingedrukt houden.
• Zodra de continue toon van de ontvanger klinkt, drukt u 

bovendien op P1-Toets van de lichtsensor (> 3sec).
• Wanneer het leerproces van de sensor is voltooid, laat de 

zoemer van de ontvanger opeenvolgende tonen horen.

P1
ST LED

6x

P1
Sensor

> 3sec

Batterijen plaatsen

• De lichtsensor wordt gevoed door twee 1,5V AA-batterijen.

• BELANGRIJK: Let op de polariteit 
bij het plaatsen van de batterijen 
(zie afbeelding).

• De batterijen moeten worden 
afgevoerd in overeenstemming
met de relevante wettelijke 
bepalingen!

Vb. 25%
(DIP 2+3)

+  TIMER 
START 
Vb.: 2h
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Uw installatiebedrijf

tousek PRODUCTEN

• Schuifhekaandrijvingen
• Loopwielen & -profielen
• Draaihekaandrijvingen
• Garagedeuraandrijvingen
• Vouwdeuraandrijvingen
• Slagbomen
• Parkeersystemen
• Vensteraandrijvingen
• Lichtkoepelaandrijvingen
• Deuraandrijvingen
• Poortsturingen
• Radio afstandsbedieningen
• Sleutelschakelaars
• Toegangscontrole
• Veiligheidstoebehoren
• Algemene toebehoren

Onder voorbehoud van technische wijzigingen, schrijf- en 
drukfouten

tousek
RS868-LED-SYSTEM_00
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