Technische gebruiksaanwijzing: Afstandsbediening Opti-Phone
Inhoud
Indien Opti-Phone verbonden is met een apparaat type zender CPL (met Opti-Pilote,
energiebeheerder)
Indien Opti-Phone enkel wordt gebruikt om de installatie te besturen (zonder Opti-Pilote,
energiebeheerder)

I)

Basisschema
Telefoon van de installatie
Telefoon op afstand
Elektriciteitsnet
230V / 50Hz
Verwarming Comfort/Vorstbescherming
Automatisch Aan / Uit
Ontvanger (informatie gegeven door leiding)
Convector (informatie gegeven door leiding)
Elektrische boiler
Relais
Indien het bestuurde vermogen te groot is, dan is het noodzakelijk om deze uitgang af te
lossen door gebruik te maken van een relais die aangepast is aan wat nodig is. Dit is
nodig in volgende gevallen:
• Als de installatie 36kW of 180m² overschrijdt, neem dan contact op met onze
diensten.
• In het geval van een driefasige installatie, moet er een fasekoppelaar voorzien
worden.

II)

Installatie
Aansluiting:
De Opti-Phone moet aangesloten worden op een stopcontact van 230V met aarding (A)
De aansluiting op de telefoonlijn wordt gedaan met behulp van een telefoonstekker (C)
of een RJ11 (B)
De stekker RJ11 (B) wordt aangesloten aan de zijkant van het toestel (D).
De telefoonstekker (C) wordt tussen de telefoon en het stopcontact aangesloten.
De drukknop (F) staat toe om uitzonderlijk de handeling “alles of niets” te gebruiken.
Belangrijk:
Het stopcontact (E) is de directe verlenging van het stopcontact (A).
Dit stopcontact is niet bestuurd door de Opti-Phone.
U kunt deze gebruiken als een gewoon stopcontact.

III)

Ingebruikname
Als het groene lampje vast brandt op de ontvanger:
Druk op [] van de ontvanger tot het groene lampje knippert (~10 sec)
Laat dan los. Vervolgens, druk één keer de knop []

Het groene lampje blijft branden, de ontvanger is verbonden met de Opti-Phone.
Druk op de knop van de Opti-Phone om deze modus (de radiator koppelen aan de OptiPhone) te verlaten.
Indien Opti-Phone verbonden is met een apparaat type zender CPL (met Opti-Pilote,
energiebeheerder)
De zender van het apparaat type CPL in configuratiemodus zetten (zie
gebruiksaanwijzing).
Indien op de Opti-Phone de twee lampjes knipperen:
o Druk één keer op de knop. Het groene lampje blijft vast branden.
Indien op de Opti-Phone het groene lampje vast brandt:
Druk ongeveer 10 seconden op de knop tot de twee lampjes knipperen.
Druk daarna één keer op de knop. Het groene lampje blijft vast branden.
Zet de ontvangers (de radiatoren) aan die bestuurd worden door de Opti-Pilote (zie
gebruiksaanwijzing van deze).
Zet de automatische ontvangers aan die bestuurd worden door de Opti-Phone (zie §
Opti-Phone wordt enkel gebruikt voor de installatie te besturen).
III)

Ingebruikname
Indien Opti-Phone enkel wordt gebruikt om de installatie te besturen (zonder OptiPilote, energiebeheerder)
Om de radiatoren te koppelen aan de Opti-Phone:
Blijf op de knop drukken tot het groene lampje knippert. Laat de knop los.
Indien op de ontvanger het groene lampje knippert:

Druk één keer op de knop [] van de ontvanger. Het groene lampje blijft vast branden.
De ontvanger is gekoppeld aan de Opti-Phone.
Indien op de ontvanger het groene lampje vast brandt:

Druk op [] van de ontvanger tot het groene lampje knippert (~10 sec) Laat dan los. Druk
vervolgens één keer de knop [] Het groene lampje blijft branden, de ontvanger is
verbonden met de Opti-Phone.
Druk op de knop van de Opti-Phone om deze modus (de radiator koppelen aan de OptiPhone) te verlaten.
Om een apparaat type CPL te koppelen aan de Opti-Phone:
Druk ongeveer 3 seconden op de knop tot het rode lampje knippert. Het groene lampje
gaat uit. Laat de knop los.
Indien op de ontvanger het groene lampje knippert:

Druk één keer op de knop (MAIN) van de ontvanger. Het groene lampje blijft vast
branden. De ontvanger is gekoppeld aan de Opti-Phone.

Vorm met een andere vaste of mobiele telefoon het telefoonnummer van de installatie.
De Opti-Phone neemt de telefoon op na X beltonen (dit kan veranderd worden naar 5 tot 35
beltonen).
Hallo, Geef
uw code in.

Methode 2: Dienst “telefoon wordt vlug opgenomen”
Te gebruiken in volgende gevallen:
• Indien u belt met een mobiele telefoon,
• Indien een antwoordapparaat verbonden is aan de telefoon van de installatie
Vorm met uw telefoon het telefoonnummer van de installatie
Wacht 2 beltonen af.
Haak in en wacht 10 seconden.
Vorm weer het telefoonnummer
De Opti-Phone neemt de telefoon op na 1 of 2 beltonen.
Hallo, Geef
uw code in.

Belangrijk:
•
•
•

Wacht op de stiltes om op een toets te drukken.
Druk op [] om terug te komen op het vorige keuzemenu.
Druk op [] [] om ervoor te zorgen dat de Opti-Phone inhaakt.

Na te hebben gebeld naar de Opti-Phone, geef uw code in (4 cijfers).
Bij de ingebruikname is de code 1234 (deze kan u veranderen).
Hallo, Geef
uw code in.
Indien u een foute code zou ingeven zal de stem u dit laten weten en u heeft 3 pogingen vooraleer
de Opti-Phone inhaakt.
Daarna zal de Opti-Phone het keuzemenu opsommen.
Indien het gaat over een apparaat type CPL:
“Het apparaat staat uit, om het aan te zetten, druk op 1”

“Het apparaat staat aan, om het uit te zetten, druk op 1”

Indien het gaat over de radiatoren:
“Het systeem staat aan, om het uit te zetten
(vorstbeschermingsmodus) druk op 2”

“Het systeem staat uit (vorstbeschermingsmodus), om het aan te
zetten druk op 2”

Indien een Opti-Pilote gekoppeld is aan de Opti-Phone:
“Het systeem staat aan en om het uit te zetten (vorstbeschermingsmodus) druk op
2”

“Het systeem staat uit (vorstbeschermingsmodus) en om het aan te zetten druk op
2”
Op het einde van het keuzemenu, stelt de Opti-Phone volgende opties voor:
De code veranderen:
Om de code te veranderen druk op 3 of haak in.

Voer de nieuwe code in of druk op []
Vb.: 4567 “De nieuwe code is 4567”

Deze keuzemenu’s worden enkel opgesomd als de configuratie werd ingesteld (zie “ingebruikname”)

Het is mofgelijk om het aantal beltonen te kiezen (van 5 tot 35 beltonen). Bel naar de Opti-Phone en
voer uw code in.
… of haak in

Wanneer het keuzemenu wordt opgesomd, druk “#81”
De Opti-Phone maakt twee Biep-geluiden.
Voer het cijfer dat overeenkomt met het aantal gewenste beltonen (vb.: 05).
Aantal beltonen (vb.: 05)
De stem zal uw gekozen aantal bevestigen.
vijf

Reïnitialisatie van de Opti-Phone
Om de Opti-Phone terug te initialiseren, moet u ongeveer 30 sec. op de drukknop drukken.
•
•
•

Na 3 seconden knippert het rode lampje: blijf op de knop drukken
Na 6 seconden knippert het groene lampje: blijf op de knop drukken
Na 30 seconden brandt het groene lampje weer vast. Het toestel is
gedeconfigureerd. Laat de drukknop los.

