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TELIS SOLIRIS RTS

De TELIS SOLIRIS RTS is een één kanaal handzender voor de SOLIRIS ontvanger
RTS.
Commando’s worden overgedragen door radiosignalen (frequentie 433.42 MHz) over
een afstand van 300 meter in een vrije ruimte of 20 meter door twee muren van
gewapend beton.
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Kenmerken:
❏ Voeding: 3V lithium batterij, type CR 2430
❏ Beschermingsindex: IP 30
❏ Werkingstemperatuur: +5°C tot +40°C
❏ Klasse III product
❏ Voor gebruik in een normale atmosfeer
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Programmatie:

A EERSTE TOEWIJZING

Toewijzen van een TELIS SOLIRIS RTS in het geheugen van een SOLIRIS ontvanger RTS
Enkelvoudige bediening
• Plaats de Soliris ontvanger RTS in de programmatiemode
(zie de montagegids van de Soliris ontvanger RTS).
• Druk kortstondig met een balpen op de programmatietoets aan de achterzijde van de Telis Soliris RTS
➭ De LED van de Soliris ontvanger RTS knippert om aan te geven dat het adres van de Telis
Soliris RTS is opgeslagen in het geheugen van de Soliris ontvanger RTS, die automatisch
uit programmatiemode springt.

B EEN RTS ZENDER TOEVOEGEN AAN EEN REEDS GEPROGRAMMERDE ONTVANGER
Toevoegen van een extra RTS zender(TELIS 1/4 RTS; CENTRALIS RTS;... )
Twee mogelijkheden:

1 Herhaal de hierboven beschreven procedure (met de toe te voegen zender).
langer dan 2 sec. op de programmatietoets van de Telis Soliris RTS, die reeds is toegewezen aan de Soliris ontvanger RTS
2 • Druk
ontvanger, om de ontvanger in programmatiemode te plaatsen.
➭ De twee leds van de Telis Soliris RTS lichten op om aan te geven dat de ontvanger gedurende 1 minuut in programmatiemode
staat.
• Druk kortstondig op de programmatietoets van de RTS zender die men wil toevoegen.
➭ De led van de Soliris ontvanger RTS knippert om aan te geven dat de zender is toegekend aan de ontvanger, die automatisch uit programmatiemode springt.
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C WISSEN VAN EEN ZENDER UIT HET GEHEUGEN VAN DE ONTVANGER
Om een RTS zender te wissen uit het geheugen van de Soliris ontvanger RTS: plaats de ontvanger in programmatiemode, druk dan kortstondig op de programmatietoets van de RTS zender die men wenst te wissen.
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Gebruik:

A OP / NEER / STOP COMMANDO’S

Druk kortstondig
of
toets, het zonnescherm voert het commando uit.
Door kortstondig op
toets te drukken stopt men het zonnescherm.

B WIND/ZON FUNCTIE
Met de TELIS SOLIRIS RTS kan men de functie van de SOLIRIS ontvanger RTS omschakelen.
(wind) : de ontvanger reageert op de windsnelheid en op de OP/NEER/STOP commando’s.
(wind en zon) : de ontvanger reageert op de windsnelheid, lichtintensiteit en op de OP/NEER/STOP commando’s.

VISUALISATIE VAN DE AKTIEVE FUNCTIE:
• Druk kortstondig op de selectietoets van de TELIS SOLIRIS RTS om te visualiseren
welke functie de Soliris ontvanger RTS aktief is.
➭ De overeenkomstige led licht op.

DE FUNCTIE OMSCHAKELEN:
• Druk op de selectietoets van de TELIS SOLIRIS RTS (ongv. 2 sec) om naar de
andere functie van de SOLIRIS ontvanger RTS (wind alleen / wind en zon) om
te schakelen.
➭ De led die overeenkomt met de huidige functie zal ongeveer 2 sec. branden,
daarna zal de andere led beginnen te branden om aan te geven dat de TELIS
SOLIRIS RTS een radiosignaal heeft gestuurd naar de SOLIRIS ontvanger RTS.
2 seconden

! Plaats slechts 1 TELIS SOLIRIS RTS in het geheugen van een SOLIRIS ontvanger RTS. Indien men de Soliris ontvanger RTS met meerdere zenders wil bedienen kies dan een TELIS 1 RTS, TELIS 4 RTS of een CENTRALIS RTS.

BATTERIJ
De TELIS SOLIRIS RTS is uitgerust met een 3V batterij (type 2430). De batterij heeft een levensduur van ongev. 3 jaar wanneer men 4 bevelen van 1 sec. per dag geeft. Indien de batterij niet genoeg voeding kan geven zal de controleled niet meer oplichten en zal het commando niet worden uitgevoerd.

De batterij vervangen:
• Maak de achterzijde van de zender los met behulp van een schroevendraaier.
• Schuif de batterij uit zijn behuizing met behulp van een schroevendraaier.
• Plaats een nieuwe batterij en sluit de zender.
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Opgepast : Vermijd dat bij het vervangen van de batterij statische electriciteit de electronica zou kunnen beschadigen.

Oude batterijen horen bij het KGA.
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Het is ook mogelijk de Soliris ontvanger RTS in programmatiemode te plaatsen met een andere RTS zender (zie
B/2), en druk dan kortstondig op de programmatietoets van de RTS zender die men wenst te wissen.

