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NLi 1. Deze handleiding...

... beschrijft hoe u bij de montage, de elektrische aansluiting en de 
bediening van de Troll Basis 5602 te werk moet gaan.

1.1 Gebruik van deze handleiding

 ◆ Lees deze handleiding nauwkeurig door voordat u met de 
werkzaamheden begint en neem alle veiligheidsaanwijzin-
gen in acht.

 ◆ Lees ook de handleidingen van de toebehoren (indien aan-
wezig) en die van de aangesloten verbruikers.

 ◆ Deze handleiding maakt deel uit van het product. Bewaar 
hem op een goed bereikbare plaats.

 ◆ Geef deze handleiding bij afgifte van Troll Basis 5602 aan 
derden mee.

 ◆ Bij schade die door het niet naleven van deze handleiding 
en de veiligheidsaanwijzingen ontstaat, vervalt de garantie. 
Ook voor gevolgschade kunnen wij niet aansprakelijk worden 
gesteld.

i
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NLi 2. Gevaarsymbolen

In deze handleiding gebruiken wij de volgende gevaarsymbo-
len:

Levensgevaar door elektrische schok

Gevaar / gevaarlijke situatie

2.1 Gevaren en signaalwoorden

 GEVAAR!

Deze gevaren leiden tot ernstige verwondingen of de dood, 
indien ze niet vermeden worden.

 WAARSCHUWING! WAARSCHUWING!

Deze gevaren kunnen tot ernstige verwondingen of de dood 
leiden, indien ze niet vermeden worden.

 VOORZICHTIG!

Deze gevaren kunnen lichte tot matige verwondingen veroorza-
ken, indien ze niet vermeden worden.

 LET OP!

Oneigenlijk gebruik kan materiële schade veroorzaken.

i



6

NL2.2 Gebruikte weergave en symbolen

Weergave Beschrijving

1.  Stappen

2.  

 ◆   Opsomming

1) of a) Lijsten

i  Meer nuttige  
  informatie

 Lees de bijbehorende  
  handleiding

 Het controlelampje knippert rood

 Het controlelampje brandt rood

 Het controlelampje is uit

i
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NL3. Veiligheidsaanwijzingen

Het gebruik van defecte apparaten kan leiden tot gevaar 
voor personen en materiële schade (elektrische schok/kort-
sluiting).

 ◆ Gebruik nooit defecte of beschadigde apparaten.

 ◆ Controleer de Troll Basis op beschadiging.

 ◆ Neem a.u.b. contact op met onze serviceafdeling, indien u 
schade aan het apparaat vaststelt, zie pagina 56.

Bij oneigenlijk gebruik bestaat verhoogd gevaar voor ver-
wondingen.

 ◆ Instrueer alle relevante personen over het veilige gebruik 
van de Troll Basis.

 ◆ Dit apparaat kan door kinderen vanaf 8 jaar, mensen met een 
lichamelijke, sensorische of geestelijke beperking, of mensen 
met een gebrek aan ervaring en kennis onder toezicht ge-
bruikt worden, als ze geïnstrueerd zijn in het veilige gebruik 
en de gebruiksrisico’s kennen. 

 ◆ Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

 ◆ Trek het bedieningselement nooit van de installatiebehui-
zing tijdens het gebruik.

i
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NL3.1 Beoogd gebruik

Gebruik de Troll Basis 5602 uitsluitend voor het aansluiten en 
besturen van een buismotor voor: 

 ◆ Rolluiken
 ◆ Markiezen 

Gebruiksvoorwaarden

 ◆ Gebruik de Troll Basis 5602 alleen in droge ruimtes.

 ◆ Voor de elektrische aansluiting ter plaatse moet op de 
montageplaats een 230 V/50 Hz stroomaansluiting met 
geïnstalleerde zekering aanwezig zijn.

 ◆ De buismotor moet altijd met mechanische of elektronische 
eindpositieschakelaars uitgerust zijn.

3.2 Oneigenlijk gebruik

Het gebruik van de Troll Basis 5602 voor een ander dan bovenver-
meld doel is niet toegestaan.

Oneigenlijk gebruik kan lichamelijk letsel of materiële 
schade veroorzaken.

 ◆ Gebruik de Troll Basis 5602 niet voor de vrijschakeling van de 
aangesloten verbruiker.

Bij het gebruik van de Troll Basis 5602 buiten of in vochtige 
ruimtes bestaat levensgevaar door kortsluiting en elektrische 
schokken.

 ◆ Monteer en gebruik de Troll Basis 5602 niet buiten of in 
vochtige ruimtes.

i

i
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NL3.3 Vereiste deskundigheid van de installateur

De elektrische aansluiting, montage en inbedrijfstelling van de 
Troll Basis 5602 mag uitsluitend door een erkende elektricien en 
overeenkomstig de aanwijzingen in deze handleiding worden 
uitgevoerd.

3.4 Vakbegrippen - Verklaring van begrippen

UW

 ◆ UW = ultrawit (kleur apparaat)

DIN 49075

 ◆ Duitse norm 'Afdekplaten voor apparaten voor de installatie 
in inbouwdozen...'.

i

i
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NLi 4. Omvang van de levering

Omvang van de levering

a) 1 x bedieningselement (50 x 50 mm)
b) 1 x afdekraam
c) 1 x installatiebehuizing
d) 1 x afstandhouder, zie pagina 32
e) 1 x handleiding (zonder afbeelding)

Vergelijk na het uitpakken...

... de inhoud van de verpakking met deze gegevens.

*) Toebehoren, op aanvraag verkrijgbaar, zie pagina 52

Lichtsensor

a) 

b) c) 

d) 

*)
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NLi 5. Overzicht van het bedieningselement

1) 

2) 3) 

Pos. Symbool Beschrijving

1) Bedieningselement

2) Zonneled (rood)

3) Klokled (rood)

4) Schemeringsled (rood)

5) Kloktoets 
 ◆ De automatische klok in-/uitschakelen.

6) Zonnetoets
 ◆ De zonnemodule in-/uitschakelen.

7) Schemeringstoets
 ◆ De schemeringsmodule in-/uitschakelen.

4) 
5) 

6) 7) 

8) 9) 

10) 11) 

12) 
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Pos. Symbool Beschrijving

8) Omhoog-toets
 ◆ Het rolluik openen of de actuele bewe-

ging stoppen, zie pagina 35.

9) Omlaag-toets
 ◆ Het rolluik sluiten of de actuele beweging 

stoppen, zie pagina 35.

10) SET-toets
 ◆ Instellen (vastleggen) verschillende 

functies. *

*  de instellingen van de verschillende functies 
worden elk in combinatie met andere toetsen 
uitgevoerd, zie tabel op pagina 15

11) AUTO/MANU-toets
 ◆ De automatische functies samen in-/

uitschakelen.

12) Aansluitbus voor de lichtsensor

 ◆ Montage, zie pagina 30

5. Overzicht van het bedieningselementi
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NL5.1 Overzicht van de installatiebehuizing

13) 

15) 

Pos. Symbool Beschrijving

13) Installatiebehuizing

14) Stekkerverbinding voor het bedieningselement

15) Bevestigingsklemmen en -schroeven 

16) Aansluitklemmen

17) Typeplaatje

i

17) 

16) 

14) 
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18) 

Pos. Symbool Beschrijving

18) E2E1 L N Besturingsingangen [ E1 (s) / E2 (t) ]  
230 V / 50 Hz  
Aansluiting externe schakelaars of besturin-
gen mogelijk. Parallelschakeling van meerde-
re apparaten is op beide ingangen mogelijk.

E1 / E2 en de Troll Basis 5602 moeten op dezelfde fase [ L ] 
worden aangesloten, zie pagina 25.

19) E2E1 L N Voedingsspanning [ L / N ] 230 V / 50 Hz 
Aansluiting van de voedingsspanning.

20) E2E1 L N Draairichting [ Omlaag / Omhoog]
Aansluitleidingen naar de buismotor.

5.2 De elektrische aansluitingen

19) 

i

20) 
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Functie Toets Led (rood)

Omhoog / Stop / Omlaag / Stop /

Automatische klok in-/uitscha-
kelen 1 sec.  >  / 

Zonnemodule in-/uitschakelen 1 sec.  >  / 

Schemeringsmodule in-/
uitschakelen 1 sec.  >  / 

Automatisch bedrijf in-/uitscha-
kelen 1 sec.

 /  / 

 / 

Instellingen Toetsencombinaties

De actuele tijd als  
openingstijd overnemen.

+ 1 sec.  > 

De actuele tijd als  
sluitingstijd overnemen.

+ 1 sec.  > 

De actuele lichtsterkte als  
grenswaarde overnemen.

+ 1 sec.  > 

De actuele lichtsterkte (scheme-
ring) als grenswaarde overnemen.

+ 1 sec.  > 

De looptijd instellen. + 4 sec.  > 

Software-reset
 +  +  +  

4 sec.

 +  + 

5.3 Functie van de toetsen en controlelampjes
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NLi 6. Productbeschrijving

De Troll Basis 5602 dient voor de besturing van rolluiken of mar-
kiezen door de aansluiting van een passende buismotor.

Rolluikbesturing

De rolluiken kunnen geautomatiseerd worden.

Handmatige bediening

De aangesloten buismotor kan met behulp van de bedieningstoet-
sen op elk moment handmatig worden bediend.

Externe handmatige besturing via twee ingangen E1 en E2

De Troll Basis 5602 beschikt over twee ingangen E1 en E2  
(230 V / 50 Hz) voor de aansluiting van externe schakelaars of 
externe besturingen, zie pagina 28.

Installatie en elektrische aansluiting

De Troll Basis 5602 is een inbouwmodel voor binnenshuis. De 
elektrische aansluiting vindt plaats middels de aansluitklemmen 
aan de achterkant van de installatiebehuizing. 

Met een passend tussenraam 50 x 50 (DIN 49075) kunt u de 
Troll Basis 5602 integreren in gangbare schakelaarprogramma's. 
Passende schakelaarprogramma's vindt u op de volgende pagina.
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Met het bijgevoegde afdekraam kan Troll Basis 5602 in de gang-
bare schakelaarprogramma’s worden ingebouwd. Passende 
schakelaarprogramma's vindt u in de volgende tabel.

Producent Schakelaarprogramma

 BERKER Arsys / K1 / S1

 BUSCH-JAEGER
Busch-Duro 2000 Si / Reflex Si / alpha exclu-
sive / alpha nea / solo / impuls 

 GIRA
Standard-systeem / S-Color-systeem / pro-
gramma roestvrij staal / Standard 55

JUNG
CD 500 / ST 550 / LS 990 / CDplus zoals CD 
maar met kleurringen

MERTEN M1 / Atelier / Artec / Trancent / Antik Neu

PEHA Standard / Dialog / Aura

LEGRAND Creo / Tenara

VEDDER Alessa (plus)

i
 Afhankelijk van het gebruikte schakelaarprogramma 

is eventueel een tussenraam* 50 x 50 (DIN 49075) 
vereist.
* wordt niet meegeleverd.

6.1 Compatibele schakelaarprogramma's
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NLi 6.2 Overzicht van de functies

 ◆ Handmatige bediening ter plaatse
 ● Omhoog (ss) / Stop / Omlaag (tt) / Stop

 ◆ AUTO / MANU - omschakeling
 ◆ Automatische klok in-/uitschakelen

 ● Met een schakeltijd voor Omhoog (ss) en Omlaag (tt)

 ◆ Zonnemodule (met lichtsensor) in-/uitschakelen

 ◆ Schemeringsmodule (met lichtsensor) in-/uitschakelen

 ◆ Externe besturing via twee ingangen E1 / E2

 ◆ Instelmogelijkheden:

 ● Overnemen van de actuele tijd als schakeltijd 
 ● Overnemen van de huidige lichtsterkte als nieuwe 

maximale lichtsterkte voor de zonnemodule
 ● Overnemen van de huidige lichtsterkte (schemering) 

als nieuwe maximale lichtsterkte voor de schemerings-
module

 ◆ Dimmen van de controlelampjes

 ◆ Alle gegevens wissen, reset
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Netaansluiting [ L / N ]

Voedingsspanning 
uit het net: 

230 V / 50 Hz 

Stroomverbruik: Stand-by: < 0,6 W

7. Technische gegevens

Aansluiting van de buismotor [ s en  t ]

Schakelspanning: 230 V / 50 Hz 

Maximaal schakelvermo-
gen:

ohmse belasting, bijv. gloeilam-
pen

8 A µ (type 1B)

inductieve lasten zoals:  
TL-lampen, motoren, ijzer-
kern-transformatoren bijv. voor 
laagspanningsgloeilampen zoals 
halogeenlampen

4 A µ (type 1B)M
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Aansluiting van de buismotor [ s en  t ]

Maximaal schakelvermo-
gen:

capaciteitslasten zoals:  
elektronische transformatoren, 
AC/DC-omvormers bijv. voor 
laagspanningsgloeilampen zoals 
halogeenlampen, leds, etc.

4 A µ (type 1B)

Ingangen [ E1 (s) / E2 (t) ] ... 
... voor een externe, met de hand te bedienen schakelaar of 
een andere externe besturing, zie pagina 25/28.

Ingangsspanning: 230 V / 50 Hz 

Oneigenlijk gebruik kan lichamelijk letsel of materiële 
schade veroorzaken.

 ◆ Kleine contactafstand (μ) niet geschikt voor vrijschakeling.

 ◆ Gebruik de Troll Basis 5602 niet voor de vrijschakeling van de 
aangesloten buismotor.

7. Technische gegevens
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Algemene gegevens

Buitenmaten (B x H x D) 
bedieningselement [ 1 ]:

50 x 50 x 12 mm 
conform DIN 49075 

Beschikbare kleuren: Ultrawit (UW)

Inbouwdiepte: 32 mm

Toegestane omgevings- 
temperatuur:

0 °C tot + 40 °C

Veiligheidsklasse: II (alleen voor droge ruimtes)

IP-code: IP30

Aansluitklemmen:
Schroefklemmen voor max. 
1,5 mm2 kabeldiameter 

Instelbereik

Zongevoeligheid: * 4.000 tot 40.000 lux

Schemerings- 
gevoeligheid*:

2 tot 50 lux

* De actuele lichtsterkte kan als grenswaarde worden ingesteld.

7. Technische gegevensi
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7.2 Functioneren bij stroomuitval

7.1 Fabrieksinstellingen

i

Fabrieksinstellingen

Automatisch bedrijf: Uit

Zonnemodule: Uit

Schemeringsmodule: Uit

Na een stroomuitval knippert de klokled en staat de tijdweer-
gave stil.

Gegevensbehoud bij stroomuitval

Alle instellingen (ook de ingestelde schakeltijden) blijven na 
een stroomuitval behouden.

Zodra de stroomtoevoer hersteld is, worden de openings- en slui-
tingstijd weer uitgevoerd, maar wel uitgesteld voor de duur van 
de stroomuitval. Stel de schakeltijden eventueel opnieuw in als u 
de uitgestelde schakeltijden niet wilt gebruiken, zie pagina 38.
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8. Belangrijke aanwijzingen voor de elektrische 
 aansluiting en voor de montage

Zonder ingestelde eindposities op de buismotor bestaat het 
gevaar van verwonding door het rolluik.

 ◆ Indien nog geen eindposities ingesteld zijn, moeten de twee 
eindposities van de buismotor worden ingesteld om storingen 
te vermijden.

 ◆  Lees hiervoor de bedieningshandleiding van de  
 betreffende buismotoren.

Parallelschakeling van elektronische buismotoren

U kunt maximaal 3 parallel schakelbare buismotoren op de 
Troll Basis 5602 aansluiten (bijv. elektronische buismotoren van 
RADEMACHER). 

Parallelschakeling van mechanische buismotoren

Voor de parallelschakeling van mechanische buismotoren is een 
uitschakelrelais vereist.

Montagemateriaal

De Troll Basis 5602 is voorzien voor inbouwmontage. We raden 
montage in een diepe 58 mm inbouwcontactdoos aan, of in een 
elektronicacontactdoos.

i
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Bij het aanraken van elektrische componenten bestaat 
levensgevaar door elektrische schokken. 

 ◆ Voer alle montage- en aansluitingswerkzaamheden alleen 
in spanningsloze toestand uit.

 ◆ Maak de toevoerleiding met alle polen van het net los en 
beveilig deze tegen onbedoeld inschakelen.

 ◆ Controleer of het systeem geheel spanningsvrij is.

Vergelijk voor de elektrische aansluiting de aanwijzingen over 
spanning/frequentie op het typeplaatje met die van het lokale 
lichtnet.

 Lees alle informatie omtrent de elektrische aanslui-
ting in de bedieningshandleiding van de buismotor.

i

 WAARSCHUWING! WAARSCHUWING!

Bij kortsluiting door overbelasting van de Troll Basis 5602 
bestaat er levensgevaar.

Het maximale schakelvermogen mag niet worden overschre-
den, lees hiervoor de informatie in de technische gegevens, zie 
pagina 19. 

 GEVAAR!

9. Veiligheidsaanwijzingen voor de elektrische  
 aansluiting
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9. Veiligheidsaanwijzingen voor de elektrische  
 aansluiting

 WAARSCHUWING! WAARSCHUWING!

Het gebruik van een verkeerde installatiebehuizing kan 
leiden tot gevaar voor personen en materiële schade (elek-
trische schok/kortsluiting).

 ◆ Gebruik bij de montage van de Troll Basis 5602 uitsluitend de 
meegeleverde installatiebehuizing. 

 ◆ De installatiebehuizingen van andere producten van 
RADEMACHER zijn niet compatibel.

 WAARSCHUWING! WAARSCHUWING!

Een verkeerde bedrading kan leiden tot kortsluiting en tot 
vernieling van het apparaat.

Lees de aansluitingslijst van het aansluitingsschema.

Het aansluiten van een tweede fase aan E1 of E2 leidt tot 
vernieling van de Troll Basis 5602.

 ◆ Bij gebruik van de ingangen [ E1 / E2 ] moet u de externe 
schakelaars/besturingen en de Troll Basis 5602 op dezelfde 
fase [ L ] aansluiten.

 ◆ Als een andere fase [ L‘ ] wordt aangesloten, ligt de verkeer-
de netspanning (380 V / 50 Hz) aan de ingangen en raakt de 
Troll Basis 5602 onherstelbaar beschadigd.

i
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Maximale lengte van de leiding voor de aansluiting van 
externe schakelaars

 ◆ De maximale lengte van de leiding voor de aansluiting van 
een externe schakelaar mag meer zijn dan 10 m.

Afstriplengte:

6 mm  Alle aders moeten 6 mm gestript zijn.

9. Veiligheidsaanwijzingen voor de elektrische  
 aansluitingi
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1. Schakel de netspanning uit en controleer of de toevoerleidin-

gen spanningsvrij zijn.

2. Leg alle aansluitleidingen veilig tot in de inbouwcontactdoos aan.

3. Strip alle aders 6 mm en sluit deze overeenkomstig het aanslui-
tingsschema aan.

4. Monteer na de elektrische aansluiting de Troll Basis 5602 in de 
inbouwcontactdoos, zie pagina 29.

9.1 Aansluiting van een buismotor

Aansluiting van de witte insteldraad (SET) van  
RADEMACHER buismotoren

Voor een storingsvrij gebruik van de buismotor moet de witte 
insteldraad (SET) van RADEMACHER buismotoren op de neutra-
le draad [ N ] worden aangesloten.
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NL9.2 Aansluitingsschema met buismotor

Buismotor

i

Ingangen E1 / E2 (230 V / 50 Hz), 
indien gewenst.



29

NL10. Montage na de elektrische aansluiting

1. Zet de installatiebehuizing in de inbouwcontactdoos en zet deze 
met de schroeven van de bevestigingsklemmen vast.

2. Plaats het afdekraam op de installatiebehuizing.

3. Steek vervolgens het bedieningselement voorzichtig in de 
installatiebehuizing.

4. Schakel de netspanning weer in.

i
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Als de Troll Basis 5602 resp. de aangesloten buismotor afhan-
kelijk van de lichtsterkte bestuurd moet worden, moet u de 
optionele RADEMACHER lichtsensor* op de Troll Basis 5602 
aansluiten.

11. Een lichtsensor* aansluiteni

11.1 Lichtsensoraansluiting bij gebruik van 
 het meegeleverde afdekraam i

1. Trek het bedieningselement voorzichtig uit de installatiebehui-
zing.

2. Steek de stekker van de lichtsensor* aan de achterkant van het 
bedieningselement in de aansluitbus.
* Toebehoren, zie pagina 52
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3. Leg de sensorkabel in het kabelkanaal van het afdekraam en leidt 
hem naar buiten.

4. Steek het bedieningselement met afdekraam weer op de instal-
latiebehuizing.

 LET OP!

Te sterk knikken beschadigt de sensorkabel.

De sensorkabel is een optische glasvezelkabel; knik of klem de 
sensorkabel niet te veel in.

11.1 Lichtsensoraansluiting bij gebruik van 
 het meegeleverde afdekraami
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Als het kabelkanaal van het bedieningselement door het afde-
kraam wordt bedekt, breng dan bovendien de meegeleverde 
afstandhouder aan de achterkant van het bedieningselement aan.

Afhankelijk van het gebruikte schakelaarprogramma is eventu-
eel een tussenraam 50 x 50* (DIN 49075) vereist.
* wordt niet meegeleverd

11.2 Lichtsensoraansluiting bij gebruik van een  
 afdekraam van andere fabrikanteni

Tussenraam

Afstandhouder
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NL11.3 De lichtsensor demontereni

1. Trek het bedieningselement voorzichtig uit de installatiebehui-
zing.

2. Als de sensorkabel aan het bevestigingshaakje van het bedie-
ningselement is vastgezet, kunt u het bijv. met een munt van 50 
cent losmaken.

3. Trek de stekker van de lichtsensor uit de aansluitbus.

4. Steek het bedieningselement weer op de installatiebehuizing.
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NL12. Belangrijke aanwijzingen voor inbedrijfstellingi
Zonder ingestelde eindposities op de buismotor bestaat het 
gevaar van verwonding door het rolluik.

 ◆ Vóór de eerste inbedrijfstelling van de Troll Basis 5602 moet 
ervoor worden gezorgd dat de eindposities van de aange-
sloten buismotor zijn ingesteld.

 ◆ Indien nog geen eindposities ingesteld zijn, moeten de 
twee eindposities van de buismotor worden ingesteld om 
storingen te vermijden.

 ◆  Lees hiervoor de bedieningshandleiding van de  
 betreffende buismotoren.
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NL13. Handmatige bediening

De Troll Basis 5602 kan handmatig worden bediend met de beide 
Omhoog (ss) en Omlaag (tt)-toetsen of door middel van een op 
de ingangen [ E1 ( ss) / E2 ( tt) ] aangesloten schakelaar. 

i  Handmatige bediening is op elk moment mogelijk 
en heeft voorrang boven de automatische functies.

1.   Het rolluik openen.
Het rolluik beweegt door een korte druk 
op de toets naar boven tot de bovenste 
eindpositie.

2.  of  Het rolluik tussentijds stoppen. 

3.   Het rolluik sluiten.
Het rolluik beweegt tot de onderste 
eindpositie.

Voorbeeld voor de handmatige besturing van een rolluik 
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NL14. Automatisch bedrijf

De Troll Basis 5602 beschikt over drie automatische functies:

 ◆ Automatische klok
 ◆ Zonnemodule
 ◆ Schemeringsmodule 

Alle automatische functies kunnen samen maar ook afzonderlijk 
worden in- en uitgeschakeld. De status van elke automatische 
functie wordt door het corresponderende controlelampje (led) 
weergegeven. 

De automatische klok kan alleen worden ingeschakeld als eer-
der een schakeltijd werd ingesteld.

14.1 Alle automatische functies samen in-/uitschake- 
 len; omschakeling automatisch/handmatig

1. 1 sec.  Circa 1 seconde op de  
  [AUTO/MANU]-toets drukken.

2. Alle eerder geactiveerde automatische functies worden samen 
in- en uitgeschakeld.

3. Let op de betreffende controlelampjes. Ze tonen de status van 
de automatische functies, zie pagina 15.

4. Na het uitschakelen van de automatische functies is alleen nog 
de handmatige bediening mogelijk.
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NL15. Automatische klok

Voor alle dagen dezelfde schakeltijden

U kunt voor de Troll Basis 5602 één openings- en één sluitingstijd 
instellen. Deze zijn op alle dagen van kracht. Wanneer die tijd 
wordt bereikt, gaat uw rolluik automatisch open of dicht.

Veranderen van schakeltijden

U kunt de schakeltijden op elk gewenst moment veranderen. 
Houd er echter rekening mee dat de oude instelling wordt 
gewist als u een nieuwe schakeltijd instelt.

i  Stel de schakeltijden eenmalig precies in op de 
tijden dat uw rolluik moet openen en sluiten.

Als het rolluik bijvoorbeeld elke morgen om 8:00 uur 
moet opengaan, dan moet u deze schakeltijd op 8:00 
uur 's ochtends instellen.

 ◆ U bent verplicht ten minste één schakeltijd in te 
stellen om de automatische klok te activeren.

 ◆ Ingestelde of gewijzigde openings- en/of sluitings-
tijden gelden pas op de volgende dag.
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NL15.1 Een openings- en sluitingstijd instellen

Een openingstijd (ss) instellen, 
bijv. om 8:00 uur 's morgens

1.  +  1 sec. De toetsen tegelijk kort indrukken.

2.  De klokled knippert en het rolluik  
  beweegt naar boven. 

De automatische klok is nu ingeschakeld. 
Uw rolluik gaat elke ochtend automa-
tisch om 8:00 uur open.

Een sluitingstijd (tt) instellen 
(bijv. om 20:30 uur 's avonds)

1.  +  1 sec. De toetsen tegelijk kort indrukken.

2.  De klokled knippert en het rolluik  
  beweegt naar beneden. 

De automatische klok is nu ingeschakeld. 
Uw rolluik gaat elke avond automatisch 
om 20:30 uur dicht.
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NL15.2 De automatische klok in-/uitschakelen

Indien nodig kan de automatische klok in- of uitgeschakeld 
worden.

1.  1 sec.  De kloktoets ca. 1 seconde ingedrukt  
  houden.

2.  Let op de klokled.

   UIT

  Automatische klok UIT

  De eerder ingestelde schakeltijden blijven 
  opgeslagen.

  AAN

   Automatische klok AAN

 Knipperend

Na een stroomuitval. Als eerder ten min-
ste één schakeltijd werd ingesteld.

i  Na een stroomuitval verschuiven de schakeltijden 
met de duur van de stroomuitval naar een later tijd-
stip. Deze moeten dan eventueel opnieuw worden 
ingesteld.
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NL16. Zonnemodule

Met de zonnemodule kunt u in combinatie met de lichtsensor 
de rolluiken op basis van het zonlicht besturen. Hiervoor wordt 
de lichtsensor met een zuignap aan de ruit bevestigd en via een 
stekker met de Troll Basis 5602 verbonden.

Werking van de zonnemodule

Automatisch af- en oprollen na het overschrijden van een ingestel-
de grenswaarde. De eindpositie van het rolluik kan door de positie 
van de lichtsensor op de ruit vrij worden bepaald.

Automatisch afrollen

Als de lichtsensor 10 minuten lang ononderbroken zonlicht regis-
treert, dan beweegt het rolluik automatisch naar beneden totdat 
zijn schaduw de lichtsensor bedekt.

10 min. 
zon
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NL

Automatisch inschuiven

Na 20 minuten beweegt het rolluik automatisch een stuk omhoog, 
zodat het zonlicht weer op de sensor kan vallen. Als het zonlicht 
nu op de sensor valt, dan blijft het rolluik in deze positie staan. Als 
de lichtsterkte echter onder de ingestelde grenswaarde ligt, dan 
beweegt het rolluik terug tot de bovenste eindpositie.

i  Bij wisselende weersomstandigheden kunnen de 
eerder genoemde vertragingstijden worden over-
schreden.

De zonnemodule wordt na de volgende gebeurtenissen 
beëindigd en eventueel opnieuw gestart:

 ◆ Na een handmatige bediening.

 ◆ Na de uitvoering van een automatische functie.

 ◆ Na het bereiken van de bovenste eindpositie.

Na 20 
min.

16. Zonnemodule
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NL16.1 Zonnemodule; instellen van de gevoeligheid

Door de gevoeligheid in te stellen of te wijzigen wordt de zon-
nemodule ingeschakeld. 

Stel de grenswaarde bij de lichtsterkte in waarbij uw rolluik 
moet afrollen.

De actuele lichtsterkte als grenswaarde overnemen en de 
zonnemodule inschakelen.

1.  +  1 sec. De toetsen tegelijk indrukken. 

2. De actuele lichtsterkte geldt nu als grenswaarde en de zonne-
module is ingeschakeld.

Als deze waarde wordt overschreden, schuift het rolluik naar 
beneden tot aan de lichtsensor.

3.  Let op de zonneled:

   UIT
Zonnemodule UIT

  AAN
Zonnemodule AAN

 Knippert...
◆ ... als de grenswaarde werd over-

schreden.
◆ ... als bij de instelling van de grens-

waarde de actuele lichtsterkte 
binnen het meetbereik ligt.
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NL

 Knippert snel
Als bij het instellen van de grenswaar-
de de actuele lichtsterkte buiten het 
meetbereik ligt, wordt de grenswaarde 
ingesteld op de waarde van de meetbe-
reikgrens.

4. Indien gewenst kunt u de zonnemodule in- of uitschakelen.

5.  1 sec. Druk op de zonnetoets en houd hem  
  ca. 1 seconde ingedrukt.

16.1 Zonnemodule; instellen van de gevoeligheid
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NL17. Schemeringsmodule

De schemeringsmodule zorgt ervoor dat het rolluik automatisch 
wordt neergelaten, als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 ◆ De schemeringsmodule is ingeschakeld.

 ◆ Gedurende ten minste 15 seconden schemering is waarge-
nomen.

 ◆ De lichtsensor gemonteerd is en op de Troll Basis 5602 is 
aangesloten.

Automatisch afrollen

Bij het begin van de schemering daalt het rolluik na circa 15 
seconden tot aan de onderste eindpositie. Het rolluik gaat pas 
weer open als de ingestelde openingstijd wordt bereikt of na 
een handmatig OMHOOG-commando.

De gewenste schemeringsgrenswaarde kan worden ingesteld.
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NL

i
 Indien het afrollen van het rolluik door de scheme-

ringsmodule in gang moet worden gezet, moet u de 
sluitingstijd uitschakelen of instellen op een tijd na 
het begin van de schemering (zie voorbeeld).

 ◆ Zodra een automatisch sluitcommando voor de 
schemering actief wordt, wordt de automatische 
schemeringsfunctie niet uitgevoerd.

17. Schemeringsmodule

Voorbeeld 1 2

Automatische  
sluitingstijd:

23:00 uur 19:30 uur

Begin van de 
schemering:

20:30 uur 20:30 uur

Het rolluik gaat automa-
tisch dicht om:

20:30 uur 19:30 uur
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NL
17.1 Schemeringsmodule; instellen van de  
 gevoeligheid

Door de gevoeligheid in te stellen of te wijzigen wordt de sche-
meringsmodule ingeschakeld.

Stel de grenswaarde bij de lichtsterkte (schemering) in waarbij 
uw rolluik moet afrollen.

1.  +  1 sec. De toetsen tegelijk indrukken. 

2. De actuele lichtsterkte geldt als grenswaarde en de scheme-
ringsmodule is ingeschakeld.

Als deze waarde wordt overschreden, schuift het rolluik naar 
beneden tot aan de onderste eindpositie.

3.  Let op de schemeringsled:

   UIT
Schemeringsmodule UIT

 AAN
Schemeringsmodule AAN

 Knippert...
◆ ... als de grenswaarde werd over-

schreden.
◆ ... als bij de instelling van de grens-

waarde de actuele lichtsterkte 
binnen het meetbereik ligt. 

De actuele lichtsterkte (schemering) als grenswaarde over-
nemen en de schemeringsmodule inschakelen.
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NL
17.1 Schemeringsmodule; instellen van de  
 gevoeligheid

 Knippert snel

Als bij het instellen van de grenswaar-
de de actuele lichtsterkte buiten het 
meetbereik ligt, wordt de grenswaarde 
ingesteld op de waarde van de meetbe-
reikgrens.

4. Indien gewenst kunt u de schemeringsmodule in- of uitschake-
len.

5.  1 sec. Druk op de schemeringstoets  
  en houd hem ca. 1 seconde ingedrukt.



48

NL18. Dimmen van de controlelampjesi
Om het licht minder fel te maken (bijv. in de slaapkamer) heeft 
de Troll Basis 5602 een automatische dimming van de leds. Hoe 
verder de rolluiken naar beneden gaan, des te zwakker worden de 
leds. Voor het gebruik van deze functie moet de volledige looptijd 
van het rolluik worden ingesteld.

Maximale helderheid van de controlelampjes

Wanneer u op een willekeurige toets drukt, wordt gedurende 
ten minste 10 seconden de max. helderheid van de leds inge-
schakeld.

De volledige looptijd van het rolluik instellen

1.  Rolluik eerst volledig sluiten.

2.  +   Eerst op de SET-toets en bovendien  
  op de Omhoog (ss)-toets drukken en  
  beide ingedrukt houden. 

3.   >   Na ca. 4 sec. knippert ter bevestiging  
  de klokled en beweegt het rolluik tot  
  de bovenste eindpositie. 

4. Laat de toetsen meteen los zodra het rolluik de bovenste eind-
positie heeft bereikt en stil blijft staan. 

De volledige looptijd is nu opgeslagen.

i  Wordt de volledige looptijd niet ingesteld, dan werkt 
de automatische dimming niet correct.
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NL19. Hardware-reset bij een defect apparaat

Is een apparaat defect dan raden we aan een hardware-reset uit 
te voeren.

i  Bij een hardware-reset blijven alle instellingen 
behouden. De interne klok blijft net als na een 
stroomuitval stil staan.

1. Trek het bedieningselement voorzichtig uit de installatiebehui-
zing.

2. Wacht ca. 5 seconden en steek vervolgens het bedieningselement 
weer voorzichtig in de installatiebehuizing.

3. Controleer daarna of de Troll Basis 5602 correct functioneert.

4. Mocht de Troll Basis 5602 nog altijd niet reageren, voer dan een 
software-reset uit (zie pagina 50) en test de Troll Basic 5602 
met de fabrieksinstellingen. 

i
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NLi 20. Alle instellingen wissen, software-reset

Als u dat wenst, kunt u alle instellingen wissen en de fabrieksin-
stellingen van de Troll Basis 5602 herstellen.

1.  +  +  +   De toetsen indrukken en  
   4 seconden ingedrukt houden.

2. De toetsen loslaten,...

... daarna zijn alle instellingen gewist (eindposities/schakeltij-
den/zonnemodule/schemeringsmodule).

3. Om te bevestigen knipperen daarna alle controlelampjes rood.
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NL21. Demontage

 GEVAAR!

Bij het aanraken van elektrische componenten bestaat 
levensgevaar door elektrische schokken. 

 ◆ Maak de toevoerleiding met alle polen van het net los en 
beveilig deze tegen onbedoeld inschakelen. Controleer of 
het systeem geheel spanningsvrij is.

1. Schakel de netspanning uit. Beveilig tegen opnieuw inschake-
len van de netspanning en controleer of de installatie span-
ningsvrij is.

2. Trek het bedieningselement voorzichtig uit de installatiebehui-
zing. 

3. Verwijder het afdekraam. 

4. Maak de bevestigingsklemmen van de installatiebehuizing los en 
trek deze uit de inbouwcontactdoos. 

5. Maak de aansluitkabel uit de installatiebehuizing los.

6. Beveilig de aansluitplaats tegen herinschakeling en de aansluit-
kabel tegen onbedoeld aanraken.

i
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NL22. Vereenvoudigde EU-conformiteitsverklaringi
Hiermee verklaart RADEMACHER Geräte-Elektronik GmbH, 
dat de Toll Basis 5602 voldoet aan de richtlijnen 2014/35/EG 
(laagspanningsrichtlijn) en 2014/30/EU (EMC-richtlijn).

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kunt u 
raadplegen op de website: 

www.rademacher.de/ce

23. Toebehoren

Informatie over het toebehoren vindt u op: 

www.rademacher.de/zubehoer

Lichtsensor

Art.nr. Kabellengte
7000 00 88 0,75 m
7000 00 89 1,5 m
7000 00 90 3 m
7000 00 91 5 m
7000 00 92 10 m

i
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NLi 24. Garantievoorwaarden

RADEMACHER Geräte-Elektronik GmbH verleent 24 maanden 
garantie op nieuwe apparaten die in overeenstemming met deze 
handleiding gemonteerd werden. De garantie dekt alle construc-
tie-, materiaal- en fabricagefouten.
De wettelijke aanspraak op garantie blijft hierdoor onverminderd 
van kracht.

Niet onder de garantie vallen:

 ◆ Onjuiste montage of installatie
 ◆ Niet in acht nemen van de montage- en bedieningshandleiding
 ◆ Ondeskundige bediening of oneigenlijk gebruik
 ◆ Inwerkingen van buitenaf zoals stoten, slagen of weersinvloe-
den

 ◆ Reparaties en veranderingen door derden en/of niet-bevoegde 

personen
 ◆ Gebruik van ongeschikt toebehoren
 ◆ Schade veroorzaakt door ontoelaatbare overspanningen (bijv. 
blikseminslag)

 ◆ Functiestoringen ontstaan door radiografische frequentiesto-
ringen en andere radiografische storingen

Voorwaarde voor de garantie is dat het nieuwe apparaat bij een 
geautoriseerde vakhandel is gekocht. Een kopie van de factuur 
geldt hiervoor als bewijsstuk.

Gebreken die binnen de garantieperiode optreden, zal 
RADEMACHER kosteloos verhelpen, ofwel door reparatie of ver-
vanging van de betreffende onderdelen, ofwel door levering van 
een gelijkwaardig of een nieuw apparaat. Vervangende leveringen 
of reparaties die onder de garantie vallen, leiden niet tot verlen-
ging van de oorspronkelijke garantieperiode.
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RADEMACHER

Geräte-Elektronik GmbH
Buschkamp 7
46414 Rhede (Duitsland)
info@rademacher.de
www.rademacher.de

Service:
Hotline 01807 933-171*
Fax +49 2872 933-253
service@rademacher.de

* 30 seconden gratis, daarna 14 cent/minuut via 
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