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Disclaimer
Cinnovate is een product van DEA bv en een geregistreerde merknaam. DEA bv heeft de
informatie in deze handleiding met veel zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks bestaat de
mogelijkheid dat bepaalde informatie incorrect en/of incompleet is. Wij zijn in geen enkel geval.
aansprakelijk voor schade die ontstaat uit direct of indirect gebruik van deze handleiding.
Tevens behoudt DEA bv te allen tijde het recht om zonder voorafgaande berichtgeving
wijzigingen in deze handleiding aan te brengen. Alle inhoudelijke informatie en het
beeldmateriaal blijven te allen tijde voorbehouden aan DEA bv.
Op al onze leveringen van goederen en diensten zijn onze algemene voorwaarden van
toepassing zoals gedeponeerd bij de KvK te Lelystad, inschrijfnummer 39046783.
Controleer voor gebruik van de handleiding altijd eerst www.cinnovate.nl/downloads voor de
meest recente versie.
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Functionaliteit
Met de Orion zonwering actor is het mogelijk om via een RF signaal een IO langdurig te
schakelen. Hierdoor kan er bijvoorbeeld zonwering of kunnen er gordijnen worden
aangestuurd vanuit een Cinnovate systeem.

Requirements
•
•
•
•

De actor kan maximaal een vermogen van 3,5A 230 Vac schakelen.
De actor heeft een bereik van maximaal 15 meter in een openruimte met weinig tot
geen interferentie.
De actor heeft geen mogelijk tot het aansluiten van eindschakelaars.
De actor kan alleen met het Cinnovate domotica protocol worden aangestuurd.

Hardware
Aansluiten
De Orion zonwering actor heeft een aantal aansluitingen die zijn weergegeven in figuur 1 op
de volgende pagina. De Afbeelding is niet op schaal en de kleuren kunnen afwijken.
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Figuur 1: aansluitingen Orion zonwering actor

Vooraan zitten twee strips met schroefcontacten. De grote linker strip is voor de netspanning.
Van link naar recht zijn dit: Fase (L), uitgang voor omhoog (OUT UP), uitgang voor omlaag
(OUT DOWN) en nul (N).
De kleine rechter strip is voor optionele lokale bediening. Hiermee kan indien gewenst via
drukschakelaars lokaal de zonnewering bediend worden. Deze schakelaars/knoppen dienen
geschikt te zijn voor gebruik met 230 Vac; dus knoppen die geschikt zijn om op het “lichtnet”
te gebruiken. Deze aansluitingen zijn als volgt van links naar rechts: De gezamenlijke “COM”
aansluiting deze aansluiting gaat naar beide knoppen, de “DOWN” ingang gaat naar de knop
voor naar beneden en de “UP” ingang is voor de omhoog knop.
Letop: De drie aansluitingen voor de knoppen zijn gerefereerd aan de fase/nul en zijn niet
galvanisch gescheiden. Houd hier rekening mee tijdens installatie en zorg ervoor dat de
eindgebruiker deze contacten en draden niet kan aanraken.
Letop: Sluit de aansluitingen voor de knoppen nooit aan op de fase of nul.
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Software
De actor dient geladen te zijn met zonnewering actor firmware vanaf versie 1.7.3419.

Compatibility
De actor kan alleen worden aangestuurd met het Orion Domotica Protocol v1, via een Orion
tranceiver. Zie de handleiding over het instellen van domotica hoe je deze aan kan sturen.
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