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KORTE BESCHRIJVING EN AANSLUITSCHEMA MINIRELAISKAST VOOR 1 MOTOR 
 
Omschrijving     Artikelnummer  
 
Minirelaiskast voor 1 motor   156 670   
Opbouwkastje incl. schroeven en frontplaat 154 122   
 
Symbolen bij aansluitpunten en kleuren van de draden van de minirelaiskast. 
 
 
 
Bovenste rij      
 
P = Rood => voor aansluiten fase van lichtnet  
▲ = Grijs => voor aansluiten centrale OP-sturing 
▼ = Oranje => voor aansluiten centrale NEER-sturing 
N = Blauw => voor aansluiten nuldraad  van lichtnet 
 
 
 
Onderste rij 
 
Cde Ind  = wit => voor aansluiten middencontact (P-contact) schakelaar individuele bediening 
▲ = Zwart => voor aansluiten OP-stuurdraad buismotor (bruin of zwart) en OP-stuurdraad schakelaar 
       individuele bediening 
▼ = Bruin => voor aansluiten NEER-stuurdraad (bruin of zwart) buismotor en NEER-stuurdraad 
       schakelaar individuele bediening 
N = Blauw => voor aansluiten nuldraad (blauw) buismotor 
 
De aardedraad van het lichtnet doorverbinden met de aardedraad van de buismotor via een 
kroonsteentje. 
 
Tips: 
 
• Kort eventueel de draden van het minirelais iets in, zodat er meer ruimte beschikbaar komt. 
• Gebruik bij voorkeur een inbouwdoos met een diepte van 50 mm. 
• Bij het minirelais worden kroonsteentjes (2 voor 4 aansluitingen en 1 voor 1 aansluiting) 

meegeleverd. Als er te weinig ruimte is, splits dan het blok in twee of in vier delen. 
• Bij gebruik van het opbouwkastje kunt u de meegeleverde schroeven gebruiken om het 

afdekplaatje klemvast te plaatsen. 
 
Aandachtspunten: 
 
• Het aansluiten van een individuele schakelaar is niet verplicht. De witte draad moet dan wel 

geïsoleerd worden. Er staat namelijk een geschakelde fase op van 230 Volt bij afwezigheid van 
een centrale sturing. 

• De maximale contactbelasting is 2 Ampère. 
• Maak gebruik van aderhulsen. 
• De minirelaiskast is niet intern gezekerd. Bij een foutieve aansluiting is de kans groot dat er 

onherstelbare schade aan de minirelaiskast ontstaat. Bij twijfel over de juiste aansluiting gaarne 
even contact opnemen. 

• Bij de minirelaiskast heeft de NEER-sturing de prioriteit boven de OP-sturing, dit is tegengesteld 
aan de prioriteit bij de RK2 en RK3. 

• Centrale sturing heeft wel prioriteit boven individuele sturing.  
 
 
 
 
 


