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 BELANGRIJK   
          Installateur: Deze handleiding is het eigendom van de   
     klant en moet bij het product blijven voor
           onderhouds- beheer- en gebruiksdoeleinden. 

TT 
RADA OUTLOOK/SENSE - TD REGELAAR 

SCHAKELMODULE VOOR LAPTOP/PC

PRODUCT HANDLEIDING
Bestelnr. 1474871 / Art.nr. 280226
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De Rada Schakelmodule 280226 bestaat uit de navolgende componenten:
1. Besturingskast, opbouwbehuizing, afmetingen 72 x 80 x 56 mm (B x H x D), kleuren grijs/zwart, met  
    wartels, voorgemonteerde socket-kabel en sleutelcontact
2. Sleutel
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INHOUDSOPGAVE

Dit document beschrijft de montage en installatie van de Rada Outlook/Sense - TD Regelaar 
schakelmodule voor laptop/PC. Vanaf nu kortweg "Rada schakelmodule 280226" genoemd. De 
belangrijkste functie van het systeem is:
- Via de sleutelschakelaar schakelen (kiezen) tussen communicatie van de Rada TD Regelaar of de  
  Laptop/PC met het netwerk van Rada Outlook/Sense mengkranen.

SAFETY : WARNINGSINTRODUCTIE

1. Rada schakelmodule 280226
De Rada schakelmodule 280226 is bedoeld voor montage aan de wand op een geschikt, droog 
oppervlak. De schakelmodule moet goed bereikbaar zijn voor de beheerder van de installatie 
waarop de schakelmodule is aangesloten en niet bereikbaar te zijn voor niet terzake kundigen. 
Monteer de schakelmodule op een vlakke wand.

Figuur 1 : Rada schakelmodule 280226

INSTALLATIE
Rada Sleutelschakelaar voor TD regelaar en PC
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Op de besturingskast zijn de wartels gemonteerd voor de aansluitingen, zie figuur 2, voor:
- de kabel naar de TD-regelaar
- de kabel naar het Rada Outlook/Sense netwerk
- de programmeerkabel naar de Lap[top/PC (is al voorgemonteerd)

Figuur 2: Aansluitingen op de wartels op de besturingskast

Figuur 3: Aansluitblok in de besturingskast (deksel verwijderd)
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Stap 1: Verwijder het front en monteer de besturingskast 
Stap 2: Sluit de bedrading naar de TD-regelaar aan, zoals aangegeven in figuur 4. (Van boven naar  
             beneden: blauw/wit, blauw, oranje)
Stap 3: Sluit de bedrading naar het Rada Oulook/Sense netwerk aan, zoals aangegeven in figuur 4. | 
            (Van boven naar beneden: blauw/wit, blauw, oranje).  
Stap 4: Controleer de verbindingen 
Stap 5: Steek de sleutel in de schakelaar en test het systeem. Draai de sleutel op "0" en controleer of 
            de TD-regelaar een thermische desinfectie uit kan voeren. Draai daarna de sleutel naar "1" en  
            controleer of via de laptop/PC verbinding met het netwerk van Rada Outlook/Sense kranen  
            gemaakt kan worden.

Figuur 4: Aansluitingen in de besturingskast 
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NOTITIES
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Kwaliteitsgarantie

Dit product heeft een wettelijke garantie die start op de 
aankoopdatum. Binnen de garantieperiode zullen mate-
riaalgebreken kosteloos verholpen worden door reparatie 
of vervanging.

De garantie geldt onder de navolgende om-
standigheden:

• Het product  moet geïnstalleerd en onderhouden zijn
volgens de algemene installatierichtlijnen en de
richtlijnen in deze handleiding.

• Reparatie  geschied  enkel  door  ons  of  door  ons daartoe 
aangewezen personen.

• Reparatie onder garantie verlengd de garantieperiode
niet. De garantie op vervangen onderdelen eindigt op
het einde van de originele garantieperiode

• Voor garantie op douchekoppen en andere
consumentenartikelen hebben wij het recht om enkel
reserve onderdelen te versturen.

De garantie geldt niet voor:

• De kosten van servicebezoeken voor fouten en
storingen die niet als oorzaak het product hebben
(bijvoorbeeld problemen en storingen door incorrect 
installeren, incorrect gebruik, gebrek aan onderhoud, 
kalk- en vuilafzettingen, vorstschade en vuil in (dicht-   

  zittende) zeeffilters) of waar geen fouten/ gebreken in 
het product gevonden kunnen worden.

• Problemen ontstaan door waterzijdige of elektrische
problemen.

• De compensatie van het niet kunnen gebruiken van
het product of daaraan verwante zaken.

• Storingen en fouten veroorzaakt doordat het product
gerepareerd of aangepast is door niet door ons
daartoe bevoegde personen.

• Routinematige onderhoud en/of te vervangen
onderdelen in het kader van richtlijnen voor routine-    

  matig onderhoud.

Wat te doen bij een storing

Indien het product bij ingebruikname niet goed functio-
neert, neem dan contact op met uw installateur om te
controleren of het product geïnstalleerd en ingeregeld is 
zoals aangegeven in de handleiding.
Indien dit het probleem niet oplost kunt u contact opnemen

Rada is een geregistreerd han-
delsmerk van Kohler Mira Limited. 
Wij behouden ons het recht voor 
om producten te wijzigen zonder 
kennisgeving vooraf.

met Rada Sanitairtechniek B.V.
Indien de prestaties van het product verminderen, contro-
leer dan aan de hand van deze handleiding of onderhoud 
nodig is.  Neem contact met  ons op voor advies.

Rada Klantenondersteuning

Service helpdesk

Onze commercieel technische mensen op kantoor kun-
nen u ondersteunen met advies over storingen, 
onderdelen, accessoires of een bezoek van onze ser-
vicedienst. Zorg dat u productnaam en type, evenals 
aankoopdatum bij de hand hebt.

Onderdelen en Accessoires

Wij hebben onderdelen en accessoires voor onze pro-
ducten op voorraad ter ondersteuning gedurende de 
levensduur van het product.

Servicedienst

Wij bieden u de mogelijkheid het onderhoud en reparaties 
uit te laten voeren door onze eigen Rada servicedienst.

Service contracten

Periodiek onderhoud van onze producten is essentieel 
voor blijvend goede prestaties en veiligheid. 
Wij bieden u de mogelijkheid het jaarlijks onderhoud aan 
de Rada producten uit te laten voeren door onze eigen 
Rada servicedienst.

Neem contact op met:

Rada Sanitairtechniek BV  
Anthonie Fokkerstraat 81
3771 MP Barneveld
T. +31 342 41 40 88
F. +31 342 41 81 80
E. info@rada-nl.com 
W. www.radacontrols.comNINFO

KLANTENINFORMATIE
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