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YOKIS SMART HOME

+Urmet og Yokis

Aldrig før har husautomation været så let.
Integrationen mellem Urmet- og Yokis-teknologier gør det 
muligt at styre centraliserede moduler, skodder og inden-/ 
udendørs lysoptimering samt andre funktioner, som fx ha-

Integrerede Urmet-skærme
Urmets Max-, vModo- og cxModo-skærme indeholder et 
transmittermodul, der tilsluttes trådløst til Yokis-modtager-
moduler i det elektriske system. 

vevanding. Således kan lyset, man har glemt at slukke, eller 
skodderne, der skal åbnes, styres ved et tryk på en knap på 
videodørtelefonen. 

Det, at Urmets og Yokis' teknologier er indbyrdes integr-
erede, gør det nemt at oprette centraliseringer og scenarier 
ved hjælp af en brugervenlig grænseflade direkte på vid-
eodørtelefonen uden yderligere ledningsføring.

Smart husautomation

Videodørtelefon

BELYSNING VINDUER, 
SKODDER, SKÆRME  

ELEKTRISK  
OPVARMNING

VANDING FJERNBETJENINGER AUTOMATIK

Forvaltning af 
tjenester og 

scenarier

Max
Ref. 1717/31 - 1060/31
Integreret IP-hjemmemonitor, 7 '' 16: 
9 fuld berøringsskærmsvisning
Håndtering af 8 tjenester og 4 
scenarier

Cx Modo
Ref. 1722/87
7 "berøringsskærmskærm
Håndtering af 8 tjenester og 4 
scenarier

vModo
Ref. 1719/1
7 "soft touch-skærm
Forvaltning af 2 tjenester

som både er tidsbesparende og medfører markant lavere 
omkostninger for professionelle installatører. Dette gør 
også Yokis særlig velegnet til renoveringsmarkedet.

Yokis har designet en app, Yokis Pro, til den professionelle 
installatør. Denne app gør det muligt for installatøren 
at programmere og styre de elektriske moduler ved 
blot at bruge en tablet og Yokey USB-nøglen til direkte 
radiokommunikation med Yokis-moduler.

Smart Home-applikationen, der øger husets komfort, 
medfører også mange fordele for slutbrugeren. Med den 
nye Yokis Hub kan man fuldt ud styre trådløse Yokis-
moduler via YnO-appen på smartphones og tablets. 

Yokis er et komplet sortiment af digitale moduler, der 
består af sendere, modtagere og fjernbetjeninger. Ved 
hjælp af disse moduler kan man sammensætte enkle 
husautomationssystemer, som med udgangspunkt i 
centralisering og scenarier gør det muligt at benytte flere 
sendere til centraliseret styring af markiser, lys og andre 
automationssystemer -  både til et enkelt modul og til dets 
enheder. 
 
Yokis fås i fortrådet, radio- og kombiversion, afhængig af 
systemkravene og den eksisterende installation, og kan 
styre en række programmer og funktioner takket være 
den brede vifte af moduler, både til indbygning og DIN-
skinneversion.

Det, der adskiller Yokis fra andre modulopbyggede 
systemer, er den enkle montering i installationsfasen samt 
den maksimale fleksibilitet og nemme programmering, 

Yokis-system

Enkle og lette at installere

1.

Fortrådet, trådløs og kombi

2.

Indbygget og DIN-  
skinnemonterede løsninger

3.

Forenklet centralisering 
uden bus

4.

YokisPro-app til 
installationsprogrammet for 
systemetkonfiguration

5. 6. GARANTI
5 års
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YOKIS SMART HOME

Valg af timer:
  -  Automatisk slukning fra 2 sekunder til 4 timer
  -  Dobbelt timer til indstilling af anden timer 

ved at trykke på knappen og holde den nede
  -  Tillader slukning inden timerudløb 

Fortrådede relæer

FORTRÅDEDE RELÆER

MTR500E

ELEKTRONISK KIP-RELÆ TIL INDBYGNING, UDEN NEUTRAL LEDER MED 
VALGFRI TIDSSTYRING (REF. 5454050)
MTR500E-indbygningsrelæ kan let tilsluttes uden neutral leder. Kompatibelt 
med fjedertryk i alle installationer. Kompatibelt med eksisterende ledninger 
i hvilken som helst installation, der er forbundet til fase (mulig i 3-leder eller 
4-leder) med fjedertrykket, hvilket gør det utrolig let at skifte til Yokis. Modulet 
er 100 % vandtæt og er også ideelt til udendørsinstallationer. Det er 100 % 
lydløst takket være den mikroprocessorstyrede elektronik. "Soft start / stop 
"-funktioner gør det muligt at beskytte lyskilden og og giver brugeren en 
forbedret lysoplevelse. Timerfunktion: konfigurerbar fra 2 sekunder til 4 timer 
(bekvem automatisk slukning af lyset). Omfatter også mulighed for deaktivering 
af advarsel ved timertidens udløb inden slukning. Kan centraliseres gennem 
pilotleder ved hjælp af CVI50 (ref. 5454805) og D600V (ref. 5454072) tilbehør, 
der tillader samtidig tænd og sluk af flere moduler,, også selv om det drejer sig 
om forskellige typer. 

MTR500M

ELEKTRONISK KIP-RELÆ UDEN NEUTRAL LEDER PÅ DIN-SKINNE (REF. 
5454060)
MTR500M DIN-skinnerelæ kan let tilsluttes uden neutral leder. Kompatibel 
med fjedertryk i alle installationer. Kompatibel med eksisterende ledninger, i 
hvilken som helst installation, der er forbundet til fase (mulig med i 3-leder eller 
4-leder) med fjedertrykket, hvilket gør det utrolig let at skifte til Yokis. Modulet er 
100% vandtæt og er også ideelt til udendørsinstallationer. Det er 100 % lydløst 
takket være den mikroprocessorstyrede elektronik. "Soft start / stop "-funktioner 
gør det muligt at beskytte lyskilden og giver brugeren en forbedret lysoplevelse. 
Timerfunktion: konfigurerbar fra 2 sekunder til 4 timer (bekvem automatisk 
slukning af lyset). Omfatter også deaktivering af advarsel ved timertidens udløb 
inden slukning. Kan centraliseres gennem pilotleder ved hjælp af CVI50 (ref. 
5454805) og D600V (ref. 5454072) tilbehør, der tillader samtidig tænd og sluk 
af flere moduler, også selv om det drejer sig om forskellige typer. 

Fordele

Mìro-svartelefonen fås i både video- og audioudgave. I Mìro 
Video er der indbygget to Yokis-sendere, mens det i Mìro 
Audio er muligt at integrere Yokis-moduler: Audio-telefonen 

Yokis-moduler kan integreres med Urmet-produktsorti-
mentet til at etablere automatiseringsscenarier gennem 
potentialfri relæudgang, fx:
>  Videoovervågning: Efter en bevægelsesdetektion sendes 

en kommando til potentialfri relæudgang.
>  Indbrudsalarm: Efter aktivering af alarmsystemet styres 

har to hjælpeudgange, som giver forskellige muligheder, fx 
etablering af forbindelse mellem udgangene og en E2BPP-
sender for at skabe lys og lukkercentraliseringer.

centraliseringen på lys og markiser.
>  Adgangskontrol: Oprettelse af scenarier, der kan akti-

veres via det numeriske tastatur med trykknappen eller 
via proxlæser.

Yokis er indbygget i Mìro video-svartelefon

Urmet og Yokis - applikationer til integrerede løsninger

Mìro Video Håndfri
Ref. 1750/15 - sort
Ref. 1750/16 - hvid

Mìro Audio Håndfri
Ref. 1183/7

max 10 m

Tapparella

MVR500ER

O F N L BP

MVR500ER

O F N L BP

X2
X1
Y2
Y1

GT
X1

Y1

Tapparella

max 10 m

Efter programmering af Yokis-moduler er der 
følgende muligheder:
>  Med den første trykknap aktiveres centrali-

seret lukning af markiser
>  Med den anden trykknap aktiveres 

lysafbryder.

Kontakt Urmets salgskontor for yderligere information om integration mellem Urmet og Yokis-produkter.
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Valg af timer:
  -  Automatisk slukning fra 2 sekunder til 4 timer
  -  Blink-slukningsmeddelelse (2000 serie) eller blink ved 

slukning (500 serie), når timer udløber.
  -  Mulighed for at tænde lyset en 1 time (fx ved 

trappevask) ved at holde fjedertrykket inde i 3 sekunder
  - Anti jam-funktion sikrer, at lyset slukkes, selvom 

fjedertrykket sidder fast (ved at tilføje R1500-tilbehøret).
Kompatibel med fjedertryk i alle eksisterende installationer, 
hvor fjedertrykket er forbundet til fase eller neutral (mulig 

med 3-leder eller 4-leder).
Digital spole med beskyttelsessystem i tilfælde af, at et 
fjedertryk påvirkes i længere tid.
Mulighed for at styre advarselslampen for knapperne.
Små moduler: De kan installeres på bunden af en 
indbygningsboks (dybde 40 eller 50 mm)

Fortrådet trappeautomat

FORTRÅDET TRAPPEAUTOMAT

MTM500E

INDBYGGET 500 TRAPPEAUTOMAT UDEN NEUTRAL LEDER (REF. 5454051)
MTM500E, indbygget relæ, kan let tilsluttes uden neutral leder. Kompatibel 
med fjedertryk i alle installationer. Kompatibel med eksisterende ledninger, i 
hvilken som helst installation, der er forbundet til fase (mulig i 3-leder- eller 
4-ledertilslutning). Fungerer med fjedertryk forsynet med glimlampe (maks. 20) 
ved at tilføje et enkelt BV40-tilbehør (ref. 5454071). 100 % lydløst takket være 
den mikroprocessorstyrede elektronik. "Soft start / stop"-funktioner forlænger 
lyskildens levetid og giver brugeren en forbedret lysoplevelse. Timerfunktion: 
automatisk slukning fra 2 sekunder til 4 timer med mulighed for at foregribe 
slukningen og give varsel ved timertidens udløb.  
En dobbelt timer gør det muligt at lade lyset være tændt i en time.  
Kan centraliseres gennem pilotleder ved hjælp af CVI50 (ref. 5454805) og 
D600V (ref. 5454072) tilbehør, der muliggør samtidig tænding og slukning af 
flere moduler, også selv om disse måtte være forskellige. 

MTM500M

TRAPPELYSAUTOMAT UDEN NEUTRAL LEDER PÅ DIN SKINNE (REF. 
5454061)
MTM500M, DIN-skinnerelæ, kan let tilsluttes uden neutral leder. Kompatibel 
med fjedertryk i alle installationer. Kompatibel med eksisterende ledninger 
i enhver installation, der er forbundet til fase (mulig i 3-leder eller 4-leder). 
Fungerer med fjedertryk forsynet med glimlampe (maks. 20) ved at tilføje 
et enkelt BV40-tilbehør (ref. 5454071). 100 % lydløst takket være den 
mikroprocessorstyrede elektronik. "Soft start / stop"-funktioner forlænger 
lyskildens levetid og giver brugeren en forbedret lysoplevelse. Timerfunktion: 
automatisk slukning fra 2 sekunder til 4 timer med mulighed for at foregribe 
slukningen og give varsel ved timertidens udløb.  
En dobbelt timer gør det muligt at lade lyset være tændt i en time.  
Kan centraliseres gennem pilotleder ved hjælp af CVI50 (ref. 5454805) og 
D600V (ref. 5454072) tilbehør, der tillader samtidig tænding og slukning af 
flere moduler, også selv om disse måtte være forskellige. 

Fordele
FORTRÅDET RELÆ MED TIMER

MTR2000E

INDBYGNING 2000W - KOMBIRELÆ MED NEUTRAL LEDER OG MED VALGFRI 
TIDSSTYRING (REF. 5454350)
MTR2000E, indbygningsrelæ, kan ved hjælp af det potentialfri kontaktsæt 
styre enhver enhed op til 2000W (fx lys, ventilator, kunstvanding mv.), der 
kræver en potentialfri udgang. Kompatibelt med eksisterende ledninger, hvor 
trykket er forbundet til neutral eller fase (kan bruges i 3-leder- eller 4-leder-
tilslutning), mulighed for flere tryk. Valg af tidsstyring: konfigurerbar fra 2 
sekunder til 4 timer (bekvem automatisk lysafbryder). En dobbelt timer gør det 
muligt at lade lyset være tændt i op til 12 timer ved at trykke på knappen i 3 
sekunder.  Slukkemeddelelse med blinkende lys, når timeren er ved at udløbe. 
Kan centraliseres via pilottråd ved hjælp af D600V (ref. 5454072) og R12M (ref. 
5454073) tilbehør.. 

MTR2000M

DIN-SKINNE 2000W - KOMBIRELÆ MED NEUTRAL LEDER OG MED VALGFRI 
TIDSSTYRING (REF. 5454360)
MTR2000M, DIN-skinnerelæ, kan ved hjælp af det potentialfri kontaktsæt styre 
enhver enhed op til 2000W (fx lys, ventilator, kunstvanding mv.), der kræver en 
potentialfri udgang. Kompatibelt med eksisterende ledninger, hvor trykket er 
forbundet til neutral eller fase (kan bruges i 3-leder- eller 4-leder-tilslutning), 
mulighed for flere tryk. Kan centraliseres via pilottråd ved hjælp af D600V (ref. 
5454072) og R12M (ref. 5454073) tilbehør.

FORTRÅDET RELÆ MED ANDRE FUNKTIONER

MEP2000E

INDBYGNINGSRELÆ 2000W, NATBESPARELSESMODUL MED NEUTRAL 
LEDER  
(REF. 5454356)
Det tidsstyrede relæ MEP2000E slukker automatisk en eller flere lyskilder i et 
tidsrum, der kan kan indstilles til mellem 4 og 9 timer. Tændtiden deaktiveres 
over midten af den valgte periode. Den midterste linje kan tilpasses gennem en 
forskydning på 1 til 2 timer.  Kompatibel med alle belastninger op til 600 VA.

MTC500E

BLINK-MODUL UDEN NEUTRAL LEDER (REF. 5454056)
MTC500E blinkrelæ. Indstil lyskilden, der blinker med et interval fra 0,2 til 25 
sekunder. Når fasen bliver tilsluttet, vil MTC500E blinke. Når kontakten afbrydes, 
stopper lyskilden med at blinke. Derfor kan enheden styres med en timer eller 
en simpel afbryder.  
Kan centraliseres via pilottråd ved hjælp af CVI50 (Ref. 5454805) og D600V 
(Ref. 5454072) tilbehør, hvilket muliggør samtidig tænding eller slukning af flere 
moduler, også selv om disse måtte være forskellige.  
"Soft start / soft stop"-funktioner forlænger lyskildens levetid og giver brugeren 
en forbedret lysoplevelse.

REFERENCER
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FORTRÅDEDE LYSDÆMPERE

MTV500E

LYSDÆMPER TIL INDBYGNING UDEN NEUTRAL LEDER  
(REF. 5454052)
MTV500E-lysdæmperen kan regulere lysstyrken i intervallet fra 3 % til 100 %
på belastninger op til 2A ved at trykke på fjedertrykket og holde det nede. 
Det understøtter et dobbelt hukommelsesniveau, idet det sidst anvendte 
lysstyrkeniveau gemmes og kan hentes, når der trykkes én gang på knappen, 
og lysstyrkeniveauet på 100 % kan hentes ved hurtigt at trykke to gange 
på knappen. Fungerer i alle eksisterende installationer med fjedertryk og er 
kompatibel med forskellige belastninger, herunder dæmpbare glødepærer, 
230V LED og halogen. Kompatibel med eksisterende ledninger, hvor 
fjedertrykket er forbundet til fase og mulighed for parallel anvendelse af flere 
fjedertryk. "Soft start / stop ”-funktion tillader filament- og nethindebeskyttelse 
og giver en forbedret lysoplevelse. Valg af timer: automatisk slukning fra 2 
sekunder til 4 timer med mulighed for at slukke inden timerudløb. En dobbelt 
timer gør det muligt at holde lyset tændt i op til 12 timer. Kan centraliseres via 
pilotleder med CVI50 (ref. 5454805) og D600V (ref. 5454072) tilbehør. Natlys 
til børneværelset er også integreret.

MTK500E

SMART MULTIFUNKTIONEL DÆMPER TIL INDBYGNING UDEN NEUTRAL 
LEDER (REF. 5454053)
MTK500E-lysdæmperen kan regulere lysstyrken i intervallet 3 % til 100 %
på belastninger op til 2A ved at trykke på fjedertrykket og holde det nede. 
Det understøtter et dobbelt hukommelsesniveau, idet det sidst anvendte 
lysstyrkeniveau gemmes og kan hentes, når der trykkes én gang på knappen, og 
lysstyrkeniveauet på 100 % kan hentes ved kort at trykke to gange på knappen. 
Fungerer i alle eksisterende installationer med fjedertryk og er kompatibel med 
forskellige belastninger, herunder dæmpbare glødepærer, 230V LED og halogen.  
Kompatibel med eksisterende ledninger, hvor fjedertrykket er forbundet til fase 
og muliggør parallel anvendelse af flere fjedertryk. "Soft start / stop ”-funktion 
tillader filament- og nethindebeskyttelse og giver en forbedret lysoplevelse. 
Kip-relæ, lysdæmper og timer med to ekstra, smarte funktioner: natlys til 
børneværelset, tilstedeværelsessimulering, automatisk slukning af lyset, hvis du 
glemmer det (fra 2 sekunder til 4 timer med mulighed for at slukke lyset inden 
timerudløb).  Kan centraliseres via pilotleder med CVI50 (ref. 5454805) og 
D600V (ref. 5454072) tilbehør.

MTV500M

LYSDÆMPER PÅ DIN-SKINNE UDEN NEUTRAL LEDER (REF. 5454062)
MTV500M-lysdæmperen kan regulere lysstyrken i intervallet 3 % til 100 %
på belastninger op til 2A ved at trykke på fjedertrykket og holde detnede. 
Det understøtter et dobbelt hukommelsesniveau, idet det sidst anvendte 
lysstyrkeniveau gemmes og kan hentes, når der trykkes én gang på knappen, 
og lysstyrkeniveauet på 100 % kan hentes ved hurtigt at trykke to gange 
på knappen. Fungerer i alle eksisterende installationer med fjedertryk og er 
kompatibel med forskellige belastninger, herunder dæmpbare glødepærer, 
230V LED og halogen. Kompatibel med eksisterende ledninger, hvor 
fjedertrykket er forbundet til fase og mulighed for parallel anvendelse af flere 
fjedertryk. "Soft start / stop ”-funktion tillader filament- og nethindebeskyttelse 
og giver en forbedret lysoplevelse Valg af timer: automatisk slukning fra 2 
sekunder til 4 timer med mulighed for at slukke inden timerudløb. En dobbelt 
timer giver mulighed for at holde lyset tændt i op til 12 timer. Kan centraliseres 
via pilotleder med CVI50 (ref. 5454805) og D600V (ref. 5454072) tilbehør. 

Præcis styring af dæmpning, med mulig lyseffekt fra kun 5 
W., (det sidst tændte og foretrukne niveau gemmes).
Forbruget reduceres i henhold til lysstyrkeniveau.
Kompatible med dæmpbare kapacitive, ohmske og og  
induktive belastninger op til 2A afhængig af lyskilde.
Version timer: automatisk slukning fra 2 sekunder til 
4 timer med advarsel før slukning og mulighed for at 

forlænge varigheden.
Centralisering er en mulighed med pilotleder.
Modulopbygget: Med Yokis er det til enhver tid muligt at 
udvide installationen.

Fortrådede lysdæmpere
Fordele

FORTRÅDET TRAPPEAUTOMAT 

MTM2000E

INDBYGNING 2000W TRAPPEAUTOMATRELÆ MED NEUTRAL LEDER (REF. 
5454351)
MTM2000E-timerelæ, kan ved hjælp af den potentialfri kontakt (10 A 250 V 
~) styre enhver enhed op til 2000W (fx lys, ventilator, kunstvanding mv.), der 
kræver en potentialfri kontakt. Kompatibelt med eksisterende ledninger, hvor 
trykket er forbundet til fase el. neutral (mulig i både 3-leder og 4-leder). Valg 
af tidsstyring: konfigurerbar fra 2 sekunder til 4 timer (bekvem automatisk 
lysafbryder). En dobbelt timer gør det muligt at lade lyset være tændt i op 
til 12 timer ved at trykke på knappen i 3 sekunder. Slukkemeddelelse med 
blinkende lys ved timertidens udløb. Installationer med tryk forsynet med 
lysindikator (maks. 20) uden tilføjelse af tilbehør. Anti jam-muligheden sikrer, at 
lyset slukkes, selvom en trykknap sidder fast (ved at tilføje R1500-tilbehøret). 
Elektronisk overophedningsbeskyttelse.  
Kan centraliseres via pilottråd ved hjælp af D600V (ref. 5454072) og R12M (ref. 
5454073) .

MTM2000M

2000W TRAPPELYS-TIMERRELÆ MED NEUTRAL LEDER PÅ DIN-SKINNE (REF. 
5454361)
MTM2000M-timerelæ, kan ved hjælp af den potentialfri kontakt (10 A 250 V 
~) styre enhver enhed op til 2000W (fx lys, ventilator, kunstvanding mv.), der 
kræver en potentialfri kontakt. Kompatibel med eksisterende ledninger, hvor 
trykket er forbundet til fase el. neutral (mulig i både 3-leder og 4-leder). Valg 
af tidsstyring: konfigurerbar fra 2 sekunder til 4 timer (bekvem automatisk 
lysafbryder). En dobbelt timer gør det muligt at lade lyset være tændt i op 
til 12 timer ved at trykke på knappen i 3 sekunder. Slukkemeddelelse med 
blinkende lys ved timertidens udløb. Installationer med tryk forsynet med 
lysindikator (maks. 20) uden tilføjelse af tilbehør. Anti jam-muligheden sikrer, at 
lyset slukkes, selvom en trykknap sidder fast (ved at tilføje R1500-tilbehøret). 
Elektronisk overophedningsbeskyttelse.  
Kan centraliseres via pilottråd ved hjælp af D600V (ref. 5454072) og R12M (ref. 
5454073) .

REFERENCER

C1 A2C2 BPA1

N
L

C1 A2C2 BPA1

Pulsante

Pulsante

Pulsante

3 fili

1 2 3

4 5 6

MTR
2000M

N
L

Pulsante

Pulsante

Pulsante

3 fili

1 2 3

4 5 6

MTR
2000M

N
L

4 fili

Pulsante

Pulsante

Pulsante

N
L

C1 A2C2 BPA1

C1 A2C2 BPA1

4 fili

Pulsante

Pulsante

Pulsante

3 3 4 4 

Trykknap

Trykknap

Trykknap

Trykknap

Trykknap

Trykknap

Trykknap

Trykknap

Trykknap

Trykknap

Trykknap

Trykknap

8 9



YOKIS SMART HOME

KABLET TILBEHØR

CHR3W

PAKKE MED 5 STK. BELASTNINGSMODSTAND (REF. 5454070)
Dette tilbehør gør det muligt at reducere “flimringen” i kompakte lysstofrør (CFL) 
eller LED-lamper, når lysstyrkeniveauet er lavt.
CHR3W-tilbehøret skal tilføjes parallelt med lampen.

BV40

PAKKE MED 5 STK. ELEKTRONISK SPOLE TIL TRYKKNAP  
MED GLIMLAMPE (REF. 5454071)
Tilbehør til moduler i 500-serien til styring af knapper med advarselslampe.
Brug 1 stk. BV40-tilbehør for hver 20 knapper (maks. 40 mA). 

D600V

PAKKE MED 5 STK. DIODER TIL CENTRALISERING (REF. 5454072)
Tilbehør til brug ved styring af kontroller i forbindelse med kablet centralisering. 
For at undgå at de lokale kontroller kører på pilottråden, er det nødvendigt at 
forsyne hvert modul i centraliseringen med dette tilbehør. 

R12M

PAKKE MED 5 STK. DOBBELTE KNAPGRÆNSEFLADER (REF. 5454073)
Tilbehør til brug ved styring af dobbeltknapper, hvis der er brug for en separat 
styreknap til tænd-/sluk- eller løfte (sænke)-kommandoer, både med lokale og 
centraliserede betjeningselementer. 

R1500

PAKKE MED 5 STK. TILBEHØR TIL ANTI-JAM PÅ TRYKKNAPPEN  
TIL MTM2000 (REF. 5454074)
R1500-tilbehøret kan kombineres med timerstyrede relæer for at sikre, at den 
lette belastning slukkes, selvom knappen forbliver låst. 

FDVDT 

OVERSPÆNDINGSFILTER - 230V ~ (REF. 5454075)
Tilbehør til brug med moduler til belysning uden neutral leder(500-serien) ved 
induktive belastninger (såsom ferromagnetiske marskine eller forkoblinger eller 
ferromagnetiske transformere) til beskyttelse mod overspændinger. 

Kablet tilbehør

MODUL TIL VINDUESLUKNING

MVR500E

500W MARKISE-/VINDUESMOTORMODUL, TIL INDBYGNING (REF. 5454090)
Markisemodul MVR500E er kompatibelt med alle markise-/vinduessystemer 
med 230v 3-ledermotor (SOMFY, APRIMATIC, BUBENDORFF osv.). Modulet 
kan styres med et enkelt fjedertryk eller dobbelt fjedertryk. Ved hjælp af den 
integrerede mikroprocessor kan modulet programmeres til at styre avancerede 
funktioner såsom forprogrammeret mellemstilling, øvre og nedre elektroniske 
niveaukontakter, integreret drejningsmomentstyring med forskellige tilstande for 
at undgå at beskadige markise-/vindueslukkeren, omvendt bevægelse i tilfælde 
af forhindringsdetektion, integreret timerfunktion, som muliggør automatisk 
åbning eller lukning af markiser/vinduer i henhold til forprogrammerede 
scenarier. Centralisering: Alle markiser/vinduer kan centraliseres med en enkelt 
pilotleder på en dobbelt op/ned-knap ved at tilføje R12M-tilbehøret. Det er 
enkelt at forsyne modulet med en pilotleder ved monteringen af systemet. 
Antallet af markiser/vinduer, der kan centraliseres, er ubegrænset, hvilket gør 
modulet ideelt til store installationer i kontorbygninger.

Styr alle markiser/vinduer med en simpel "pilotleder" og 
et dobbelt op/ned-fjedertryk. Antallet af enheder, der kan 
centraliseres, er ubegrænset, hvilket gør modulet ideelt til 
store installationer i kontorbygninger.
Avancerede funktioner ved hjælp af den interne 
mikroprocessor:
  -  Nedre og øverste elektroniske niveaukontakt, integreret 

momentstyring 
  -  Elektronisk detektering af belastning, 

forprogrammeret mellemstilling

  -  Integreret daglig timerstyring
Kompatibelt med næsten alle markiser/vinduer og med 
3-ledermotor, tryk til alle funtioner.
Lydsvag, også når modulet ligger bag trykket.
Fleksibel og modulopbygget, således at der til enhver tid 
kan udvides med forskellige moduler efter behov.
Digital spole med beskyttelse i tilfælde af påvirkning af en 
trykknap i længere tid.

Fortrådet markise-/vinduemodul

FORTRÅDET MARKISE-/VINDUESSÆT

MARKISE-/VINDUESRELÆER, FORTRÅDET SÆT A 5 RELÆER (REF. 5454554)
Komplet sæt til automatisering af fem markise-/vinduesmoduler med fortrådet 
styring.  
Sættet indeholder:
 - 5 stk. MVR500E - Markise-/vinduesmodul
 - 2 stk. R12M - Pakke med nr. 5 dobbelte knapgrænseflader

Fordele
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Praktisk og økonomisk: Ikke mere energispild!  
Ved tryk på en enkelt knap kan alt lys og markise  
i huset styres.
Centralisering af belysning og markiser/vinduer med en en-
kelt pilotleder, der forbinder alle installerede moduler.
Ubegrænset antal fortrådede moduler på pilotleder, hvilket 
også muliggør komplekse installationer.
Med flere pilotledere er det muligt at oprette mere  
komplekse centraliseringer ved hjælp af allerede installere-
de moduler.
Mulighed for centralisering på flere niveauer for at skabe 

separate områder (f.eks. opholdsstue, soveværelse).
Kombinerede modtagere (trådløse og fortrådede) kan 
også integreres i et centraliseret system ved hjælp af en 
pilotleder, mens de samtidig styres af radiosendere.
Det lokale styresignal kan sendes fra et enkelt eller en 
dobbelt fjedertryk. Når en centraliseret kommando er sendt, 
er hver enkelt lokal styring fortsat tilgængelig.
Den centrale styreenhed muliggør - også samtidig - styring 
af modulerne i 500- og 2000-serien.

Centralisering

OMRÅDE 1

KØKKEN SPISESTUE TV-STUEBADEVÆRELSE DAGLIGSTUEKONTOR TRAPPE

HELE HUSET

OMRÅDE 2 STUE

PILOTLEDER

PILOTLEDER PILOTLEDER

FORTRÅDET TILBEHØR

ADBT
LAVSPÆNDINGSADAPTER - TIL 500-SERIE (REF. 5454076)
Lavspændingsadapter - 12-48V AC eller DC til modulerne til 500-serien.
Benyttes ved eksisterende svagstrømstryk.

A2F

PAKKE MED 10 FASTGØRELSESPUDER  
(REF. 5454079)
Dobbeltsidet klæbende puder til fastgørelse af radiosendere på 
væg (TLMxT503P).

REL1C

RELÆ TIL CENTRALISERING I 3-FASEDE SYSTEMER (REF. 5454081)
Relæ med spole 230V ~ Potentialfrit kontaktsæt. 230V / 0,1A max med spole 
med NO-kontakt, der er velegnet til centralisering med pilotleder, på 3-faset 
installation og til anvendelse med Yokis' indbygningssendere.

CVI50

KONVERTER TIL CENTRALISERING AF MODULER I 500-SERIEN  
(REF. 5454805)
Tilbehør, der muliggør centralisering af moduler i 500-serien (kip-relæ, tidsrelæ, 
timer, lysdæmper og lysdæmper med timer) ved hjælp af pilotleder.

CVI34

KONVERTER TIL VINDUESLUKKERMODULER MED PERMANENT KONTAKT 
(REF. 5454806)
Dette modul med pilotleder muliggør styring af en eller flere markiser/
vinduer (eller gardiner) ved hjælp af en timerkontakt, skumringssensor eller 
vindmåler. Modulet genererer 3 impulser, når kontakten lukkes og 4 impulser, 
når den åbnes. Impulserne styrer modulerne til vinduerne, MVR500E og 
MVR500ERP, ved henholdsvis deres åbning og lukning. Det er endvidere muligt 
at programmere antallet af hurtige impulser ved lukning og åbning af kontakten 
på BP-indgangen (fra 0 til 9).

CVR12

KONVERTER TIL 2000-MODULER MED PERMANENT KONTAKT 
(REF. 5454807)
Dette modul tillader styring af et eller flere relæer ved hjælp af en timerkontakt, 
skumringssensor, tilstedeværelsesdetektor eller vindmåler. Den registrerer 
kontakten, der lukker eller åbner på BP-indgangen, og konverterer den til tænd- 
eller sluk-kommandoer gennem R12M-tilbehøret. 

REFERENCER
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Trådløst multifunktionsrelæ

TRÅDLØST, ELEKTRONISK KIPRELÆ OG TIMERRELÆER

MTR2000ERP

2000W TRÅDLØST, ELEKTRONISK RELÆ MED NEUTRAL LEDER.  (REF. 
5454462)
MTR2000ERP-relæ til indbygning kan ved hjælp af den potentialfri kontakt 
styre enhver enhed op til 2000W (fx lys, ventilator, kunstvanding, garage, dør 
osv.), der kræver en potentialfri kontakt. Valgfri timerindstilling: kan konfigureres 
fra 2 sekunder til 4 timer. MTR2000ERP-relæet kan bruges som timer til 
trappelys og kan styres ved hjælp af enten en radiosender eller et fortrådet 
tryk. MTR2000ERP er kompatibelt med alle Yokis-sendere. De trådløse 
moduler fra Yokis understøtter to betjeningsmuligheder, idet de kan styres via 
trådløse enheder og med lokale fortrådede tryk på samme tid. Kiprelæet kan 
centraliseres og muliggør oprettelse af scenarier på flere moduler til en tænd 
alt/sluk alt-funktion, gennem pilotlederen til fortrådede moduler og gennem 
Radio Bus til udelukkende trådløse moduler. Relæet kan styre en anden 
radiomodtager, også med det formål at skabe centraliserede styringer og 
gruppestyringer og blive en batterifri sender

MTR2000ERPX

2000W TRÅDLØST, ELEKTRONISK RELÆ MED NEUTRAL LEDER MED 
EKSTERN ANTENNE (CODICE 5454463)
MTR2000ERPX-relæ til indbygning med ekstern antenne kan ved hjælp af 
den potentialfri kontakt styre enhver enhed op til 2000W (fx lys, ventilator, 
kunstvanding, garage, dør osv.), der kræver en potentialfri kontakt. Valgfri 
timerindstilling: kan konfigureres fra 2 sekunder til 4 timer. MTR2000ERP- 
relæ kan bruges som timer til trappelys og kan styres ved hjælp af enten 
en radiosender eller et fortrådet tryk. MTR2000ERPX er kompatibelt 
med alle Yokis-sendere. De trådløse moduler fra Yokis understøtter to 
betjeningsmuligheder, idet de kan styres via trådløse enheder og med lokale 
fortrådede tryk på samme tid. Kiprelæet kan centraliseres og muliggør 
oprettelse af scenarier på flere moduler til en tænd alt-/sluk alt-funktion, 
gennem pilotlederen til fortrådede moduler og gennem Radio Bus til 
udelukkende trådløse moduler. Relæet kan styre en anden radiomodtager, også 
med det formål at skabe centraliserede styringer og gruppestyringer og blive en 
batterifri sender Den eksterne antenne er velegnet til at forbedre det trådløse 
signal , hvis modulet er indbygget i en metaldåse,  som kan forringe signalet.

Trådløse moduler fra Yokis understøtter 
dobbeltbetjeningsmuligheden: De kan styres via Yokis' 
trådløse enheder og ved hjælp af lokale fjedertryk på 
samme tid.
Valg af timer:
 -  Automatisk slukning fra 2 sekunder til 4 timer
 -  Dobbelt timer for anden timerindstilling op til maksimalt 

12 timer, hvis knappen trykkes ned og holdes nede
 -  Tillader slukning inden timerudløb
 -  Mulighed for konfigurering af slukkemeddelelse.
Centralisering: både i fortrådet og trådløs tilstand, også på 
forskellige moduler styring af alt, delvis styring, tænd alt/ 
sluk alt. 
Yokis Hub gør det også muligt at fjernbetjene modulerne via 

YnO-appen og styre dem ved hjælp af scenarier, både med 
automatisk og manuel aktivering.
Relæet kan styres både som kiprelæ og pulsrelæ mm..
Kompatibelt med fjedertryk på alle ledninger  
og med eksisterende ledninger, hvor trykknappen er 
forbundet til neutral eller fase (mulig at anvende i 3-leder- 
eller 4-ledertilstand).
Modulopbygget: Med Yokis er det til enhver tid muligt at 
udvide installationen.
Støjsvagt: Relæet kan installeres i en indbygningsdåse 
(dybde 40 eller 50 mm).

Fordele
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FORTRÅDEDE MODULER
Elektronisk kiprelæ med timer MTR500E 5454050
Tidsbestemt relæ MTT500E 5454054
Blink relæ MTC500E 5454056
Lysdæmper med timer MTV500E 5454052
Tidsindstillet dæmper MTVT500E 5454055
Trappe lys timer MTM500E 5454051
Smart multifunktionel lysdæmper MTK500E 5454053
Elektronisk koblingsrelæ MTR500M 5454060
Fastmonteret tidsrelæ MTT500M 5454064
Dimmer MTV500M 5454062
Tidsindstillet dæmper MTVT500M 5454065
Trappe lys timer MTM500M 5454061
Skift relæ MTR2000E 5454350
Trappe lys timer MTM2000E 5454351
Natbesparelse MEP2000E 5454356
Skift relæ MTR2000M 5454360
Trappe lys timer MTM2000M 5454361
Vindueslukker modul MVR500E 5454090

Fortrådede moduler

1514



YOKIS SMART HOME

TRÅDLØS LYSDÆMPER

MTV500ERP

TRÅDLØS LYSDÆMPER MED TIMER, MED NEUTRAL LEDER (REF. 5454457)
Lysdæmperen MTV500ERP til indbygning kan regulere lysstyrken i intervallet 3 
% til 100 % på belastninger op til 2A, når fjedertrykket påvirkes og holdes  nede. 
Fungerer i alle eksisterende installationer med fjedertryk og er kompatibel med 
forskellige belastninger, herunder dæmpbare glødepærer, 230V LED og halogen. 
Kompatibel med eksisterende ledninger, hvor fjedertrykket er forbundet til fase 
og mulighed for parallel anvendelse af flere fjedertryk. "Soft start / stop”-funktion 
tillader filament- og nethindebeskyttelse og giver en forbedret lysoplevelse. 
Lysdæmperen understøtter et dobbelt hukommelsesniveau: Trykkes der én 
gang på trykket, tændes lyskilden 100 %, og trykkes der to gange, hentes det 
senest gemte dæmpningsniveau. Timerfunktionen muliggør indstilling af den 
automatiske slukning fra 2 sekunder til 4 timer med mulighed for at slukke 
inden timerudløb. Smarte funktioner: natlys på børneværelset, automatisk 
slukning af lys, hvis du selv glemmer det.

MTV300MRP

TRÅDLØS LYSDÆMPER MED TIMER MED NEUTRAL LEDER (REF. 5454479)
Lysdæmperen MTV300MRP til DIN-skinne kan regulere lysstyrken i intervallet 
3 % til 100 % på belastninger op til 2A, når fjedertrykket påvirkes og holdes  
nede. Understøtter et dobbelt hukommelsesniveau: Trykkes der én gang på 
trykket, tændes lyskilden 100 %, og trykkes der to gange, hentes det senest 
gemte dæmpningsniveau (mulighed for at vende funktionen). Fungerer i alle 
eksisterende installationer med fjedertryk og er kompatibel med forskellige 
belastninger, herunder dæmpbare glødepærer, 230V LED og halogen op til 1,3A. 
Kompatibel med eksisterende ledninger, hvor fjedertrykket er forbundet til fase 
og mulighed for parallel anvendelse af flere fjedertryk. "Soft start / stop”-funktion 
tillader filament- og nethindebeskyttelse og giver en forbedret lysoplevelse. 
Modulet har automatisk genkendelse af belastningstypen. Integreret elektronisk 
beskyttelse mod kortslutning og overophedning.

Præcis styring af dæmpning, med mulig lyseffekt fra kun 5 
W.
Lavere lyseffekt giver lavere forbrug.
Besparende funktioner for sidst tændte niveau 
og foretrukket niveau.
Kompatibel med dæmpbar kapacitiv, resistiv og induktiv 
belastning op til 2A.
Timerfunktion: fra 2 sekunder til 4 timer med varsel før 

slukning og mulighed for forlængelse af periode.
Centralisering: både fortrådet og trådløst, også på 
forskellige moduler, til at styre alt, delvist, progressiv tænd/
sluk. 
Ved hjælp af Yokis Hub kan lysdæmperne også 
fjernbetjenes via YnO-appen og styres gennem scenarier, 
både med automatisk og manuel aktivering.

Trådløs lysdæmper
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Applicazioni RADIO: MTV500ER
Cablaggio dimmer radio

DA RICORDARE
Realizzabile con qualsiasi trasmettitore Yokis
Esempio con telecomando TLC2C
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Applicazioni RADIO: MTV500ER
Cablaggio dimmer radio in deviazione

DA RICORDARE
Realizzabile con qualsiasi trasmettitore Yokis
Esempio con 2 E2BP in scatola incasso, dietro pulsante o interruttore

Denne løsning kan etableres med alle Yokis-sendere

Fordele
TRÅDLØST, ELEKTRONISK KIPRELÆ OG TIDSRELÆER

MTR2000MRP

2000W TRÅDLØST, ELEKTRONISK KIPRELÆ MED NEUTRAL LEDER PÅ DIN-
SKINNE (REF. 5454464)
MTR2000MRP-relæ på DIN-skinne kan ved hjælp af den potentialfri kontakt 
styre hvilken som helst enhed op til 2000W (fx lys, ventilator, kunstvanding, 
garage, dør osv.), der kræver en potentialfri kontakt. Valgfri timerindstilling: 
kan konfigureres fra 2 sekunder til 4 timer. MTR2000MRP-relæet kan bruges 
som timer til trappelys og kan styres ved hjælp af enten en radiosender eller 
et fortrådet tryk. MTR2000MRP er kompatibelt med alle Yokis-sendere. De 
trådløse moduler fra Yokis understøtter to betjeningsmuligheder, idet de kan 
styres via trådløse enheder og med lokale fortrådede tryk på samme tid. 
Kiprelæet kan centraliseres og muliggør oprettelse af scenarier på flere moduler 
til en tænd alt/sluk alt-funktion, gennem pilotlederen til fortrådede moduler 
og gennem Radio Bus til udelukkende trådløse moduler. Relæet kan styre en 
anden radiomodtager, også med det formål at skabe centraliserede styringer og 
gruppestyringer og blive en batterifri sender

MTR2000MRPX

2000W TRÅDLØST, ELEKTRONISK KIPRELÆ MED NEUTRAL LEDER  
OG EKSTERN ANTENNE PÅ DIN-SKINNE (REF. 5454465)
MTR2000MRPX-relæ på DIN-skinne med ekstern antenne kan ved hjælp 
af den potentialfri kontakt styre hvilken som helst enhed op til 2000W (fx 
lys, ventilator, kunstvanding, garage, dør osv.),, der kræver en potentialfri 
kontakt. Valgfri timerindstilling: kan konfigureres fra 2 sekunder til 4 timer. 
Relæet kan forbindes med andre trådløse Yokis-modtagere med henblik på 
at skabe centraliserede styringer og gruppestyringer. MTR2000MRPX er 
kompatibel med alle Yokis-sendere. De trådløse moduler fra Yokis understøtter 
to betjeningsmuligheder, idet de kan styres via trådløse enheder og med 
lokale fortrådede tryk på samme tid. Kiprelæet kan centraliseres og muliggør 
oprettelse af scenarier på flere moduler til en tænd alt/sluk alt-funktion, gennem 
pilotlederen til fortrådede moduler og gennem Radio Bus til udelukkende 
trådløse moduler. Relæet kan styre en anden radiomodtager, også med det 
formål at skabe centraliserede styringer go gruppestyringer og blive en batterifri 
sender. Den eksterne antenne er velegnet til at at forbedre det trådløse signal , 
hvis modulet er indbygget i en metaldåse,  som kan forringe signalet. 
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Applicazioni RADIO: MTR2000ER
Cablaggio con funzionalità interruttore

DA RICORDARE
Realizzabile con qualsiasi trasmettitore Yokis
Esempio con telecomando TLC2C
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MTR2000ERP
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Applicazioni RADIO: MTR2000ER
Cablaggio con funzionalità luce in deviazione

DA RICORDARE
Realizzabile con qualsiasi trasmettitore Yokis
Esempio con 2 E2BP in scatola incasso, dietro pulsante o interruttore

Denne løsning kan etableres med alle Yokis-sendere

REFERENCER
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Applicazioni RADIO: MVR500ER
Schema di cablaggio solo radio

DA RICORDARE
Realizzabile con qualsiasi trasmettitore Yokis
Esempio con n. 1 TLC2C e n. 1 TLC2C
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Applicazioni RADIO: MVR500ER
Schema di cablaggio misto filare radio

DA RICORDARE
Realizzabile con qualsiasi trasmettitore Yokis
Esempio con trasmettitore TLC2C

Markise/solafskærmning kan styres både via 
fortrådet fjedertryk og fjernbetjening.

Spar kabeltræk med Yokis' lokale og cen-
traliserede fjernbetjeninger

TRÅDLØSE MARKISE/VINDUESMODULER

MVR500MRP

TRÅDLØST MARKISE/VINDUESMODUL TIL DIN-SKINNE, 500W (REF. 
5454469)
DIN-skinnemodul til trådløs styring af markise/vinduer. Modulet kan styres af et 
ubegrænset antal Yokis-sendere. Det er kompatibelt med næsten alle markise/
vinduestyper og mærker med 3-ledermotor (Somfy, Aprimatic, Bubendorff 
osv.). Den integrerede mikroprocessor gør det muligt at programmere modulet 
til at styre avancerede funktioner som fx forprogrammeret mellemstilling; øvre 
og nedre elektroniske niveaukontakter; indbygget drejningsmomentstyring, 
med forskellige tilstande, der ikke beskadiger motoren; omvendt bevægelse i 
tilfælde af en hindring; indbygget daglig timerstyring, der muliggør automatisk 
åbning og lukning af markise/vindue med daglig timerstyring. MVR500MRP 
er kompatibel med alle Yokis-sendere. Yokis' trådløse moduler understøtter to 
betjeningsmuligheder, idet de kan styres via trådløse enheder og med lokale 
fortrådede tryk på samme tid. De kan også styres som en gruppe gennem 
centraliseringer, også på flere niveauer, både gennem radiostyringsenheder ved 
hjælp af Yokis Radio Bus og gennem fortrådede styringsenheder ved hjælp af 
pilotleder.

MVR500MRPX

TRÅDLØS MARKISE MODUL PÅ DIN SKINNE, 500W 
MED EKSTERN ANTENNE (REF. 5454470)
DIN-skinnemodul til trådløs styring af markise/vinduer. Modulet kan styres af et 
ubegrænset antal Yokis-sendere. Det er kompatibelt med næsten alle markise/
vinduestyper og mærker med 3-ledermotor (Somfy, Aprimatic, Bubendorff 
osv.). Den integrerede mikroprocessor gør det muligt at programmere modulet 
til at styre avancerede funktioner som fx forprogrammeret mellemstilling; øvre 
og nedre elektroniske niveaukontakter; indbygget drejningsmomentstyring, 
med forskellige tilstande, der ikke beskadiger motoren; omvendt bevægelse i 
tilfælde af en hindring; indbygget daglig timerstyring, der muliggør automatisk 
åbning og lukning af markise/vindue med daglig timerstyring. MVR500MRPX 
er kompatibel med alle Yokis-sendere. Yokis' trådløse moduler understøtter to 
betjeningsmuligheder, idet de kan styres via trådløse enheder og med lokale 
fortrådede tryk på samme tid. De kan også styres som en gruppe gennem 
centraliseringer, også på flere niveauer, både gennem radiostyringsenheder ved 
hjælp af Yokis Radio Bus og gennem fortrådede styringsenheder ved hjælp af 
pilotleder. Den eksterne antenne er velegnet til at at forbedre det trådløse signal, 
hvis modulet er indbygget i en metaldåse,  som kan forringe signalet. 

Trådløse markise/vinduesmoduler
Fordele

Lokal trykknap

TRÅDLØSE MARKISE/VINDUESMODULER

MVR500ERP

INDBYGNING 500W TRÅDLØST MARKISE/VINDUE MODUL (REF. 5454467)
Indbygningsmodul til trådløs styring af markise/vinduer. Modulet kan styres af et 
ubegrænset antal Yokis-sendere. Det er kompatibelt med næsten alle markise/
vinduestyper og mærker med 3-ledermotor (Somfy, Aprimatic, Bubendorff 
osv.). Den integrerede mikroprocessor gør det muligt at programmere modulet 
til at styre avancerede funktioner som fx forprogrammeret mellemstilling; øvre 
og nedre elektroniske niveaukontakter; indbygget drejningsmomentstyring, 
med forskellige tilstande, der ikke beskadiger motoren; omvendt bevægelse i 
tilfælde af en hindring; indbygget daglig timerstyring, der muliggør automatisk 
åbning og lukning af markise/vindue med daglig timerstyring. MVR500ERP 
er kompatibel med alle Yokis-sendere. Yokis' trådløse moduler understøtter to 
betjeningsmuligheder, idet de kan styres via trådløse enheder og med lokale 
fortrådede tryk på samme tid. De kan også styres som en gruppe gennem 
centraliseringer, også på flere niveauer, både gennem radiostyringsenheder ved 
hjælp af Yokis Radio Bus og gennem fortrådede styringsenheder ved hjælp af 
pilotleder.

MVR500ERPX

INDBYGNING 500W TRÅDLØST MARKISE/VINDUE MODUL  
MED EKSTERN ANTENNE (REF. 5454468)
Indbygningsmodul til trådløs styring af markise/vinduer. Modulet kan styres af et 
ubegrænset antal Yokis-sendere. Det er kompatibelt med næsten alle markise/
vinduestyper og mærker med 3-ledermotor (Somfy, Aprimatic, Bubendorff 
osv.). Den integrerede mikroprocessor gør det muligt at programmere modulet 
til at styre avancerede funktioner som fx forprogrammeret mellemstilling; øvre 
og nedre elektroniske niveaukontakter; indbygget drejningsmomentstyring, 
med forskellige tilstande, der ikke beskadiger motoren; omvendt bevægelse i 
tilfælde af en hindring; indbygget daglig timerstyring, der muliggør automatisk 
åbning og lukning af markise/vindue med daglig timerstyring. MVR500ERP 
er kompatibel med alle Yokis-sendere. Yokis' trådløse moduler understøtter to 
betjeningsmuligheder, idet de kan styres via trådløse enheder og med lokale 
fortrådede tryk på samme tid. De kan også styres som en gruppe gennem 
centraliseringer, også på flere niveauer, både gennem radiostyringsenheder ved 
hjælp af Yokis Radio Bus og gennem fortrådede styringsenheder ved hjælp af 
pilotleder. Den eksterne antenne er velegnet til at at forbedre det trådløse signal, 
hvis modulet er indbygget i en metaldåse,  som kan forringe signalet. 

Yokis' trådløse moduler understøtter to 
betjeningsmuligheder: De kan styres via Yokis-sendere og 
lokalt fortrådede fjedertryk på samme tid.
Centralisering: både i fortrådet forbindelse og trådløst, selv 
på forskellige moduler, til styring af alt, delvist, tænd/sluk. 
Avancerede funktionert ved hjælp af den interne 
mikroprocessor:
  - Øvre og nedre elektroniske niveaukontakt
  - Indbygget momentstyring 
  - Detektering af hindringer under lukning
  - Forprogrammeret mellemstilling
  - Indbygget daglig timerstyring
Med Yokis Hub kan de også fjernbetjenes via YnO-appen 

og styres gennem et scenarie, både med automatisk og 
manuel aktivering.
Kompatibel med næsten alle markiser/vinduer og mærker 
med 3-ledet motor og med tryk til alle funktioner.
Lydsvag, også når den ligger bag fjedertrykket på 
installationen.
Fleksibel og modulopbygget: Installationen kan til enhver 
tid udvides med flere moduler.
Digital spole med beskyttelsessystem i tilfælde af, at der 
trykkes på et fjedertryk i længere tid.

Trådløse markise/vinduesmoduler
Fordele
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Varmestyring
Yokis' varmestyringssystem:

Yokis-termostaten fungerer i stand-alone-tilstand, hvis 
forudindstillingsfunktion er tilgængelig, eller med Yokis' 
trådløse relæ ved hjælp af den interne Yokis Radio Bus.
Styring via trådløse sendere og Yokis Hub. 
I forbindelse med Yokis Hub er det maks 6 stk. termostater 
pr. Hub. 
Muligheder for scenarier med Yokis Hub.
Installation ved hjælp af Yokis PRO-installationsprogram.
Lokal- og fjernadministration gennem YnO brugerapp.

Yokis' produktsortiment omfatter den nye 

temperaturstyringsfunktion med den nye termostat med 
indbygget, trådløs teknologi fra Yokis.
Let at betjene takket være den baggrundsbelyste 
touchskærm.
Systemet kan styres via smartphone og tablet både når du 
er hjemme og ude af huset, hvorved man opnår maksimal 
komfort ved brug og optimering af energibesparelser.
Med YnO-appen er det muligt at overvåge husets 
temperatur ved at aktivere/deaktivere opvarmningen ved 
hjælp af fjernbetjeningen.
Den indbyggede trådløse Yokis-funktion og batteriets 
strømforsyning gør det muligt at installere systemet, hvor 
end i bygningen, du måtte ønske det.

VARMESTYRING

THERMARP

TRÅDLØS TERMOSTAT TIL VANDOPVARMNING (REF. 5454489)
System baseret på Yokis' trådløse transmission
>  Yokis' programmerbare termostat med ugentlig programmering,  

som omfatter en indbygget potentialfri kontakt til varmestyring ved direkte 
fortrådning eller trådløst.

>  Mulighed for at styre Yokis' trådløse relæ til styring af varme- og zoneventiler, 
hvis der ikke er tale om direkte fortrådning.

>  Direkte styring ved hjælp af touchdisplay eller via Yokis' trådløse funktion i 
form af YnO-app, både når du er hjemme og ude af huset 

>  Automatisk og betinget styring gennem scenarier
>  Tidsprogrammeret manuel tilstand uden behov for ændring i programmering
>  Installation ved hjælp af touchdisplay eller Yokis PRO-app til 

installationsprogrammet
>  Sommer-/vinterprofiler
>  Hver termostat administrerer 1 zone. Udvid zoner med ekstra termostater.
>  Tre temperaturgrænser: T1, T2, T3

MFP6ARP

VARMEMODUL MED PILOTLEDER TIL 4-6 KOMMANDOER  
(REF. 5454498)
> Kompatibelt med alle elektriske opvarmningssystemer med pilotlederindgang
> BP-knap til ændring af tilstand (CoF / c-1 / c-2 / Eco / AF / Off)
> Gemmer den aktuelle indstilling i tilfælde af strømsvigt
> Kompatibelt med fortrådede termostater
> Mulighed for trådløs administion af zoner
> Mulighed for styring både ude og hjemme, hvis YOKIS Hub er tilsluttet
> Support til scenarier
> Installation via YokisPRO-app
> Administration via Yokis YnO-app

TRÅDLØSE PORTSTYRINGSMODULER

MAU500ERP

MODUL TIL STYRING AF PORTE MM. (REF. 5454475)
MAU500ERP-modulet muliggør styring af lukke- og åbningsautomatik på fx 
port (dør), garageport, skydeport, rullegardin. Modulet har forskellige driftsformer, 
afhængigt af den type automatik, som du vil anvende den til, dvs. Yokis 
Master, FAAC og Universal. Uanset driftsform vil alle sikkerhedsfunktionerne 
på motorstyringens hovedprint, være aktive. Blandt de øvrige tilgængelige 
funktioner er muligheden for at få automatisk portlukning, når strømmen 
kommer tilbage efter strømsvigt, og indstilling af et tidsinterval mellem åbning 
og lukning af porten.

MAU500ERPX

MODUL TIL ÅBNING AF PORTE/INDGANGE, MED EKSTERN ANTENNE (REF. 
5454476)
MAU500ERPX-modulet muliggør styring af lukke- og åbningsautomatik 
på fx port (dør), garageport, skydeport, rullegardin. Modulet har forskellige 
driftsformer, afhængigt af den type automatik, som du vil anvende 
den til, dvs. Yokis Master, FAAC og Universal. Uanset driftsform vil alle 
sikkerhedsfunktionerne på motorstyringens hovedprint, være aktive. Blandt de 
øvrige tilgængelige funktioner er muligheden for at få automatisk portlukning, 
når strømmen kommer tilbage efter strømsvigt, og indstilling af et tidsinterval 
mellem åbning og lukning af porten. Den eksterne antenne er velegnet til at at 
forbedre det trådløse signal, hvis modulet er indbygget i en metaldåse,  som kan 
forringe signalet.

Trådløse portstyringsmoduler

MTR500 (E) (M) *
MTM500 (E) (M) (3)
MTT500 (E) (M)
MTC500E

I max: 2A
P min: 5W

P max: 500W
(2)

I max: 2A
P min: 5W

P max: 500W
(2)

I max: 1A
P min: 11VA

P max: 250VA
(1) (2)

I max: 2A
P min: 11VA

P max: 500VA
(1) (2)

I max: 1A 
P min: 11VA

P max: 250VA
(1) (2)

I max: 2A
P min: 11VA

P max: 500VA
(2)

-

MTV500 (E) (M) *
MTVT500 (E) (M) (3)
MTK500E 

I max: 2A
P min: 5W

P max: 500W

I max: 2A
P min: 5W

P max: 500W

I max: 1A
P min: 11VA

P max: 250VA
(1)

I max: 2A
P min: 11VA

P max: 500VA
(1)

I max: 1A
P min: 11VA

P max: 250VA
(1)

I max: 2A
P min: 11VA

P max: 500VA
-

MTV500ERP     *
                     (3)

I max: 2A
P min: 2W

P max: 500W

I max: 2A
P min: 5W

P max: 500W

I max: 1A
P min: 11VA

P max: 250VA

I max: 2A
P min: 11VA

P max: 500VA

I max: 1A
 P min: 11VA

P max: 250VA

I max: 2A
P min: 11VA

P max: 500VA
-

MTR2000E
MTR2000ER (P) (X)
MTM2000E
MEP2000E I max: 10A

P max: 2000W

I max: 6A
P max: 1380W

I max: 3A
P max: 690VA

I max: 3A
P max: 690VA

I max: 3A
P max: 690VA

I max: 3A
P max: 690W

-
MTR2000M
MTM2000M
MEP2000M
MTR2000MRP (X)

I max: 10A
P max: 2000W

I max: 5A
P max: 1150VA

I max: 5A
P max: 1150VA

I max: 5A
P max: 1150VA

I max: 5A
P max: 1150VA

MVR500ER (P) (X)
MVR500E
MVR500MRP (X)

- - - - - - I max: 2A
P max: 500VA

* Hvis modulet er installeret i et luft-/vandtæt kabinet, så: Imax = 1A og Pmax = 250W til ohmske belastninger; Imax = 1A og Pmax = 250VA for andre belastninger.
(1) Brug form 1 til 3 CHR3W tilbehør parallelt med belastningen.
(2) 2000-serieenheder bør vælges, hvis neutral er tilgængelig.
(3) Maksimal effekt 250VA på alle kapacitive belastninger undtagen på TBT 12V elektronisk transformer (500VA).

 Ohmske belastninger    Glødepærer    Lysstofrør og energibesparende pærer    Elektroniske transformere   

 Lysemitterende diode (LED)   Ferromagnetiske transformatorer    Motor
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Appen til professionelle til konfigurering af systemet.
Yokis Pro-appen og Yokey USB-nøglen (Ref. 5454491) gør 
Yokis' trådløse installation endnu lettere og hurtigere, hvilket 

sikrer etableringen af et perfekt system baseret på Yokis 
trådløse radiobus.

Ved hjælp af din finger kan du nemt og hurtigt tegne et layout af dit system på din tablet

Start den automatiske godkendelse af dine moduler, og placer dem derefter på layoutet

Konfigurer dine moduler: Et parameterdiagram hjælper dig med ikke at glemme detaljerne

Bed Yokis Pro-applikationen om automatisk at oprette en Radio Bus, der forbinder indbyrdes moduler til 
hinanden

Tilføj, indstil og kopiere sendere ved at følge proceduren trin-for-trin

Overfør systemindstillinger til Yokis Hub, udskriv installationsrapporten og aflever systemet til din kunde

Gem og del systemet på Yokis Cloud med henblik på fremtidig drift eller udvidelse

YOKEY
Ref. 

5454491

SMART PROGRAMMERINGSENHED

YOKEY

(REF. 5454491)
Yokey er Yokis' trådløse antenne, der muliggør en let konfiguration af Yokis' 
trådløse system ved hjælp af Yokis PRO-installationsprogrammet på din tablet. 
Den trådløse Yokey-antenne gør det muligt at kommunikere direkte med Yokis' 
trådløse moduler (både sendere og modtagere), hvilket forenkler installationen 
og konfigurationen på alle enhederne, som Yokis' trådløse moduler kan styre 
optimalt. Derudover er det muligt at oprette Yokis Radio Bus til kommunikation 
mellem de forskellige Yokis-moduler og og til kontrol af deres korrekte 
funktion og radiosignaldækning. Yokey skal installeres på Android-tablet 10" 
(4.4 version eller nyere) og være forsynet med en USB-port af OTG-typen (til 
strømforsyning).

MVR500ERP

MVR500ERP

MVR500ERP

MVR500ERP

MVR500ERP

Muligt med alle Yokis trådløse sendere

Trådløs centralisering
En enkel Yokis-sender kan styre et ubegrænset antal 
trådløse modtagere (gennem 2,4 GHz radiobus).
Hver modtager kan styres af et ubegrænset antal sendere, 
hvilket gør det nemmere at tilføje nye, trådløse vægmon-
terede betjeningsanordninger eller fjernbetjeninger.
Alle sendere kan konfigureres, således at de kan fungere 
med en enkelt eller centraliseret styring.
Ved hjælp af Yokis Radio Bus er det muligt at sende flere 
kommandoer og information til centraliseringer og sce-
narier på samme tid.
En meget hurtig transmission af information på Radio Bus 
nedsætter responstiden til næsten 0. Det er derfor muligt at 
styre flere hundrede trådløse enheder samtidigt.
Baseret på et tovejssystem: Hvert enkelt trådløst modul  
afgiver den relevante feedback på kontrolmodtagelse. 
Hvert enkelt af Yokis' trådløse moduler er forsynet med en 

unik og beskyttet identifikationskode.
Moduler med ekstern antenne er velegnede til forbedre det 
trådløse signal, hvis modulet er indbygget i en metaldåse, 
som kan kan forringe signalet.
Forenklet installation: Yokis Pro-app skræddersyet til pro-
fessionelle gør Radio Bus-konfiguration endnu nemmere.
Øget komfort for slutbrugeren: Yokis Hub og YnO-appen 
gør det nemt at administrere dine systemer, uanset om du 
er ude eller hjemme.
Yokis-sendere kan konfigureres i overensstemmelse med 
dine behov: kun tændt, kun slukket, følgefunktion og kip-
relæ.
Forøg en senders rækkevidde med Radio Bus for at nå selv 
den fjerneste modtager på radio-bussen.
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MARKISER
MVR500ERP 5454467
MVR500MRP 5454469

MTR2000ERP

MTR2000ERP

MTR2000ERP
MTV500ER

Muligt med alle trådløse Yokis-sendere

TLC4TP

TLC2TP
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MTR2000ERP 5454462
MTV500ERP 5454457
MTR2000MRP 5454464
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>  Installation af Yokis' trådløse moduler i din el-installation.
> Yokis hub-webserver, der giver Google Assistant 

mulighed for at kommunikere med de installerede Yokis-
produkter.

Yokis-modulerne skal installeres af en professionel. Spørg 
dit lokale el-installatør!

Stemmestyret smart 
home

Hej Google, 
Tænd lyset. 

 works with the

Google Assistent og alle relaterede logoer er varemærker, som tilhører Google.com, Inc. 

Optimal integration
af Yokis Smart Home med stemmestyrede assistenter:  
Google Assistant og Amazon Alexa, der gør det muligt for 
dig at styre dit hus på den mest naturlige og enkle måde, 
dvs. med din stemme.
Du kan selv vælge, hvilken stemmeassistent du vil bruge. 
De fungerer alle på nogenlunde samme måde, og uanset 
hvilken assistent du vælger, vil Yokis derfor gøre dit hjem 
endnu mere bekvemt og smart.
Stemmeassistenterne giver dig også mulighed for at  styre 
Yokis sammen med andre intelligente enheder: intelligente 
apparater, sikkerhedssystemer, multimedieenheder og sågar 
din bil kan interagere med hinanden baseret på dine vaner, 
men alligevel forskelligt afhængig af den givne situation. 

Stemmestyring af din lyskilde er bare begyndelsen. 
Få mest muligt ud af dit Yokis Smart Home-system ved at 
bede Google Assistant:  
>  åbne porten
>  slukke lyset i stuen
>  huske dine mest benyttede scenarier.

Krav

Yokis Hub og YnO-appen er designet til at give slutbrugeren fuld styring af Yokis-modulerne via tablet eller smartphone, 
uanset om du er ude eller hjemme.

Tre værktøjer, der gør det muligt for brugeren at styre sit hjem fra sin smartphone og tablet, og som har mange fordele:
>  Oprettelse af standardscenarier eller nye scenarier, der kan styres fra smartphone/tablet eller Urmet-videodørtelefon.
>  Oprettelse af gæstekonti (babysitter, rengøring osv.): Begrænset/delvis adgang til og styring af systemet.
>  Skræddersyede applikationer.
>  Et skalerbart system: Nye mikromoduler kan til enhver tid tilføjes (for at bruge de nye funktioner i huset). 

nhub og

nhub Cloud

>  Efter upload af Yokis Pro-konfigurationen til Yokis Hub kan brugeren styre 
sit system via smartphone og tablet ved hjælp af n  appen.

SMART YOKIS HUB

YOKIS HUB 

(REF. 5454495)
Yokis Hub er Yokis' smart home-gateway, der gør det muligt at styre Yokis-
systemet ved hjælp af Yokis YnO-brugerappen, uanset om man er ude eller 
hjemme, og at oprette scenarier til styring af lys, markiser og generiske 
automatiseringer. Med Yokis Hub sendes Yokis' trådløse kommandoer til 
modulerne, enten direkte eller ved hjælp af Yokis Radio Bus, som gør det muligt 
at få forbindelse til moduler, der er længere væk, eller moduler, der ikke kan nås 
direkte. Med Yokis Hub og YnO-appen er det muligt for brugeren at benytte alle 
de avancerede funktioner på Yokis Radio Bus, herunder:  
>  Styring af systemmoduler, hver for sig eller i gruppe
>  Udnyttelse af centraliseringer og driftsscenarier i overensstemmelse med dine 

daglige behov
>  Konfiguration eller duplikering af fjernbetjeninger
>  Oprettelse og administration af adgangsrettigheder for at give andre (babysittere, 

hjemmepleje, gæster m.v.) mulighed for helt eller delvist at styre systemet. Yokis 
Hub kan konfigureres med "light" konfigurationsfunktion ved at trykke på 
“Connect”-knappen (op til maksimalt 10 modtagermoduler) eller med fuld 
konfigurationsfunktion (op til 500 modtagere) ved hjælp af Yokis PRO-appen 
og Yokey-programmeringsdooglen (Yo-key). 

Alle Yokis' trådløse sendere er kompatible med Yokis Hub:  
fjernbetjeninger, vægmonterede fjernbetjeninger og indbyggede sendere.  
Alle trådløse modtagere fra Yokis er kompatible med Yokis Hub.  
Trådløse kommandoer fra Yokis går via radioantennen, der kan sende 360° 
(med mulighed for antenneudvidelse).  
Forbindelsen mod IP-netværket etableres via RJ45-netværksporten.

KONFIGURER DINE SYSTEMER OP TIL 10 MODULER UDEN YOKISPRO-APPEN
I kun fem trin* kan Yokis Hub og Yokis radiobus konfigureres uden YokisPRO-appen:

1. Indstilling af Yokis Hub til indlæringstilstand
2. Parring af systemets modtagermoduler med Yokis Hub
3.  Oprettelse af radiobussen mellem modtagermodulerne
4. Afslutning af indlæringstilstanden
5.  Parring af Yokis Hub med YnO-appen

* Brug denne fremgangsmåde til systemer op til 10 moduler (til større installationer skal du bruge Yokis PRO-appen).
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INDBYGGEDE TRÅDLØSE SENDERE

E2BPP

INDBYGGET TRÅDLØS SENDER MED 2 UAFHÆNGIGE KANALER  
(REF. 5454413)
Den trådløse sender kan tilsluttes bag fjedertryk på hvilken som helst 
potentialfri afbryder/tryk, der findes på markedet, og senderen er kompatibel 
med alle Yokis' trådløse modtagere. 
Hvis modtageren er MTR2000ERP/X eller MTR2000MRP/X, kan den tilsluttes 
både med fjedertryk og med alm. afbrydere (følgefunktion). MVR500ER 
markisemodulet kan kun styres med fjedertryk. Den grønne ledning til venstre 
og den brune til højre fungerer som to helt uafhængige kanaler, hvid er fælles 
leder.  Senderen kan tilsluttes et dobbelt fjedertryk for at styre markise/vindue 
(op/ned-bevægelsen).

E2BPPX

INDBYGGET TRÅDLØS SENDER MED 2 UAFHÆNGIGE KANALER  
MED EKSTERN ANTENNE (REF. 5454414)
Den trådløse sender kan tilsluttes bag fjedertryk på hvilken som helst 
potentialfri afbryder/tryk, der findes på markedet, og senderen er kompatibel 
med alle Yokis' trådløse modtagere. 
Hvis modtageren er MTR2000ERP/X eller MTR2000MRP/X, kan den tilsluttes 
både med fjedertryk og med alm. afbrydere (følgefunktion). MVR500ER 
markisemodulet kan kun styres med fjedertryk. Den grønne ledning til venstre 
og den brune til højre fungerer som to helt uafhængige kanaler, hvid er fælles 
leder.  Senderen kan tilsluttes et dobbelt fjedertryk for at styre markise/vindue 
(op/ned-bevægelsen). Den eksterne antenne benyttes til at øge rækkevidden.

E4BPP

INDBYGGET TRÅDLØS SENDER MED 4 UAFHÆNGIGE KANALER  
(REF. 5454427)
Den trådløse sender kan tilsluttes bag fjedertryk på hvilken som helst 
potentialfri afbryder/tryk, der findes på markedet, og senderen er kompatibel 
med alle Yokis' trådløse modtagere. Hvis modtageren er MTR2000ERP/X eller 
MTR2000MRP/X, kan det tilsluttes både med fjedertryk og med alm. afbrydere 
(følgefunktion). MVR500ER markisemodul kan kun styres med fjedertryk.  Alle 
fire kanaler er helt uafhængige. Senderen kan tilsluttes et dobbelt fjedertryk for 
at styre markise/vindue (op/ned-bevægelse).

E4BPPX

INDBYGGET TRÅDLØS SENDER MED 4 UAFHÆNGIGE KANALER  
MED EKSTERN ANTENNE (REF. 5454428)
Den trådløse sender kan tilsluttes bag fjedertryk på hvilken som helst 
potentialfri afbryder/tryk, der findes på markedet, og senderen er kompatibel 
med alle Yokis' trådløse modtagere. Hvis modtageren er MTR2000ERP/X eller 
MTR2000MRP/X, kan det tilsluttes både med fjedertryk og med alm. afbrydere 
(følgefunktion). MVR500ER markisemodul kan kun styres med fjedertryk.  Alle 
4 kanaler er helt uafhængige. Senderen kan tilsluttes et dobbelt fjedertryk for at 
styre markise/vindue (op/ned-bevægelsen). Den eksterne antenne er velegnet 
til at øge rækkevidden, fx i tilfælde af indbygning i metaldåse..

En bred vifte af sendere (til indbygning eller i form af 
nøglering eller bordsender), som er kompatible med alle 
Yokis-modtagere.
Hver trykknap kan styre op til fire modtagere i direkte 
tilstand og et ubegrænset antal modtagere i Radio Bus-
tilstand.
Hver Yokis-modtager kan styres af et ubegrænset  
antal sendere. 
Muligheden for at sende kommandoer til flere trådløse 
Yokis-modtagere gør det nemt at oprette centraliserede 
styringer og gruppestyringer.

Yokis' trådløse moduler med indbygget tovejstransmission. 
Senderen blinker på meddelelses-LED'en på siden af 
senderen for at informere om, at kommandoen er blevet 
sendt og modtaget.
Fleksibel: Installationen er skalerbar og kan udvides 
løbende.
Kan skræddersys: Med YnO-appen kan brugeren 
tilpasse den kommando, der er tilknyttet de enkelte 
fjernbetjeningsknapper. 
Rækkevidde: I et enkelt rum er rækkevidden 250 meter i frit 
sigt uden forhindringer.  
Til alle sendere bruges et CR2032 lithium, hvis 
gennemsnitlige levetid er 5 år.

Trådløse sendere
Fordele

klar, når du skal ud af huset.

Krav
> Installation af Yokis' trådløse moduler i din el-installation
> Yokis hub-webserver, der giver Amazon Alexa mulighed 

for at kommunikere med de installerede Yokis-produkter.

Yokis-modulerne skal installeres af en professionel. Spørg 
din lokale installatør!

Amazon Alexa er den stemmestyring, der er baseret på 
Amazon Cloud. Med Amazon Echo, en intelligent højttaler 
med stemmekommandoer, kan du udføre enkle handlinger 
uden at rejse dig fra sofaen. 

Stemmestyring af din lyskilde er bare begyndelsen. 
 Få mest muligt ud af dit  
Yokis Smart Home-system ved at bede Amazon Alexa:
> tænde lyset eller justere lysstyrken
> indstille temperaturen
> benytte centraliseringerne til at gøre det hurtigere at blive 

Amazon Alexa og alle relaterede logoer er varemærker tilhørende Amazon.com, Inc. 

"Alexa, dæmp lyset."
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TILBEHØR TIL TRÅDLØSE SENDERE
SUP01 - ANTENNEBESLAG (REF. 5454085)
Antennebeslag i plast til vægmontering, vandret eller lodret montering,  
af antennen til trådløse moduler med ekstern antenne.

BESKYTTELSE TIL TLC2TP OG TLC4TP DESIGNLINJE-FJERNBETJENINGER 
(REF. 5454087)
Beskyttende kabinet til designlinje-fjernbetjeninger.  
Kompatibel med fjernbetjeningerne TLC2TP (5454431) og TLC4TP (5454432).
HOLDER TIL DESIGNLINJE-FJERNBETJENINGER (REF. 5454080)
Holder til fjernbetjening, til montering på  væg.  
Kompatibel med fjernbetjeninger: TLC1TP (5454430), TLC2TP (5454431)  
og TLC4TP (5454432).

VÆGMONTEREDE TRÅDLØSE SENDERE

TLM1T45

VÆGMONTERET 1-TRYKSFJERNBETJENING (REF. 5454417)
Vægmonteret, trådløs 1-trykssender. Ideel til nybygning/renovering og til 
udvidelse af systemet med nye trådløse sendere uden behov for kabeltræk, 
da den kan nemt kan fastgøres til en overflade med to skruer eller med det 
medfølgende dobbeltklæbende tape. Batteri (CR2032) med en gennemsnitlig 
forventet levetid på 7 år.

TLM2T45

VÆGMONTERET 2-TRYKSFJERNBETJENING (REF. 5454419)
Vægmonteret, trådløs 2-trykssender. Ideel til nybygning/renovering og til 
udvidelse af systemet med nye trådløse sendere uden behov for kabeltræk, 
da den kan nemt kan fastgøres til en overflade med to skruer eller med det 
medfølgende dobbeltklæbende tape. Batteri (CR2032) med en gennemsnitlig 
forventet levetid på 7 år.

TLM4T45

VÆGMONTERET 4-TRYKSFJERNBETJENING (REF. 5454421)
Vægmonteret, trådløs 4-trykssender. Ideel til nybygning/renovering og til 
udvidelse af systemet med nye trådløse sendere uden behov for kabeltræk, 
da den kan nemt kan fastgøres til en overflade med to skruer eller med det 
medfølgende dobbeltklæbende tape. Batteri (CR2032) med en gennemsnitlig 
forventet levetid på 7 år.
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TILBEHØR TIL TRÅDLØSE ENHEDER
Ekstern antenne, 60 cm forlængelse RAL60 5454083
Ekstern antenne, 60 cm forlængelse RAL200 5454084
Antennebeslag til vandret eller lodret montering SUP01 5454085
Dobbeltsidet tape til vægmonterede sendere ADHTLM 5454086

Trådløse sendereREFERENCER

TRÅDLØSE FJERNBETJENINGER

TLC8TP

NØGLERINGSSENDER MED 8 UAFHÆNGIGE TRYKKNAPPER 
(REF. 5454432)
Fjernbetjening kompatibel med alle Yokis' trådløse modtagere. Hver trykknap 
kan styre op til fire modtagere i direkte tilstand og et ubegrænset antal 
modtagere i Radio Bus-tilstand. Tovejstransmission: Senderen blinker på 
meddelelses-LED'en på senderen for at informere om, at kommandoen er 
blevet sendt og modtaget. Få mest muligt ud af Yokis-modulernes mange 
funktioner. Kan bruges til at centralisere flere MTR2000ERP-relæer, fx ved tryk 
på den venstre knap for at slukke alle belastninger og på den højre knap for at 
tænde dem.

TLC1TP

1-KNAPSFJERNBETJENING, DESIGNLINJE (REF. 5454430)
1-knapsfjernbetjening med nyt design: kabinetmateriale i plast og WWW 
bløde knapper. Kompatible med alle Yokis' trådløse modtagere. Hver trykknap 
kan styre op til fire modtagere i direkte tilstand og et ubegrænset antal 
modtagere i Radio Bus-tilstand. Tovejstransmission: Meddelelses-LED'en  
informerer om, at kommandoen er blevet sendt og modtaget.  
Fjernbetjeningen kan bruges til direkte kommandoer (en eller flere), 
centralisering eller aktivering af scenarier. Den kan monteres på væg ved hjælp 
af en holder (medfølger ikke) (ref. 5454080).

TLC2TP 

2-KNAPSFJERNBETJENING, DESIGNLINJE (REF. 5454431)
Nøgleringsfjernbetjening med to knapper i nyt design: metalring, plastkabinet 
og bløde knapper. Kompatibel med alle Yokis' trådløse modtagere. Hver 
trykknap kan styre op til fire modtagere i direkte tilstand og et ubegrænset 
antal modtagere i Radio Bus-tilstand. Tovejstransmission: Meddelelses-LED'en 
informerer om, at kommandoen er blevet sendt og modtaget.  
Fjernbetjeningen kan bruges til direkte kommandoer (en eller flere), 
centralisering eller aktivering af scenarier. Den kan monteres på væg ved hjælp 
af en holder (medfølger ikke) (ref. 5454080).  
Leveres med beskyttelseskappe af gummi (ref. 5454087).

TLC4TP

4-KNAPSFJERNBETJENING, DESIGNLINJE (REF. 5454432)
Nøgleringsfjernbetjening med fire knapper i nyt design: metalring, plastkabinet 
og bløde knapper. Kompatibel med alle Yokis' trådløse modtagere. Hver 
trykknap kan styre op til fire modtagere i direkte tilstand og et ubegrænset 
antal modtagere i Radio Bus-tilstand. Tovejstransmission: Meddelelses-LED'en 
informerer om, at kommandoen er blevet sendt og modtaget. Fjernbetjeningen 
kan bruges til direkte kommandoer (en eller flere), centralisering eller aktivering 
af scenarier. Den kan monteres på væg ved hjælp af en holder (medfølger ikke) 
(ref. 5454080).  
Leveres med beskyttelseskappe af gummi (ref. 5454087).

GALET4TP

4-KNAPSFJERNBETJENING, FLAD, DESIGNLINJE (REF. 5454433)
Fjernbetjening i nyt design med fire knapper, til bord eller væg: kabinet og 
knapper i blødt materiale. Kompatibel med alle Yokis' trådløse modtagere.  
Knapperne på denne fjernbetjening kan indeholde et nummer (fra 0 til 4) eller 
et beskrivende ikon for den funktion, som de er programmeret til 
(f.eks. vindueslukning, belysning, timer, scenarier osv.). Hver trykknap kan styre 
op til fire modtagere i direkte tilstand og et ubegrænset antal modtagere i 
Radio Bus-tilstand. Tovejstransmission: Meddelelses-LED'en informerer om, 
at kommandoen er blevet sendt og modtaget. Fjernbetjeningen kan bruges til 
direkte kommandoer (en eller flere), centralisering eller aktivering af scenarier. 
Den kan monteres på væg med dobbeltklæbende tape (medfølger.). Som 
tilbehør kan fås sæt bestående af knapper med ikoner, som kan bruges til at 
tilpasse fjernbetjeningens enkelte kanaler til de funktioner, man har behov for. 
Kan limes på væg, eller bruges som bordmodel.
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TRÅDLØSE MODULER
Yokey YOKEY 5454491
Yokis Hub YOKISHUB 5454495
Yokis' programmerbare termostat YOKIS THERMO 5454489
Indbygget trådløs sender med to uafhængige kanaler E2BPP 5454413
Indbygget trådløs sender med to uafhængige kanaler,  
med ekstern antenne

E2BPPX 5454414

Indbygget trådløs sender med fire uafhængige kanaler E4BPP 5454427
Indbygget trådløs sender med fire uafhængige kanaler,  
med ekstern antenne

E4BPPX 5454428

Nøgleringssender med otte uafhængige trykknapper TLC8CP 5454423
1-knapsfjernbetjening, designlinje TLC1TP 5454430
2-knapsfjernbetjening, designlinje TLC2TP 5454431
4-knapsfjernbetjening, designlinje TLC4TP 5454432
4-knapsfjernbetjening, flad, designlinje GALET4TP 5454433
Vægmonteret 1-knapsfjernbetjening TLM1T45 5454417
Vægmonteret 2-knapsfjernbetjening TLM2T45 5454419
Vægmonteret 4-knapsfjernbetjening TLM4T45 5454421
2000W relæ med valgfri timerfunktion MTR2000ERP 5454462
2000W relæ med valgfri timerfunktion, med ekstern antenne MTR2000ERPX 5454463
2000W relæ med valgfri timerfunktion MTR2000MRP 5454464
2000W relæ med valgfri timerfunktion, med ekstern antenne MTR2000MRPX 5454465
500W markise-/vinduesmodul MVR500ERP 5454467
500W markise-/vinduesmodul, med ekstern antenne MVR500ERPX 5454468
500W markise-/vinduesmodul MVR500MRP 5454469
500W markise-/vinduesmodul, med ekstern antenne MVR500MRPX 5454470
Lysdæmper med valgfri timerfunktion, med neutral leder MTV500ERP 5454457
Portstyringsmodul MAU500ERP 5454475
Portstyringsmodul med ekstern antenne MAU500ERPX 5454476

Oversigt over trådløse moduler

TRÅDLØST SÆT

TRÅDLØST SÆT (REF. 5454520)
Trådløst sæt til styring af et kiprelæ, der er egnet til en tændning.
Indhold: 
- 1 stk. vægmonteret 1-knapsfjernbetjening TLM1T45
- 1 stk. 2000w trådløst, elektronisk kiprelæ med valgfri timerfunktion 

MTR2000ERP

VVP TRÅDLØST SÆT - SÆT MED KIPRELÆ (REF. 5454521)
Trådløst, komplet tovejssæt med to tændninger og kiprelæ. 
Indhold:
 - 1 stk. 2000 W elektronisk kiprelæ med valgfri timerfunktion MTR2000ERP
 - 2 stk. 2-kanals indbygningssendere til E2BPP-trykknappen

VARVVP TRÅDLØST SÆT - SÆT MED LYSDÆMPER  
(REF. 5454523)
Trådløst, komplet sæt til lysdæmper styret fra to tændninger.  
Indhold:
 - 1 stk. 500 elektronisk lysdæmper med valgfri timerfunktion og med neutral 

leder MTV500ER
 - 2 stk. 2-kanals indbygningssendere til E2BPP-trykknappen
 - 1 pakke med 5 stk. belastningsmodstande, til CFL- eller LED-lamper CHR3W

MARKISE SÆT (REF. 5454556)
Komplet sæt til automatisering af fem vindueslukkere, med trådløs styring.  
Indhold:
 - 5 stk. markisemoduler MVR500ERP
 - 1 stk. 4-knapsfjernbetjening TLC4TP
 - 1 pakke med 5 stk. dobbelte knapgrænseflader R12M
STARTSÆT (REF. 1054/4)
Basissæt til lysstyring.  
Indhold:
 - 2 stk. 2000W kiprelæer med valgfri timerfunktion MTR2000ERP
 - 1 stk. lysdæmpere med timer med neutral leder. MTV500ERp
 - 1 stk. 4-kanalssender til trykknapper E4BPP
SÆT TIL INTELLIGENT BELYSNING (REF. 1054/5)
Trådløst sæt med Yokis Hub til lysstyring via smartphone  
og tablet. 
Indhold:
 - 2 stk. 2000W relæer med valgfri timerfunktion MTR2000ERP
 - 2 stk. lysdæmpere med timer med neutral leder.  MTV500ER
 - 1 stk. YOKIS HUB
BASISSYSTEMSÆT (REF. 1054/6)
Trådløst sæt til et bygningsautomatiseringssystem, lys- og automationsstyring.
Indhold:
 - 4 stk. vindueslukkermoduler MVR500ERP
 - 2 stk.  2000W relæer med valgfri timerfunktion MTR2000ERP
 - 2 stk. lysdæmpere med timer med neutral leder MTV500ER
 - 1 stk. 4-knapsfjernbetjening GALET4TP

KITYPRO (REF. 5454497)
Professionel programmeringskit til konfiguration og programmering af Yokis’
trådløse systemer.
Inneholder 10.1" android tablet og Yokey 5454491

REFERENCER
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Konfigurationsoversigt over 
TLC2C - TLC8C - TLM1T45 - 

TLM2T45 - TLM4T45 - GALET - E2BP 
-sendere 

For at konfigurere en sender gå da ind i konfigurationsmenu med 10 korte tryk på en af 
senderens trykknapper. Senderens LED blinker herefter hurtigt.

Samtidig med, at LED-lampen blinker, tastes det antal korte tryk (0,8 sek.), som er 
nødvendigt for at opnå den ønskede konfiguration.

KVIKGUIDE TIL INSTALLATION AF TRÅDLØSE MODULER FRA YOKIS

Antal
tryk

Konfiguration

Respons, 
blink fra 
diode på 
senderen

Trykknapfunktioner

1 Tænd/sluk eller op/stop/ned 1 blink

2 Tænd på sidste indstilling eller i mellemposition 2 blink

3 Tænd eller op/stop 3 blink

4 Sluk eller ned/stop 4 blink

Trådløs centraliseringstilstand

5 Direkte tilstand 5 blink

6 Trådløs bustilstand 6 blink

Produkter styret på trådløs bus ved hjælp af en central placeret 
trykknap

10 Lys 10 blink

11 Vinduesmarkiser og persienner 1 blink

20 Vinduesmarkiser, persienner og belysning 
(funktion tilgængelig fra version V5 og senere) 20 blink

Kopiering af alle trykknapforbindelser til en anden sender

12 Forbereder kopiering til den pågældende trykknap 2 blink

13 Kopierer fra en trykknap 3 blink

14 Færdiggør kopiering til sender 4 blink

15 Nulstil trykknap til fabriksindstilling 5 blink

16 Pulstilstand (kun MTR2000ERP). Modtageren genererer en 
impuls på 0,5 sek 6 blink

17
Kontakttilstand (kun MTR2000ERP). Relæ aktiveres ved 
påvirkning af trykknap. Når trykknappen ikke længere 
påvirkes, deaktiveres relæet

7 blink

19 Blinketilstand (MTR2000ERP og MTV500ER). Blinkfrekvens 
(0,5 sek. i 30 sek.) indledes 9 blink

21 Opdaterer senderens forbindelse 1 blink

24 Nulstiller access point. Sletter alle access points til trådløse 
busforbindelser 4 blink

25 Nulstiller fjernbetjening til standardindstilling 5 blink

TILSLUT EN SENDER TIL EN MODTAGER

5 korte tryk på senderens trykknap. E5 . Når senderens LED blinker, 
tryk “connect” på modtageren, R1 .

Bemærk: For at tilslutte en anden modtager til samme trykknap/kanal
gentages denne fremgangsmåde (op til 4 modtagere pr. trykknap/
kanal).

Led

Connect

Led

Connect

Tilslutning af en sender til en modtager

Muligt med alle 
Yokis’ modtagere

Muligt med alle Yokis’ 
sendere

Led

Connect

Led

Connect

Led

Connect

Led

Connect

Led

Connect

Led

ConnectLed

Connect

R1

Led

Connect

Tilslutning af én sender til flere modtagere

Alle modtagere vil blive aktiveret 
samtidig. Højst fire modtagere. 
Ubegrænset antal med "Trådløs 
bus" 

E5

R1

R1

E5

R1

E5

R1

R1E5
E5

R1
R1

E5

MTR2000ERP(X) / MTR2000MRP(X)
Trådløst og fortrådet relæ (multi) med

valgfri kip/timer og pulsstyret

MVR500ERP(X)/ MVR500MRP(X)
Trådløst og fortrådet 

markise/vinduesmoduler

MTV500ERP/MTV300MRP
Trådløst og fortrådet lysdæmper

KONFIGURATION AF MODULFUNKTIONER

Antal tryk Konfiguration

1 On - Offt

11 Timer sat til 2 min.

12 4 min

13 8 min.

14 15 min.

15 30 min

16 60 min.

17 120 min.

18 240 min.

19 Timer med ubegrænset 
varighed

20 Lokal styring fra afbryder

21 Lås for konfiguration

22 Blinkl

23 Åben konfiguration.
(Er aktiv i 6 timer)

24

Optisk advarsel inden 
lydet slukker. AKTIVER/
DEAKTIVER: 60 sek., hvis 
minutter, 10 sek.. hvis 
sekunder er valgt.

25 Indstil varighed i sekunder

26 Indstil varighed i minutter

27 Timer-/relætilstand

28 Gem seneste indstilling ved 
strømsvigt

29 AKTIVER/DEAKTIVER lang 
varighed

30 Gendan standardindstillinger

Antal 
tryk Konfiguration

1 Ned - Stop - Op

2 Gendan mellemposition

3 Åbning  

4 Lukning

5 Gem aktuelle position som 
mellemposition

6 Slet mellemposition

12 Definition af elektronisk 
sikkerhedsendestop (lav)

14 Definition af elektronisk 
sikkerhedsendestop (høj)

16 Slet elektronisk 
sikkerhedsendestop

17
Annullere modsat 
bevægelsesretning i tilfælde af 
overbelastning af motor

19 Høj/lav drejningsmoment

20 Op- og nedadgående vending af  
lederlogik 

21 Lås for konfiguration

22 Forhindre/tillade programmering

23 Åben konfiguration.
(Er aktiv i 6 timer)

24
Ingen styring af 
drejningsmoment eller 
sikkerhedsendestop

25 Gendan standardindstillinger

Antal tryks Konfiguration

1 On/Off

2 Hukommelse eller 100%

3 50% lysstyrke

4 Minimumlysstyrke

6 100% lysstyrke i 12 timer

7 Natlys børneværelse 

11 Timer sat til 2 min.

12 4 min.

13 8 min.

14 15 min.

15 30 min.

16 60 min.

17 120 min.

18 240 min.

19 Timer med ubegrænset varighed

20 Relætilstand (ingen dæmperfunktion)

21 Lås for konfiguration

22 Aktivering af varsels for 
hørehæmmede

23 Åben konfiguration.
(Er aktiv i 6 timer)

24

Optisk advarsel inden lydet slukker. 
AKTIVER/DEAKTIVER: 60 sek., hvis 
minutter, 10 sek.. hvis sekunder er 
valgt.

25 Indstil varighed i sekunder

26 Indstil varighed i minutter

27 Minimum lysstyrke indstilling

28 Gendan minimum lysstyrke indstilling

29 100% lysstryke eller hukommelse ved 
første tryk

30 Gendan standardindstillingere

35 Gem seneste indstilling ved 
strømsvigt

KVIKGUIDE TIL INSTALLATION AF TRÅDLØSE MODULER
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Modulfunktioner

BELYSNING 2000W BELYSNING
VINDUE/  
MARKISE

AUTOMATION

FUNKTIONER MTR 
500

MTM 
500

MTC 
500E

MTV 
500

MTV 
500ERP
Trådløs

MTR 
2000

MTM 
2000

MTR 
2000 
RADIO

MEP 
2000

MVR 
500E

MVR 
500 

Trådløs
MAU500
Trådløs

Soft start/stop
Pilotledercentralisering
Radiobuscentralisering
Forbruget reduceret  
baseret på lysintensitet

TIMERFUNKTIONER MTR 
500

MTM 
500

MTC 
500E

MTV 
500

MTV 
500ERP
Trådløs

MTR 
2000

MTM 
2000

MTR 
2000 

Trådløs
MEP 

2000
MVR 
500E

MVR 
500 

Trådløs
MAU500
Trådløs

Timer fra 2 sekunder  
til 4 timer
Ubegrænset varighed mulig
12-timers varighed
1 times varighed
Frakoblingsmeddelelse
Advarsel med gradvis  
frakobling

DÆMPERFUNKTIONER MTR 
500

MTM 
500

MTC 
500E

MTV 
500

MTV 
500ERP
Trådløs

MTR 
2000

MTM 
2000

MTR 
2000 

Trådløs
MEP 

2000
MVR 
500E

MVR 
500 

Trådløs
MAU500
Trådløs

Variation 
Hukommelse for sidste 
tænding
Forudindstillet hukommelse
Konfiguration af 
minimumslysstyrke

ØVRIGE FUNKTIONER MTR 
500

MTM 
500

MTC 
500E

MTV 
500

MTV 
500ERP
Trådløs

MTR 
2000

MTM 
2000

MTR 
2000 

Trådløs
MEP 

2000
MVR 
500E

MVR 
500 

Trådløs
MAU500
Trådløs

Anti-jamfunktion
Konfigurationslås
Daglig timerindstilling
Tilstedeværelsessimulering
Natlys i børneværelse
Blinketilstand
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YOKIS-produkter forhandles eksklusivt af elgrossister

Kontakt os for oplysninger om nærmeste forhandler

Tekniske specifikationer findes på www.yokis.com.

URMET AS
Banegårdsgade 14

8300 Odder
Tlf. nr.: 86 13 00 00

www.urmet.dk - post@urmet.dk

5 års garanti

Det indlysende valg for professionelle


