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Aansluiten bedrading motor en sleutelschakelaar

LET OP! ZORG DAT ER GEEN SPANNING OP DE ECB BESTURING STAAT!

Aansluiten via de bijgevoegde aansluitschema’s:

 • Aansluitingsschema motor

 • Aansluitingsschema sleutelschakelaar

Instellen type motor

a. Spanning via de netschakelaar op de ECB besturingskast zetten. (netschakelaar licht op)

b. Instelknop S4 (zie foto) ingedrukt houden totdat de getallen 00 knipperend in het display (zie foto) verschijnen.

c. Draai met de S4 instelknop naar menu 01 en druk 1 maal op de S4 instelknop.

d. Draai met de S4 instelknop om het motortype te selecteren, zie onderstaand overzicht:

 Aquajunior 120 nummer 3

 Aquamat 250  nummer 4

 Buismotor  nummer 6

 Kies het juiste motortype en druk 1 maal op de S4 instelknop om dit te bevestigen.

e. U ziet nu wederom 01 knipperend in het display verschijnen en de motor is ingesteld.

f. Om uit het menu te gaan draait u met de S4 instelknop naar menu 00 en druk dan 1 maal op de S4 instelknop 
om het menu af te sluiten.

g. Uw motortype is nu ingesteld in de ECB besturingskast.

Programmeren / Resetten

Om in de programmatiemode (afstelling afdekking) te komen dient men de PROG toets in te drukken en ingedrukt te 
houden. Daarna gelijktijdig de OPEN en CLOSE indrukken (zie foto) totdat de leds boven de toetsen oplichten.
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Verkorte handleiding 
Aqua ECB

Display
S4 instelknop

Leds H1 t/m H3
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Afstellen afdekking

“OPEN” positie instellen:

a) Met de OPEN toets de afdekking  tot de gewenste “OPEN” positie bewegen.

b) PROG toets ingedrukt houden en 1x op de OPEN toets drukken om de positie op te slaan en vervolgens beide 
toetsen loslaten. (led boven OPEN dooft)

“CLOSE” positie instellen:

a) Met de CLOSE toets de afdekking tot de gewenste “CLOSE” positie bewegen.

b) PROG toets ingedrukt houden en 1x op de CLOSE toets drukken om de positie op te slaan en vervolgens beide 
toetsen loslaten. (led boven PROG dooft)

De afdekking is nu afgesteld en klaar voor gebruik.

 Laat deze handleiding te allen tijden bij de ECB besturing en noteer hierop de kleuren en/of nummers 
van eventueel gebruikte kabels om de afstand tussen de motor en de ECB besturing te overbruggen.

Bekabeling tot 25 meter:

24 V motor   2x 2,50 mm2

Sensor (stappenteller) 4x 1,00 mm2

Rem (enkel bij buismotor) 2x 1,00 mm2
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Buismotor / Tubemotor - Aqua ECB

M+ 1. rood / red
M- 2. zwart / black

Br1 3. grijs / grey
Br2 4. grijs / grey

 + 5. bruin / browne
A 6. geel / yellow
B 7. groen / green
 - 8. blauw / bleu

Aansluitschema

5 6 7 13 48 2

 M+ 1. červená
 M - 2.  černá
 Br1 - 3.  šedá
	Br2	-	 4.		 šedá
  + 5.  hnědá
 A 6.  žlutá
 B 7.  zelená
  - 8.  modrá

AANSLUITSCHEMA
BUISMOTOR / TUBEMOTOR - AQUA ECB
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 M+  červená
 M -   černá

 +   žlutá
 A   zelená
	 B	 	 bílá
  -   hnědá

AANSLUITSCHEMA
EXTERNE MOTOR / EXTERNALMOTOR - AQUA ECB
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       SLEUTELSCHAKELAAR / KEYSWITCH
            Aansluitschema 
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AANSLUITSCHEMA
SLEUTELSCHAKELAAR / KEYSWITCH


