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Vivent les bricoleurs!
Christian, bricoleur par passion, pas par necessité.

13.1.10  AANSLUITSCHEMA'S   ETC.

1.  Bedrading van een wisselschakeling (va-et-vient) 

2.  drie aansluitschema's voor télérupteurs

afb. 13.1.10 - 1 télérupteur 3-draads en 4-draads. Een lamp vanuit meerdere punten geschakeld. -> Wiring diagrams for pushbutton-
operated télérupteurs

De werking van een télérupteur is hier in een animatie te zien.

 Er bestaan ook meerstaps schakelrelais, des télérupteurs multiples; hiermee kunt u verschillende verlichtingsgroepen
vanuit een aantal punten schakelen. Het schema is meestal:
nul -> groep 1 -> groep 1+2 -> groep 2 -> nul 
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reserve 7
U kunt hiermee wand- en plafondverlichting schakelen, of de verlichting aan de binnenkant en de buitenkant van een
kamer.

afb. 13.1.10 - 2 Télérupteur multiple. 2 groepen lampen, hier plafond- en muurlampen, vanuit meerde punten geschakeld. -> Multiple
télérupteur, two groups of lamps switched from several locations.

3.  voorbeeld van een fiche de repérage  (groepenoverzicht) 

      zoals onder 13.1.3, punt 11,  genoemd
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                                                            1)   éclairage  = verlichting
                                                                  prises      = stopcontacten  
                                                            2)   wordt ook genoemd: circuit d'asservissement,
                                                                                                gestionnaire d'énergie

Dit is een schema voor een traditionele groepenkast. Die voor een GTL heeft nog een aantal extra’s en omvat ook
communicatiemiddelen.
In bestaande groepenkasten zult u behalve disjoncteurs ook nog fusibles aantreffen.
In het groepenoverzicht hierboven is, voor Nederlanders in een Frans huis zeker nuttig, een kolom met Nederlandse
benamingen ingevoegd.

Men kan ook dit Nederlandse schema gebruiken waarin men aankruist op welke groep een verbruiker is aangesloten:
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