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Bij werkzaamheden aan de elektrische installatie dient de spanning altijd uitgeschakeld te zijn! 
De installatie dient uitgevoerd te worden volgens de geldende laagspanningsvoorschriften. ( NEN1010 ) 
De “Two Way” aansluiting is spanning voerend, derhalve dient deze ook aan deze voorschriften te 
voldoen. 

Technische data 

Spanning 110-240V AC /50-60 Hz 

Schakel vermogen 3 - 800 VA < 2000VA totaal 

Temperatuur bereik  -20 tot 70 C 

Relative vochtigheid ( zonder condensatie ) 10 – 93 % 

Mechanische levensduur 100.000 schakelingen 

 

Voorbeeld voor een enkelvoudige Touchschakelaar 
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Enkelvoudige Touchschakelaar 

Gloei / Halogeen lamp 
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Voorbeeld voor Duo Touchschakelaar 

       

 

 
 

Voorbeeld met 2 enkele schakelaars gekoppeld t.b.v. 1 lamp of lampengroep (hotel-wisselschakeling) 
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Voorbeeld met 4 enkele schakelaars gekoppeld t.b.v. 1 lamp of lampengroep 

 

 

 

Voorbeeld met een dubbele schakelaar en 2 enkele tbv 2 hotel ( wissel ) schakelingen 
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Om meerdere schakelaars met elkaar te koppelen dienen alle schakelaars op de spanning aangesloten te zijn en alle “two way” aansluitingen 
met elkaar verbonden te zijn, ook de lamp of lampengroep dient aangesloten te zijn. 
Als eerste dient de schakelaar waar de lamp(en) is aangesloten aangemeld te worden in dit geval de beganegrond schakelaar. 
 
Bedien het aanraakvlak gedurende ca. 5 seconden tot deze begint te knipperen, deze schakelaar is nu aangemeld. 
Bedien nu (kort) het aanraakvlak van de dubbele ( serie) schakelaar op de verdieping welke bedoeld is voor de lamp van de beganegrond, 
wacht ca. 5 seconden dan is deze “gepaird” en kan de lamp ook hiermee bediend worden. 
 
Het koppelen van het tweede aanraakvlak van de dubbele (serie) schakelaar met de zolderschakelaar : bedien het nog niet gebruikte 
aanraakvlak  van de verdieping schakelaar voor ca. 5 sec. tot deze begint te knipperen, nu is deze aangemeld. 
Bedien nu ( kort) de zolderschakelaar en wacht ca. 5 seconden dan is deze “gepaird” met de dubbele (serie) schakelaar op de verdieping en kan 
de zolderlamp ook hiermee bediend worden. 
 

LET OP !!!  Indien de installatie spanningsloos is geweest dienen de schakelaars elkaar weer te “zoeken” 

dit kan Ca. 10 sec. duren. Gedurende deze tijd is geen bediening mogelijk. 

 

 

 

De gestippelde bruine draad geeft aan dat bij een nieuwe installatie dit de z.g. Fase draad is en derhalve een bruine draad is. 

Bij een bestaande installatie is op één van de schakelaars een bruine draad en twee zwarte draden aangesloten Op de ander 
schakelaar zijn drie zwarte draden aangesloten, 2 zwarte draden (de z.g. komen van de andere schakelaar, de derde zwarte draad 
gaat naar de schakeldraden lamp). 

Door één van de zwarte schakeldraden te gebruiken als fase draad en de andere zwarte schakeldraad te gebruiken voor de 2 way 
aansluiting, wordt voorkomen dat er naar de betreffende schakelaar een nieuwe bruine draad getrokken dient te worden. 
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Met conventionele schakelaars 


