
Aansluiten van Bluetooth HET/S 24 BLE-
ontvanger 
 
Het aansluiten van de Bluetoothontvanger is redelijk eenvoudig. Op het schema wat u bij de 
ontvanger gekregen heeft, staan aangegeven waar de voeding 24V op aangesloten moet worden. 
Deze voeding 24V kunt u uit de motor halen.  
 
Begint u met de aandrijving spanningsvrij te maken door de stekker uit het stopcontact te halen. 
 
Bluetoothontvanger voorzien van voeding. 
U ziet in de motor een klemmenstrook (zwart blokje, soort kroonsteen) waar u de draadjes kunt 
aansluiten voor 24V. Dit blokje kunt u naar beneden uit de pennetjes wegtrekken. Als u een externe 
ontvanger heeft zijn hier een bruine, groene en witte draad in aangesloten. Nummer 5 ( waar de 
bruine draad op is aangesloten) geeft 24V en nummer 20 (waar de groene draad op is aangesloten) is 
de nul. Dit maakt het aansluiten eenvoudiger en u ziet dan de nummers waarnaar verwezen wordt. 
 
Impuls aansluiten van BT-ontvanger naar Hörmann-aandrijving 
Vanaf het potentiaalvrije contact nr. 1 in de Bluetoothontvanger kunt een 2-aderig draadje 
aansluiten naar de drukknopaansluiting van de motor. Voor het aansluiten op de diverse types zie 
uitleg hieronder: 
 

 Promatic 1 of 2. Heeft externe ontvanger (ouder model) of interne ontvanger. Draadjes 
aansluiten op klemmenstrook 20 en 21 of indien aanwezig op linker rode en zwarte 
aansluitklem. 

 Promatic 3. Draadjes aansluiten op de rechter rode en zwarte klem of op uitgang 20 en 21 
van de eerder benoemde zwarte klemmenstrook. 

 Promatic 4. Draadjes aansluiten op de onderste rode en zwarte klem of op uitgang 20 en 21 
van de eerder benoemde zwarte klemmenstrook. 

 
 Supramatic E en P (zonder toevoeging). Draadjes aansluiten op 20 (N) en 21.  
 Supramatic E2 en P2. Draadjes aansluiten op de onderste rode en zwarte klem of op uitgang 

20 en 21 van de eerder benoemde zwarte klemmenstrook. 
 Supramatic E3 en P3. Draadjes aansluiten op de onderste rode en zwarte klem of op uitgang 

20 en 21 van de eerder benoemde zwarte klemmenstrook. 
 Supramatic E4 en P4. Deze zijn standaard voorzien van een interne Bluetoothontvanger. 

 
 
Hierna de werkwijze van de beschrijving van de handleiding volgen. 
 
 
 

 


