Inleren van Funk-sensoren in Funk-actoren
Alle sensoren, zoals Funk-wandzenders, Funk-afstandsbedieningen, Funk-zendmodules, Funk-raam/deurcontacten,
Funk-schakelklokken, Funk-beweging & lichtsensoren, etc. moeten in actoren (ontvangers met dimmers, relais en
impulsrelais) ingeleerd worden, zodat deze actoren de commando’s van de sensoren kunnen herkennen en uitvoeren.
Bij aﬂevering is het (inleer)geheugen leeg. Als u hier niet zeker van bent, of er is al iets ingeleerd, dan kunt u het geheugen helemaal
wissen: Zet bij de DIN-rail actoren de middelste draaischakelaar op CLR (All resp. op CLR 1..4 en de onderste draaischakelaar op
het gewenste kanaal dat gewist moet worden). Bij de inbouw actoren zet u de bovenste draaischakelaar op CLR.
Instelmogelijkheden
bij de inbouw actoren

Instelmogelijkheden bij de DIN-rail actoren

De LED knippert snel. Draai vervolgens bij de DIN-rail actoren de bovenste draaischakelaar en bij de inbouw actoren de
onderste draaischakelaar binnen 10 seconden 3 keer tegen de rechter aanslag (met de klok mee) en daar weer van af.
De LED stopt met knipperen en dooft na 2 seconden. Alle ingeleerde sensoren zijn nu gewist.
Ga voor het wissen van de afzonderlijke, ingeleerde sensoren net zo te werk als bij het inleren, maar zet de aangewezen
draaischakelaar op CLR in plaats van op LRN en activeer de sensor. De snel knipperende led dooft.

Inleer-functies van de onderste draaischakelaars van de inbouw actoren
Type

FMS61

FSB61

FSR61

FTN61

FUD61NP

FUD61NPN

Inleer-fuctie
Enkelvoudige pulsdrukker aan /uit (dimmen);
Resp. omhoog /stop/omlaag;
resp. in-/ herinschakelen

EA1
+ EA2
+

2

Midden

Midden

2

2

max

ESL

120

Enkelvoudige pulsdrukker verbreekcontact
Dubbele pulsdrukker aan /uit (dimmen)
min of max

Dubbele pulsdrukker omhoog /omlaag
Centraal uit resp. omlaag

ZA

1

2

1

1

1

Centraal aan resp. omhoog

ZE

3



20

3

max

FTK verbreekcontact

2

20

FTK maakcontact



1

min

min

20

FBH als bewegingsmelder

1 ... Midden

FBH als lichtsensor
FAH als schemersensor

2 ... 120

FSU8 als lichtwekker

Gebruik bij het inleren de bij de actor geleverde handleiding of kijk op www.eltako.nl
Indien door modiﬁcaties meerdere handleidingen voorhanden zijn, kijk dan naar de productiedatum
die op de actor vermeld staat. Bijv. 50/08 = productieweek 50 in 2008.

!

Attentie!
Bij het inleren (de LED knippert rustig) zal een actor altijd het eerste binnenkomende signaal
in het geheugen zetten. Pas daarom op dat er geen andere sensoren geactiveerd worden.

Unverbindliche Preisempfehlung zuzüglich gesetzl. MwSt.

