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! Aanwijzing: Engelse taal selecteren !*
Energieverbruik indicator met display  
voor montage in de Serie 55 en Serie 6.
Geschikt tot max. 20 Funk 1-fase kWh-
meters, Funk 3-fase kWh-meters en
kWh-meter zendmodulen. 
Stand-by  verlies slechts 0,2 Watt.
Wordt in dezelfde kleur geleverd met
 afdekraam R, tussenraam ZR en een
montageplaat. Voor montage in een
 afdekraam R1F, R2F of R3F wordt een
tussenraam ZRF in dezelfde kleur bij -
geleverd.
Voedingspanning 12V DC.
Een 20cm lange aansluitsnoer rood-
zwart bevindt zich aan de achterzijde.
Voor montage het afdekraam met tussen -
raam van de montageplaat nemen. Dit
doet u door de klemmen van de montage-
plaat naar buiten te drukken. Vervolgens
kunt u de montageplaat met de uit -
sparingen boven en onder op de onder-
grond schroeven. Klik het afdekraam met
tussenraam weer op de montageplaat,
sluit de Energieverbruik indicator aan en
klik deze op de montageplaat.
Voor montage op een 55mm installatie-
doos adviseren wij verzonken 2,9x25mm,
DIN 7982 C schroeven.
De FEA55D verwerkt de informatie van
een FSS12 Funk-kWh-meter-zendmoduul
of een FWZ12-16A of FWZ61-16A of een
RS485 3-fase DSZ14DRS of DSZ14WDRS
kWh-meters en Kan zo het actuele ver-
bruik weer geven van 15W t/m 65kW.
Tevens kan het verbruik van de laatste

Inbouw en montage van deze
 producten mag enkel door
 vakbekwame personen verricht
worden!

Omgevingstemperatuur van de 
montageplaats: -20°C tot +50°C.
Opslagtemperatuur: -25°C tot +70°C.
Relative luchtvochtigheid: 
Gemiddeld van het jaar <75%.

bruik weer geven van 15W t/m 65kW.
Tevens kan het verbruik van de laatste
uren, dagen, maanden en jaren weerge-
geven worden.
De laatst gekozen kWh-meter (energie-
meter) vanaf EM01 tot EM20 worden
weer gegeven: Het totale energieverbuik
(tellerstand) in kWh met 7-digits waar-
van 1 decimaal achter de komma (0,1 tot
999999,9kWh) en het actuele werkelijke
energieverbruik van 15 tot 65000 
(werkelijk vermogen) in Watt (W).
De informatie van een kWh-zendmoduul
FSS12 en een RS485 3-fase kWh-meter
DSZ12DRS bevatten bovendien gescheiden
waardes hoogtarief (HT) en laagtarief
(LT), deze beide waardes worden ook
weer gegeven. Het momentele vermogen
wordt ook weer gegeven.
Wordt er langer dan 20 minuten geen
Funk-signaal ontvangen, staat er bij de
betreffende kWh-meter geen gegevens in
het display.
kWh-meter kiezen:
Normale weergave: Met de knop SET
wordt naar de volgende kWh-meter geb-
laderd. De gekozen kWh-meter blijft dan
in de normale weergave staan.
Door langer te drukken dan 2 seconden
op MODE schakelt de weergave naar
kWh-meter EM01.
Statistieken voor kWh-meter EM01weer
geven:
Van de kWh-meter EM01 kan ook een 
statistiek met het totale energieverbruik
weer gegeven worden, van de laatste uren,
dagen, maanden en jaren. Hiervoor moet
u enkel alleen kort MODE drukken, daarna
verschijnt de statistiek in de weergave. Met
MODE kan dan naar de totaal, uur, dag,
maand en jaar energieverbruik gebladerd
worden.
Met de SET toets wordt de weer gegeven
parameter op het display met1verhoogd.
Van het laatste uur wordt dan het voor-
laatste uur etc.
Stunde 01 = geeft het verbruik van het
laatste volle uur weer tot Stunde 24 = de
laatste 24 uren.
Tag 01 = geeft het verbruik van de laatste
volle dag weer tot Tag 31 = de laatste 
31 dagen.
Monat 01= geeft het verbruik van de laatste
volle maand weer tot Monat12 = de laatste
12 maanden.
Jahr 01 = geeft het verbruik van het
laatste volle jaar weer tot Jahr 24 = de
laatste 24 Jaren.

20 seconden na de laatste MODE of
SELECT commando of de MODE drukknop
langer als 2 seconden gedrukt wordt zal
het programma automatisch terug gaan
naar de standaard weergave.

Statistieken van EM01 resetten:
Voor een precieze opslag van de waardes
adviseren wij een reset van het geheugen
op een goed moment na de installatie. 
Normale weergave EM01: MODE-toets
kort drukken, met SET de functie Clear
zoeken en met MODE bevestigen, alle
gegevens verschijnen op het display.
Wordt met MODE bevestigd verschijnt
"Löschen met SET starten" in het display,
deze wordt dan weer met MODE beve-
stigd. Wordt "Löschen met SET starten"
met MODE bevestigd verschijnt "Löschen
abgebrochen" in het display en wordt
naar 2 seconden weer terug geschakeld
naar de normale weergave.

Funk kWh-meter zendmoduul inleren: 
Normale weergave: Mode-toets kort
drukken en met SET de functie Learn
zoeken. Na het bevestigen met MODE 
verschijnt er "warte auf Telegramm" op het
display, nu moet een inleer signaal van
een Funk kWh-meter zendmoduul ver-
zonden worden. Na het ontvangen van
een inleer signaal verschijnt "Telegramm
bekommen" in het display. Wordt deze
met MODE bevestigd wordt weer naar de
normale weergave geschakeld.
De inleermodus kann door te drukken op
de MODE-toets verlaten worden, daarna
wordt weer naar de normale weergave
geschakeld.

Funk kWh-meter zendmoduul wissen:
Normale weergave: Mode-toets kort druk-
ken en met SET de functie Clear zoeken en
met MODE bevestigen. Met SET kan tussen
alle ID’s en één ID gebladerd worden. 
- Worden alle ID`s met MODE bevestigd

komt er op het display "Löschen met
SET starten" in het display. Wordt deze
met SET gestart verschijnt na het wissen
"Löschen beendet" in het display, deze
wordt met MODE bevestigd. Alle inge-
leerde Funk kWh-meter zendmodulen
werden compleet gewist.
Wordt "Löschen met SET starten" met
MODE bevestigd verschijnt "Löschen
abgebrochen" in het display en wordt
na 2 seconden naar de normale weer-
gave geschakeld.
W dt ID t MODE b ti d

gave geschakeld.
- Wordt een ID met MODE bevestigd,

komt er op het display "warte auf
Telegramm" te staan. Nu moet van een
Funk kWh-zendmoduul een inleer 
signaal verzonden worden om deze te
wissen. Na het verzenden komt er in
het display "Telegramm bekommen" te
staan. Wordt deze met MODE bevestigd
kan met SET tussen "ID nicht löschen"
of "ID löschen" gekozen worden. Na
het bevestigen met MODE wordt weer
naar de normale weergave geschakeld.

De wismodus kan door een druk op de
knop langer dan 2 seconden op de
MODE-toets verlaten worden, daarna 
verschijnt weer de normale weergave.

*Taal instellen:
Na het inschakelen van de voedings-
spanning is de taalkeuze 10 seconden
actief, in het display staat dan deutsch.
Met de drukknop SET kan de taal naar
english veranderd worden en met MODE
wordt de keuze bevestigd, daarna wordt
direct geschakeld naar de normale weer-
gave.
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Voor later gebruik bewaren! 


