
Funk binnen lichtsensor voor zowel losse
montage als ook montage in de Serie 55
en Serie 63.
De FIH63AP heeft geen externe voeding
nodig. Zodoende is er ook geen stand-by
verlies. 
Wordt compleet geleverd met afdekraam
R, een tussenraam ZR in de zelfde kleur
en een montageplaat. De montage in
een R1F, R2F of R3F afdekraam gebeurt
met het tussenraam ZR.
De door zonne-energie gevoede binnen-
huis lichtsensor FIH63AP heeft een be-
reik van 0 t/m 30000 Lux. De FIH63AP
zendt vanaf 300 Lux bij elke lichtveran-
dering van 500 Lux binnen 10 seconden
een telegram. Indien geen verandering
optreed wordt er iedere 100 sec. een
controlesignaal verzonden.
Voor het meetbereik van 0 t/m 30 Lux
kunnen de nieuwe actoren FSR en FSB
toegepast worden in de functie sche-
merschakeling. Binnen dit bereik wordt
elke 100 seconden een Funk-melding
verzonden.
Vanaf fabriek is de energiebuffer leeg.
Deze buffer zal eerst bij helder daglicht
opgeladen moeten orden (ca 5 ren)
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Inbouw en montage van deze 
producten mag enkel door vakbek-
wame 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%.

30 000 800 - 1

Deze buffer zal eerst bij helder daglicht
opgeladen moeten worden (ca. 5 uren)
of via de rood/zwarte 12V DC aansluit-
draden (ca. 10 minuten).
De energiebuffer levert de energie voor
de nacht. 
Bij voldoende omgevingslicht (bij dag-
licht minimaal 200 Lux) is de opgewek-
te energie van de zonnecel voldoende
om de FIH63AP te voeden. De 12V DC
aansluitdraden kunnen dan eventueel
afgeknipt worden om zodoende een
vlakke achterkant zonder inbouwdiepte
te verkrijgen. De FIH63AP kan op elk
gelijkmatig vlak geschroefd worden.
Voor schroefbevestiging adviseren wij
RVS verzonken schroeven van
2,9x25mm voor zowel 5x25mm plug-
gen als ook bevestiging op een 55mm
installatiedoos. Twee schroeven en plug-
gen zijn bijgeleverd.
Als er onvoldoende omgevingslicht is
kan de FIH63AP via de aansluitdraden
gevoed  worden door een inbouwvoeding
 FSNT61-12V/6W.
Voor het vastschroeven kan het complete
moduul uit het raam genomen worden. 

Voor het inleren in actoren moet de
meegeleverde blauwe magneet, of een
andere magneet, onder de met ■ gemar-
keerde plek gehouden worden om zo een
Funk-telegram te versturen welke inge-
leerd kan worden.

Bij het inleren in een of meerdere actoren
kan men het lichtniveau instellen waarop
verlichting moet worden ingeschakeld
dan wel moet worden uitgeschakeld.
Bij het inleren in een of meerdere actoren
kan men het lichtniveau instellen waarop
verlichting moet worden ingeschakeld
dan wel moet worden uitgeschakeld.

Eltako GmbH verklaart hierbij dat het
product of de producten waar deze
 bedieningshandleiding betrekking op
heeft, in overeenstemming zijn met de
richtlijn 1999/5/EG.
Een kopie van deze EU-conformiteitver-
klaring kan worden aangevraagd op het
onderstaande adres.

Eltako GmbH
D-70736 Fellbach

+49 711 94350000
www.eltako.com
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Voor later gebruik bewaren!


