
Infrarood-omvormer FIW65
Funk infrarood omvormer voor enkele
montage of voor montage in het nieuwe
E-design schakelmateriaal. 
Stand-by verlies slechts 0,4 Watt.
Voedingsspanning 230V.
Voor de 230V-aansluiting bevindt zich
aan de achterzijde twee 20cm lange
draden, zwart (L) en blauw (N). Meer
inbouwdiepte heeft de FIW65 niet nodig.
Verder is er geen inbouwdiepte nodig
achter de montageplaat.
Voor schroefmontage op 55mm dozen
adviseren wij RVS verzonken schroeven
2,9x25mm, DIN 7982 C te gebruiken. 
2 stuks RVS verzonken schroeven
2,9x25mm en pluggen 5x25mm 
worden meegeleverd.

Infrarood-omvormer FIW-USB
Funk infrarood omvormer met USB-stek-
ker. Stand-by verlies slechts 0,05 watt.
Ofwel aansluiten op een apparaat met
voeding via de USB-connector of via een
USB-oplader. USB-stekker type A met 
2 Meter kabel.

De draadloze infraroodconverters FIW
zijn alleen beschikbaar in combinatie
met de universele afstandsbediening
Logitech Harmony Touch te gebruiken,
anders hebben ze geen eigen functie.
Met een speciale Eltako FIW-dataset
kunnen de infraroodsignalen in verbinding
met een draadloze infraroodconverter
FIW65 of FIW-USB in Funk-telegrammen
worden geconverteerd en verzonden
worden

Funk-infrarood converter
FIW65, FIW-USB
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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%.

30 065 585 - 2, 30 000 387 - 2

worden geconverteerd en verzonden
worden. 
Voor de universele afstandsbediening
Logitech Harmony Touch staan data-sets
van nagenoeg alle gangbare apparaten
van de entertainmentelektronica om te
downloaden op het internet op myharmo-
ny.com ter beschikking, daarom laten
zich de enkele Afstandsbedieningen in
een kamer heel gemakkelijk via deze
 universele afstandsbediening vervangen.
Wordt een download gemaakt voor
entertainment-apparaten, moet de FIW-
dataset ook gekozen worden, deze
data-set is beschikbaar in het Logitech-
menu onder Eltako-FIW55.
De apparaat naam wordt automatisch
'Beleuchtungs steuerung' na het laden
genoemd en kan worden gewijzigd
onder 'Instellingen/Apparaat hernoemen'.
Universele afstandsbediening Logitech:
Met elk kanaal (tot maximaal 34 kanalen)
is het mogelijk om actoren te bedienen.
Bij voor beeld voor verlichting, jaloezieën,
markiezen en rolluiken. In de standaard
fabrieksinstelling van de FIW wordt met
een druk op een van de cijfertoetsen van
de UFB direct een signaal verzonden,
daardoor zijn 10 'snelle' kanalen zeer
eenvoudig in te leren.
De cijfertoetsen kunnen als richtings-
toetsen (dubbele drukkers) of als uni-
versele toets (enkelvoudige drukker) in
de actoren ingeleerd worden.
Dimfuncties met de pijltoetsen
hoog/laag van het navigatiekruis.
Wordt een cijfertoets met de bijhorende
actor als richtingstoets ingeleerd, dan
wordt met de cijfertoetsen de gewenste
kanaal gekozen en met de pijltjestoetsen
op het navigatiekruis omhoog en
omlaag gedimd.
Verder is het mogelijk 4 extra kanalen
op de + en – van volume en channel In
te leren. Bijvoorbeeld voor centrale aan-
sturing van verlichting en rolluiken.
Met de links- rechtstoets van het navigatie-
kruis, en de toetsen >>  en  <<  en de
toetsen  |<< en  >>|  laten zich verder
noch 3 richtingstoetsen direct inleren.
Verder staan er in het aanraakscherm
nog 4 verdere toetsen ter beschikking
voor scènes voor bijvoorbeeld verlichting
of zonnewering. Dit zijn de toetsen rood,

EnOcean-Funk

Frequentie 868,3MHz 

Zendvermogen max. 10mW

Eltako GmbH verklaart hierbij dat de
FIW voldoet aan de  Europese richt lijn
2014/53/EU. 
De volledige tekst van de conformiteit-
verklaring kunt u vinden op 
www.eltako.com

FIW-USB:
WEEE-Reg.-Nr. DE 30298319
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Voor later gebruik bewaren!

groen, geel en blauw. Deze laten zich
veranderen. Ook de centrale sturing
aan/uit of omhoog/omlaag laten zich
als scènetoetsen inleren en hernoemen.

Inleren van de Universele afstandbe-
diening in de draadloze actoren
De toetsen van de universele afstands -
bediening worden in de gewenste
actoren ingeleerd en kunnen deze er
daarna mee bedienen. De groene LED
van de FIW licht op bij elke herkent
infrarood signaal.

Het inleerproces is in de bedieningshand-
leiding van de actoren omschreven.


