
BEST SLIM, 
DAT KLEINE DING.

SCHAKELEN
DIMMEN
ZONNEWERING



De nieuwe 64-serie van Eltako is een logische volgende stap in de evolutie van draadloze Smart Home. Naast draadloze 

EnOcean pulsdrukkers en normale bedrade pulsdrukkers zijn deze schakel- en dimactoren ook via Bluetooth of een 

WiFi-thuisnetwerk met een mobiele telefoon of tablet te bedienen. Elke actor heeft zijn eigen IP-Adres, hierdoor is toegang 

van buitenaf via internet ook mogelijk. Alle verbindingen zijn sterk versleuteld en daardoor zeer veilig. 

Voor een pure offline bediening kunnen WiFi, Bluetooth en EnOcean volledig gedeactiveerd worden. De nieuwe actoren van de 

64-serie zijn eenvoudig te updaten. Nieuwere firmware - de software voor de werking van de actoren - kan eenvoudig 

m.b.v. een telefoon en WiFi geïnstalleerd worden. Zodoende zijn deze actoren volledig toekomstbestendig en voorbereid 

op toekomstige marktontwikkelingen. Alle instellingen kunnen via een download opgeslagen worden en eenvoudig in 

andere actoren van het zelfde type geïnstalleerd worden. Alle 64-serie actoren zijn Apple gecertificeerd en kunnen daa-

rom gemakkelijk worden ingeleerd in de Apple HomeKit, inclusief spraakbediening. Een kleine firmware upgrade maakt 

ze tevens geschikt voor o.a. Google Home, Alexa Home en andere systemen. 

De 64-serie begint met vier nieuwe inbouw actoren. 

De FUD64NPN/110-240V, een universele 300W dimactor geschikt voor R/L/C en LED. 

De FSR64NP/110-240V, een schakelactor (impuls- of schakelrelais) met 1 NO 16A/250V contact dat in de nuldoorgang van 

de fase schakelt om inschakelpiekstromen te voorkomen en te reduceren.

De FSR64PF/110-240V, een schakelactor (impuls- of schakelrelais) met 1 NO 16A/250V potentiaalvrij contact.

De FSB64NP/110-240V, een schakelactor voor rolluiken en zonnewering met 1+1 NO 4A/250V niet potentiaalvrije contacten. 

De types FSR64NP en FSB64NP zijn bovendien uitgerust met een meet-IC zodat het verbruik van de geschakelde last gemeten 

en gemonitord kan worden.

De Series 64 is compatibel met de 61-serie en 62-serie, Tipp-Funk en de 14-serie voor de bedieningsfuncties met EnOcean 

draadloze pulsdrukkers en bedrade pulsdrukkers. Voor het inleren met een draadloze pulsdrukker wordt de gemakkelijke 

Tipp-Funk inleer techniek toegepast. De inbouwdiepte is slechts 23-25 mm. De actoren zijn voorzien van gemakkelijke 

insteekklemmen tot 2,5 mm². 

Nieuwe App. Inleren, updaten, functies instellen of veranderen, schakelen en dimmen kan eenvoudig met de nieuwe Eltako App. 

Deze nieuwe App is een soort universele afstandsbediening waarop alle systemen in huis kunnen worden aangesloten en 

bediend kunnen worden. Verlichting, zonnewering, veiligheid en klimaat kunnen eenvoudig op elk gewenst moment individueel 

geregeld en aangepast worden aan de persoonlijke behoeften. 

ELTAKO-PROFESSIONAL SMART HOME: BETROUWBAAR, BETAALBAAR EN DUURZAAM.

SLIM EN COMFORTABEL WONEN
MET DE DRAADLOZE ACTOREN
VAN DE 64-SERIE.



GESCHIKT VOOR APPLE 
HOMEKIT, AMAZON ALEXA* 
EN GOOGLE ASSISTENT*.
* Deze functie is beschikbaar na een kleine firmware upgrade.

*
*

*

*



DE PROFESSIONAL 
ALLROUNDERS.

FSR64NP/110-240V
Inbouw schakelactor (impuls- of schakel-
relais) met 1 NO 16 A/250 V contact niet 
potentiaalvrij
Met vermogensmeting

Afmetingen 49 x 51 x 25 mm (l x b x h)

EAN 4010312320716

Bruto prijs: 79,40 €/st.

FSR64PF/110-240V
Inbouw schakelactor (impuls- of schakel-
relais) met 1 NO 16 A/250 V contact 
potentiaal vrij

Afmetingen 49 x 51 x 23 mm (l x b x h)

EAN 4010312321355

Bruto prijs: 76,70 € p/st.

De volgende evolutie in Smart Home.

 Laatste generatie IoT producten.

  Inleren / schakelen / dimmen met draadloze EnOcean pulsdrukkers en normale bedrade pulsdrukkers 

en met een mobiele telefoon of tablet via Bluetooth of een WiFi-thuisnetwerk.

 Eigen IP-Adres voor toegang van buitenaf via internet.

 Sterk versleuteld en daardoor zeer veilig.

 WiFi, Bluetooth en EnOcean kunnen ook volledig gedeactiveerd worden.

  Apple gecertificeerd en kunnen daarom direct worden ingeleerd in de Apple HomeKit, inclusief 

spraakbediening.



FUD64NPN/110-240V
Universele 300 W inbouw dimactor geschikt 
voor R/L/C en LED
 

   

Afmetingen 49 x 51 x 23 mm (l x b x h)

EAN 4010312320723

Bruto prijs: 89,90 € p/st.

FSB64NP/110-240V
Inbouw schakelactor voor rolluiken en 
 zonnewering met 1+1 NO 4 A/250 V niet 
potentiaalvrije contacten   

Afmetingen 49 x 51 x 23 mm (l x b x h)

EAN 4010312320730

Bruto prijs: 86,80 € p/st.

  Eenvoudig te updaten. Nieuwe firmware kan eenvoudig m.b.v. een telefoon en WiFi 

ge ïnstalleerd worden.

  De firmware voor Google Assistent, Amazon Alexa en andere systemen is beschikbaar of zal 

binnenkort beschikbaar zijn.

  Alle instellingen kunnen via een download opgeslagen worden en eenvoudig in andere 

actoren van het zelfde type geïnstalleerd worden. 

 De Series 64 is compatibel met de 61-serie en 62-serie, Tipp-Funk en de 14-serie voor de 

bedieningsfuncties met EnOcean draadloze pulsdrukkers en bedrade pulsdrukkers.

Voor het inleren met een draadloze pulsdrukker wordt de gemakkelijke Tipp-Funk inleer 

 techniek toegepast.
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Draadloze actoren voor 
zonnewering

Draadloze actoren voor 
schakelen

Draadloze actoren voor 
dimmen

SCHAKEL OM NAAR GEMAK.

Noord Nederland Hans Oving    +31 (0)6 21816115    oving@eltako.com

Zuid Nederland Dennis Schellenberg    +31 (0)6 50419067    schellenberg@eltako.com


