
IR-omvandlare FIW65
IR-omvandlare för utanpåliggande mon-
tage eller för integrering i E-design ram.
Standby förbrukning endast 0,4 watt. 
Driftspänning 230V.
En 20cm lång svart/blå anslutnings-
kabel finns baktill. Omvandlaren kräver
inget installationsdjup bakom montage-
plattan.
För montage på inbyggnadsdosa medle-
vereras försänkta rostfria skruvar
2,9x25mm, DIN 7982 C. 
Medlevereras 2 stycken försänkta rostfria
skruvar 2,9x25mm och plugg 5x25mm.

IR-omvandlare FIW-USB
IR-omvandlare med USB-anslutning.
Endast 0,05watt effektförlust i standby-
läge.
Ansluts antingen till en enhet med
ström försörjning på USB-uttaget eller en
specifik USB-laddare för nätspänning.
USB-kontakt av typ A med 2m anslut-
ningskabel.

De trådlösa IR-omvandlarna FIW
används endast tillsammans med
 universalfjärrkontrollen Logitech
Harmony Touch. I övrigt har de ingen
egen funktion.
Med en särskild Eltako FIW-datafil, kan
de infraröda signalerna omvandlas till
trådlösa telegram med en trådlöst IR-
omvandlare FIW65 eller FIW-USB och
skickas till Eltakos trådlösa system.
Till den här fjärrkontrollen finns styrningar
för de flesta populära elektroniska konsu-
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Trådlösa IR-omvandlare 
FIW65, FIW-USB

30 065 585 - 2, 30 000 387 - 2

Montage och inkoppling av denna
elektriska apparat får endast göras
av behörig elektriker! Annars finns
risk för brand eller elektrisk stöt!

Max omgivningstemperatur i drift: 
-20°C upp till +50°C.
Förvaringstemperatur: -25°C till +70°C.
Relativ fuktighet: <75%.

för de flesta populära elektroniska konsu
mentprodukter tillgängliga för nedladd-
ning från myharmony.com och därför
kan alla olika fjärrkontroller i ett rum
enkelt ersättas med denna universalfjärr-
kontroll.
När du laddar ner filer för styrning av
elektronisk utrustning, välj även data -
filen FIW, du hittar den i listan som
Eltako-FIW55. Enhetens namn efter ner-
laddning blir automatiskt 'light
Controller' och kan enkelt ändras under
'settings/rename this device'.
Universalfjärrkontroll Logitech Harmony
Touch: En aktor kan styras av vilken som
helst av de 34 tillgängliga kanalerna,
t.ex. för belysning, persienner, markiser
och jalusier. 
Vid leverans är inställningen att FIW
skickar ett meddelande varje gång
någon av de numeriska knapparna på
UFB trycks. Detta möjliggör inlärning av
10 snabbkanaler med de numeriska
knapparna.
De numeriska knapparna kan läras in
till aktorer antingen som riktningstryck -
knappar eller universaltryckknappar.
Riktningsfunktion fås med upp- och
ner-pilarna i navigeringsknappen.
När en numerisk knapp har lärts in till
en specifik aktor som riktningstryck-
knapp, välj först kanal genom att trycka
på numeriska knappen när aktorn är i
normal drift, för att sedan styra den
genom att trycka på upp och ned pilarna i
navigeringsknappen.
Ytterligare 4 kanaler kan ställas in på
volym- och kanalknapparnas + och -,
t.ex. för centralstyrning av belysning och
solskydd.
Ytterligare 3 riktningstryckknappar kan
läras in direkt med hjälp på vänster och
höger av navigeringsknappen, snabb-
spolning framåt- och bakåt-knapparna
och hoppa "skip"  framåt- och bakåt-
knappparna.
Dessutom de fyra märkta knapparna i dis-
playen, i färgerna röd, grön, gul och blå,
finns som scenarioknappar för belysning
eller  solskydd. Man kan ändra dess eti-
ketter. De centrala styr kommandona ON
/ OFF eller UP / DOWN kan också läras
in som scenarion och märkas därefter.

EnOcean Trådlöst

Frekvens 868,3MHz 

Sändareffekt max. 10mW

Härmed försäkrar Eltako GmbH att
radioutrustningstypen FIW över-
ensstämmer med direktiv 2014/53/EU.
Den fullständiga EU-försäkran om över-
ensstämmelse finns på följande inter-
netadress: eltako.com

FIW-USB:
WEEE registreringsnummer: DE 30298319
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Spara alltid manualen!

Inlärning av universalfjärrkontrollen
Harmony Touch till aktorer
Aktorerna lärs in och sedan styrs med
knapparna på universalfjärrkontrollen. 
Den gröna lysdioden på IR-omvandlare
FIW indikerar alla upptäckta infraröda
telegram.

Inlärningen beskrivs i bruksanvisningen
för respektive aktor.


