
2-kanals sändarenhet. Med integrerad
antenn. Ingen effektförbrukning i stand-
by-läge.
För inbyggnad. Längd 45mm, bredd
45mm, djup 18mm.
Sändarenheten FSM61-UC har 2 kanaler
och kan därmed som en trådlös tryck-
knapp sända lokala och centrala styr-
signaler i Eltakos trådlösa nät. 
När ingång A1 aktiveras sänds en styr-
signal på samma sätt som om man
t.ex. trycker på ovansidan av en trådlös
tryckknapp och om ingång A3 aktiveras
är det som om man trycker nedre sidan
på samma tryckknapp. Signalen som
sänds vid brytning av ingångarna är
identisk med den på en trådlös tryck-
knapp som när du släpper vippan. 
Olika trådlösa sändnings moduler behöver
inte bli styrda samtidigt.
Den universella manöverspänningen på
+An/-A2 klarar av styrkommandon på:
från 8 till 253V AC eller 10 till 230V DC
med en längd på minst 0,2 sekunder.
Maximal parallell kapacitans på manö-
verledningar för 230V är 5nF. Detta
motsvarar en längd på ca 20 meter.
Om ingångarna A1 och A3 byglas,
sänds 1 gång per minut styrsignalen från
A3 så länge styrspänning finns. T.ex. för
centrala styrkommandon med prioritet.
Ingen kontinuerlig eltillförsel krävs,
 därmed förekommer ingen effektför-
brukning i standby-läge.

S

2 kanals sändar modul
FSM61-UC 

30 000 300 - 3

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%.

gäller enheter fr o m tillverkningsvecka
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Funktion inställningsratt 

Inställningsratten krävs för aktivering
eller inaktivering av kryptering och är
fabriksinställd på driftläge AUTO.
Aktivera kryptering:
Vrid inställningsratten till höger ändläge
(läge 'nyckel') och manövrera styr -
ingången en gång.
Avaktivera kryptering:
Vrid inställningsratten till vänster ändläge
(läge 'överkryssad nyckel') och manö-
vrera styringången en gång.

Inkopplingsexempel

EnOcean Trådlöst

frekvens 868,3MHz 

Sändareffekt max. 10mW

Härmed försäkrar Eltako GmbH att
radioutrustningstypen FSM61-UC över-
ensstämmer med direktiv 2014/53/EU.
Den fullständiga EU-försäkran om över-
ensstämmelse finns på följande inter-
netadress: eltako.com

Eltako GmbH
D-70736 Fellbach
Nord- och Mellan-Sverige

Patrick Savinainen 070 9596906
Öst-Sverige

Dan Koril 070 3201102
Väst-Sverige

Glenn Johansson 073 5815692
Syd-Sverige

Magnus Ellemark 070 1702130
Stockholm

Niklas Lundell 070 4875003

eltako.com
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Spara alltid manualen!


