
FJ62NP-230V
Wireless actor voor zonneweringen en rolluiken, 1+1 NO contacten, 4 A/250 V AC, niet potentiaalvrij, 
Voor het sturen van één rolluik- screenmotor van 230 V AC. Slechts 0,6 Watt stand-by verlies.

Voor inbouw. 49 mm lang, 51 mm breed, 20 mm diep.
Voorzien van insteekklemmen voor draden van 0,2 mm² tot 2,5 mm².
Men kan tot 32 Wireless universele zenddrukknoppen, richtingsdrukknoppen en zenddrukknoppen voor 
centrale sturing inleren dankzij de eenvoudige Tap-Radio techniek.
Contactschakeling in de nuldoorgang.
Bidirectionele radiocommunicatie kan ingeschakeld worden.
230 V voedingsspanning, schakel- en lokale stuurspanning.
Bij stroomuitval wordt definitief uitgeschakeld.
Bovenop de draadloze stuuringang via de ingebouwde antenne, kan deze wireless actor eventueel ook via 
een conventionele 230 V drukknop (gemonteerd voor de actor) lokaal aangestuurd worden.
Ofwel een gescheiden lokale stuuringang voor 'OP' en 'NEER' als richtingsdrukknop, ofwel kan men deze 
twee ingangen bruggen en dan kan men aansturen met één drukknop als universele drukknop. Door het 
even onderbreken van de aansturing kan men de richting wijzigen.
Een verklikkerlampje is niet toegelaten.
Men kan zowel een zenddrukknop met de functie 'OP, STOP, NEER, STOP' inleren als universele drukknop 
zoals de lokale drukknop alsook een drukknop zoals een dubbele rolluikdrukknop als richtingsdrukknop 
met bovenaan duwen voor 'OP' en onderaan duwen voor 'NEER'. Korte impulsen onderbreken onmiddellijk 
de draairichting. Bovendien kunnen ook drukknoppen ingeleerd worden voor centrale sturing met stati-
sche prioriteit. De statische prioriteit is enkel actief, zolang de zenddrukknop ingedrukt wordt. Met een 
stuursignaal, bijvoorbeeld van een als centrale bedieningsdrukknop ingeleerde zendmodule FSM61 met 
schakelaars, worden de schakelstanden 'OP' of 'NEER' en de prioriteit geactiveerd. Met prioriteit omdat 
deze stuursignalen niet door andere stuursignalen overruled kunnen worden zolang tot het centraal 
stuurbevel door het einde van het stuursignaal weer geannuleerd wordt.
Er kan een puls omkeerfunctie geactiveerd worden; universele drukknoppen, richtingsdrukknoppen en de 
lokale drukknop werken dan statisch en maken het mogelijk om de richting van de lamellen te draaien.
Pas na een aansturing > 1 seconde wordt er opnieuw omgeschakeld naar dynamisch.
Bij een sturing via de professionele Smart Home-Controller kan men bevelen sturen met een exacte 
looptijd zowel voor op als neer. Vermits de actor na iedere activiteit, ook bij de bediening via de drukknop-
pen de exacte looptijd terugmeldt, wordt de positie van het rolluik/zonnewering altijd correct weergege-
ven in de professionele Smart Home-Controller. Bij het bereiken van de eindposities boven of onder wordt 
de positie automatisch gesynchroniseerd. Indien een draadloos deur- venstercontact ingeleerd wordt, 
wordt bij een open deur of open venster een lock-out beveiliging geactiveerd die 'centrale sturing NEER', 
schakelklok 'NEER' en controller 'NEER' bevelen blokkeert.
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