
WIRELESS ACTOR TUSSENSTEKKER SCHAKELACTOR MET STROOMMETING FSVA-230V-10 A

FSVA-230V-10A
1 NO contact, niet potentiaalvrij 10 A/250 V AC, 230 V LED-lampen en spaarlampen tot 400 W, 230 V 
gloeilampen 2000 Watt. Met geïntegreerde stroommeting tot 10 A. Gecodeerde telegrammen, 
 bidirectionele radiocommunicatie en met inschakelbare repeaterfunctie. Slechts 0,8 Watt stand-by 
verlies.

Duitse SCHUKO tussenstekker. Met kinderveiligheid.
Voedings- en schakelspanning 230 V.
Bij het wegvallen van de voedingsspanning blijft de schakeltoestand behouden. Bij terugkeer van de 
voedingsspanning wordt definitief uitgeschakeld. Bij het inpluggen moet men een korte, automatische 
synchronisatie afwachten alvorens een verbruiker aan te sluiten.
Deze zendactor beschikt over de modernste van de door ons ontwikkelde hybridetechniek: de  
onverslijtbare ontvangst- en sturingselektronica hebben we gecombineerd met een bistabiel relais.
Met de geïntegreerde stroommeting wordt het schijnbaar vermogen vanaf ca. 10 VA tot 2300 VA gemeten 
bij een gesloten contact. Er wordt een zendtelegram naar het Eltako wireless systeem voor gebouwen 
verstuurd binnen de 30 seconden na het inschakelen van de belasting en na een wijziging van de belasting 
van minstens 5%, zo niet cyclisch elke 10 minuten.
Uitlezing via Smartphone of Tablet met een  professionele Smart Home-Controller.
Er kunnen gecodeerde sensoren ingeleerd worden.
De mogelijkheid bestaat om de bidirectionele radiocommunicatie en/of een repeaterfunctie in te schakelen.
Elke toestandswijziging alsook binnenkomende telegrammen voor centrale sturing worden dan met een 
radiotelegram bevestigd. Dit radiotelegram kan ingeleerd worden in andere actoren, in de professionele 
Smart Home-Controller en in de universele aanduiders.
Met de linker LRN toets kan men tot 35 zenddrukknoppen inleren, ofwel als universele drukknop, 
richtingsdrukknop of centrale sturingsdrukknop. Voor het sturen van een dampkap of dergelijke kunnen 
tot 35 draadloze venster- deurcontacten FTK of vensterhandgreep sensor FFG7B- ingeleerd worden.
Meerdere FTK of vensterhandgreep sensor FFG7B- worden met elkaar gecombineerd.
Werd een FTK of een vensterhandgreep sensor FFG7B- ingeleerd, dan worden de stuurbevelen van even-
tueel ingeleerde drukknoppen niet meer uitgevoerd.
Met de rechter toets kan manueel in- of uitgeschakeld worden.
Een LED begeleidt het inleerproces, conform de handleiding. Tijdens het normaal gebruik toont hij, door 
kort knipperen, stuurbevelen aan.

FSVA-230V-10 A Wireless actor tussenstekker schakelactor met stroommeting,
1 NO 10 A

Art. nr. 30100003Technische gegevens blz. T-3.

WEEE-Reg.-Nr. DE 30298319

Meer informatie en andere talen :
http://eltako.com/redirect/ 
FSVA-230V-10A


