
WIRELESS UNIVERSELE SCHAKELACTOR FUA12-230 V

Voorstelling is de 
fabrieksinstelling.

Functiedraaischakelaars

FUA12-230V
Wireless universele schakelactor met verwisselbare antenne. Impulsschakelaar-relais met 1 wis-

selcontact potentiaalvrij . 10 A/250 V AC, gloeilampen 2000 W, met DX technologie. Bidirectioneel. 

Gecodeerde telegrammen. Slechts 0,9 Watt stand-by verlies.

Indien nodig kan een ontvangstantenne FA250 of FA200 aangesloten worden. Modulair toestel voor montage op 
Din-rail DIN-EN 60715 TH35. 2 modules = 36 mm breed, 58 mm diep. Voedingsspanning 230 V.
Deze Wireless universele actor combineert de functies van een Wireless antennemodule en een 1-kanaals-

actor impulsschakelaar/relais met DX technologie. Bij  het wegvallen van de voedingsspanning blij ft de scha-
keltoestand behouden. Bij  terugkeer van de voedingsspanning wordt defi nitief uitgeschakeld. Na de installatie 
moet men een korte, automatische synchronisatie afwachten alvorens een verbruiker aan te sluiten. Met de 
Eltako-Duplex-technologie (DX) kunnen de normaalgezien potentiaalvrij e contacten bij  het schakelen van 230 V 
AC 50 Hz toch in de nuldoorgang schakelen en zodoende slij tage van de contacten drastisch verminderen. Om 
dit te realiseren moet men gewoon de N-draad aan de klem (N) en L aan de klem 15 (L) aansluiten. Dit resulteert 
wel in een bij komend stand-by verlies van slechts 0,1 Watt. Men kan aan deze Wireless actor eveneens een be-
drade 230 V drukknop aansluiten op de  klem voor een lokale bediening. Daarvoor moet men ook de nulleider 
aansluiten op de klem (N). Een verklikkerlampje is niet toegelaten. 230 V stuurdrukknop: stuurstroom 0,4 mA. 
Maximale parallelcapaciteit (ca. lengte) van de stuur-leiding 0,3 µF (1000 m). De mogelij kheid bestaat om de bi-

directionele radiocommunicatie en/of een repeaterfunctie in te schakelen. Iedere toestandswij ziging alsook 
binnenkomende centrale sturingstelegrammen worden dan met een bidirectioneel radiotelegram bevestigd. Dit 
radiotelegram kan ingeleerd worden in andere actoren, de GFVS software en de universele aanduider. Met de 

onderste draaischakelaar wordt de gewenste functie van de actor ingesteld.
ER = schaltrelais
ESV =  impulsschakelaar/teleruptor. Eventueel met afvalvertraging 

+  = ESV met ingeschakelde drukknop-continu verlichting
+  = ESV met uitschakelverwittiging
+ +  = ESV met ingeschakelde drukknop-continu verlichting en met uitschakelverwittiging

Bij  ingeschakelde drukknop-continu verlichting kan men door langer dan 1 seconde op de stuurdrukknop te 
drukken, overschakelen op continu verlichting. Die wordt automatisch na 2 uur uitgeschakeld of door opnieuw 
op de drukknop te duwen. Bij  ingeschakelde uitschakelverwittiging fl ikkert de verlichting ca. 30 seconden voor 
het uitschakelen, en in totaal 3 keer in steeds korter wordende tij dsintervallen. Gedurende die tij d kan men de 
inschakeling verder zetten. Met de bovenste draaischakelaar kan in de functie ESV de afvalvertraging ingesteld 
worden tussen 2 en 120 minuten. In de positie 0 heeft men een normale impulsschakelaar functie ES, zonder 
uitschakelvertraging, zonder drukknop-continu verlichting en zonder uitschakel-verwittiging. In de positie ER = 
schakelrelais van de onderste draaischakelaar zorgt deze draaischakelaar voor een veiligheids- en energiebe-
sparende functie, behalve in de stand 0: indien het uitschakelbevel niet herkend wordt, door bv. een geblok-
keerde drukknop of een te snel bediende drukknop, dan opent het contact 18 automatisch na afl oop van de 
ingestelde tij d, tussen 2 en 120 seconden. Indien een FTK ingeleerd werd, dan is deze tij dfunctie uitgeschakeld. 
Universele drukknoppen kunnen als normaal gesloten ingeleerd worden, conform de handleiding. Wireless 

deur- venstercontacten FTK en een vensterhandgreep sensor FFG7B-rw: functie-instelling ER: meerdere FTK 
en (of) vensterhandgrepen FFG7B-rw kunnen met elkaar gekoppeld worden; normaal open contact: wanneer een 
venster geopend wordt, sluit contact 18, alle vensters moeten gesloten zij n voordat contact 18 opent (bv. sturing van 
een dampkap). Normaal gesloten contact: alle vensters moeten gesloten zij n opdat het contact 18 zou sluiten, wan-
neer er één venster geopend wordt, dan opent het contact 18 (bv. voor sturing van klimatisatie). Schemerschake-

laar met een ingeleerde wireless helderheidssensor voor buitenopstelling FAH en in de functie-instelling ESV. 
Met de tij dsinstelling op 120 opent het contact 18 bij  voldoende helderheid met een vertraging van 4 minuten, 
met de tij dsinstelling op 0 opent hij  onmiddellij k. Een drukknopsturing blij ft mogelij k. Bewegingsdetectie 
met een ingeleerde wireless bewegings- en helderheidsdetector FBH (slave) en in de functie-instelling ER. Bij  
beweging wordt ingeschakeld. Wanneer er geen beweging meer gedetecteerd wordt, opent het contact 18 na 
afl oop van de ingestelde tij dsvertraging van 0 tot 120 seconden. Wordt een Wireless bewegingsdetector FBH 

(master) ingeleerd, dan wordt tij dens het inleren de schakeldrempel ingesteld met de bovenste draaischake-
laar, een schakeldrempel waarbij  afhankelij k van de helderheid (mits beweging) de verlichting wordt ingescha-
keld of uitgeschakeld. Een Wireless helderheidssensor voor buitenopstelling FAH of een Wireless bewegings- en 
helderheidsdetector FBH (master) kan in de functie-instelling ER samen met een bewegingsdetector FBH (slave) 
gebruikt worden, zodat op beweging enkel bij  duisternis gereageerd wordt. Wordt helderheid gedetecteerd 
door een FAH of FBH (master) dan opent het contact 18 onmiddellij k. Bij  het inleren wordt tevens de drempel 
ingeleerd: tussen beginnende schemer of volledige duisternis. Een LED begeleidt het inleerproces, conform de 
handleiding. En tij dens het normaal gebruik toont hij , door kort knipperen, stuurbevelen aan.
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De kleine bij geleverde antenne kan
vervangen worden door de ont-
vangstantenne FA250 of FA200 
met magnetische voet en kabel.
Zie toebehoren deelcataloog Z.

Behuizing voor handleiding GBA14 blz. 1-40.


