
FWS61-24V DC
Weerstation zendmodule voor de zeven weergegevens van de multisensor MS. 
Slechts 0,3 Watt stand-by verlies.

Inbouwtoestel. 45 mm lang, 45 mm breed, 18 mm diep. Voedingsspanning 24 V DC van de inbouwvoeding 
SNT61-230 V/24 V DC-0,25 A, deze is eveneens 45 mm lang, 45 mm breed doch 33 mm diep. Deze voeding 
levert tezelfdertijd de spanning voor de multisensor MS alsook de verwarming van de regensensor.
Eventueel kunnen beide inbouwmodules in één diepe inbouwdoos gemonteerd worden.
Deze weerstation zendmodule ontvangt via een aansluitkabel J-Y (ST) Y 2 x 2 x 0,8 de gegevens van de 
buiten gemonteerde multi-sensor MS, die eenmaal per seconde de zeven actuele weergegevens verstuurt 
zoals helderheid (uit de drie hemelrichtingen), schemer, wind, regen en de buitentemperatuur. Hij stuurt 
die in deze prioriteitsvolgorde met radiotelegrammen in het Eltako radio-netwerk voor gebouwen. Aan 
de Wireless weerstation zendmodule FWS61 kan slechts 1 multisensor MS aangesloten worden. Er kunnen 
echter meerdere FWS61 aan een multisensor MS aangesloten worden. Alleen bij een FWS61 moet de afs-
luitweerstand beschikbaar zijn. Bij meerdere FWS61 moet hij daarentegen verwijderd worden. De uitlezing 
gebeurt met de visualisatie- en sturingssoftware voor gebouwen de professionele Smart Home-Controller, 
de Wireless multifunctie sensorrelais FMSR14, de actoren FSB14 en FSB71.
Bij het aansluiten van de voedingsspanning wordt er direct een inleertelegram verstuurd en na ca. 60 seconden 
worden er twee statustelegrammen met de actuele waarden verstuurd. Daarna elke 10 minuten, maar ook onder 
de volgende voorwaarden:  helderheidswaarde west, zuid en oost telkens van 0 tot 99 kLux bij een wijziging van 
minstens 10%. Schemerwaarde van 0 tot 999 Lux bij een wijziging van minstens 10%. Windsterkte van 0 tot 
70 m/s. Van 4 m/s tot 16 m/s worden de actuele waarden direct 3 maal binnen de seconde verstuurd en daarna 
wordt de verder stijgende waarde binnen de 20 seconden verstuurd. Dalende windsterktes worden trapsgewijs 
met 20 seconden vertraging verstuurd. Regen bij begin direct 3 maal, na het einde binnen de 20 seconden. 
 Temperatuur van -40,0°C tot +80,0°C elke 10 minuten, samen met alle andere waarden in een statustelegram.
Multisensor functie- en draadbreukbewaking: ontvangt men gedurende 5 seconden geen weergege-
vens meer van de multisensor MS, dan verstuurt de FWS61 onmiddellijk en vervolgens om de 30 seconden, 
een alarmtelegram dat als drukknoptelegram in een actor kan ingeleerd worden om, indien nodig, verdere 
actie te ondernemen. Tevens worden de twee statustelegrammen verstuurd met de waarden helderheid 0 
Lux, schemering 0 Lux, temperatuur -40°C (vorst), windsnelheid 70 m/s en regen.
Indien opnieuw een signaal van de multisensor MS herkend wordt, gaat het alarm automatisch uit.

FWS61-24V DC Wireless weerstation zendmodule Art. nr. 30000305

MS
Multisensor MS

De multisensor MS zendt één maal per seconde de aktueel weergegeven lichtsterkte (uit drie hemelrichtingen), 
wind, regen en de buitentemperatuur naar de aangesloten weerstation zendmodule FWS61. Als bekabeling 
volstaat een in de handel verkrijgbare telefoonkabel J-Y (ST) Y 2 x 2 x 0,8 of gelijkwaardig. Toegelaten lengte van 
de kabel = 100 m. Kompakte kunststofbehuizing, L x B x H = 118 x 96 x 77 mm, beschermingsgraad IP44, omgeving-
stemperatuur -30°C tot +50 °C. Voor de voeding en verwarming van de regensensor dient u de voeding SNT61-
230 V/24 V DC-0,25 A in te zetten. Deze voedt tezelfdertijd het Wireless weerstation zendmodule FWS61-24 V DC.

MS Multisensor Art. nr. 20000084

SNT61-230V/24V DC-0,25A
Nominale belasting 6 W. Slechts 0,1 Watt stand-by verlies.

Voor inbouw. 45 mm lang, 45 mm breed, 18 mm diep. Ingangsspanning 230 V (-20% tot +10%) Werkbereik 
82%. Gestabiliseerde uitgangsspanning ± 1%, kleine rimpel. Kortsluitvast. Beveiligd tegen overbelasting en 
overtemperatuur dankzij uitschakelen met automatische inschakelfunctie na verdwijnen van de fout (autore-
covery functie).

SNT61-230V/ 
24V DC-0,25A

Voeding 24V DC-0,25A Art. nr. 61000165

Enkel nodig voor de weerstation 
zendmodule FWS61.

WIRELESS WEERSTATION ZENDMODULE FWS61-24V DC,  
MULTISENSOR MS EN VOEDING SNT61

Meer informatie en andere talen :
http://eltako.com/redirect/MS

Meer informatie en andere talen :
http://eltako.com/redirect/ 
FWS61-24V_DC

Meer informatie en andere talen :
http://eltako.com/redirect/ 
SNT61-230V*24V_DC-0-25A


