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Wireless actor
Veldvrije schakelrelais FFR61

1+1 NO contacten, niet potentiaalvrij 10A /250V AC, gloeilampen 2000 Watt. 
Gecodeerde telegrammen, bidirectioneel en met inschakelbare repeaterfunctie. 
Slechts 0,8 Watt stand-by verlies.
Voor inbouw. 45mm lang, 45mm breed, 33mm diep.
Voedings- en schakelspanning 230V.
Bij het wegvallen van de voedingsspanning blijft de schakeltoestand behouden.
Bij terugkeer van de voedingsspanning wordt definitief uitgeschakeld.
Deze wireless actor, beschikt over de modernste van de door ons ontwikkelde 
hybridetechniek: de onverslijtbare ontvangst- en sturingselektronica hebben we 
gecombineerd met twee in de nuldoorgang schakelende bistabiele relais.
Daardoor is er zelfs bij ingeschakelde toe stand geen spoelvermogenverlies noch opwarming. 
Na de installatie volgt een korte automatische synchronisatie; gelieve een wachttijd te respec-
teren alvorens de verbruiker aan het net aan te sluiten.
Het veldvrije schakelrelais FFR61-230V onderbreekt de stroomtoevoer van 1 of 2 kringen 
en verhindert daardoor storende elektromagnetische velden.
Maximale stroom van 16A bij 230V als som over beide contacten.
Vanaf productieweek 11/14 kunnen gecodeerde sensoren ingeleerd worden. 
De mogelijkheid bestaat om de bidirectionele radiocommunicatie en/of een repeaterfunctie 
in te schakelen.
Iedere toestandswijziging alsook binnenkomende centrale sturingstelegrammen worden met 
een radiotelegram bevestigd. Dit radiotelegram kan ingeleerd worden in andere actoren, de 
GFVS software en de universele aanduider.
Deze veldvrije schakelrelais wordt in een inbouwdoos geplaatst, waarin tot twee 
gemeenschappelijke met 16A afgezekerde kringen aftakken naar de veldvrije schakelende 
ruimte. Bijvoorbeeld één kring voor de verlichting en één kring voor de stopcontacten.
Het in- en uitschakelen van een stroomkring gebeurt manueel met één of meerdere stationaire 
zenddrukknoppen of handzenders. 
Met de bovenste draaischakelaar wordt bij ON ingeschakeld en met OFF uitgeschakeld. 
Staat tijdens de normale werking op AUTO.
Met de onderste draaischakelaar kan voor de aansturing met een universele- en richtings-
drukknop voor contact 2, een afvalvertraging van 10 tot 90 minuten ingesteld worden. 
In de positie zonder afvalvertraging.
Indien een toets van een zenddrukknop toegekend is met 'centraal aan' van een veldvrije 
schakelrelais en met 'aan' van de verlichting, dan wordt bij het inschakelen van de verlichting 
de veldvrije schakelrelais automatisch uitgeschakeld.
Indien een toets van een zenddrukknop, bvb voor een nachtlamp, toegekend is met 'uit' voor 
de lamp en met 'centraal uit' van een veldvrije schakelrelais, dan wordt bij het uitschakelen 
van de nachtlamp de veldvrije schakelrelais automatisch geactiveerd.
De 7 inleer posities van de FFR61 en de uitschakelvertraging laten een individuele instelling 
toe van deze veldvrije schakelrelais.
De LED begeleidt het inleerproces, conform de gebruikshandleiding. En tijdens het normale 
gebruik toont hij, door kort knipperen, stuurbevelen aan.
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