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Wireless actor
multifunctie tijdrelais FMZ61

1 NO contact, potentiaalvrij 10A /250V AC, gloeilampen tot 2000W*.
Gecodeerde telegrammen, bidirectioneel en met inschakelbare repeater-
functie. Slechts 0,8 Watt stand-by verlies.
Voor inbouw. 45mm lang, 45mm breed, 33mm diep.
Voedingsspanning en lokale stuurspanning 230V.
Bij het wegvallen van de voedingsspanning blijft de schakeltoestand behouden.
Bij terugkeer van de voedingsspanning wordt definitief uitgeschakeld.
Deze zendactor beschikt over de modernste van de door ons ontwikkelde hybridetechniek: 
de onverslijtbare ontvangst- en sturingselektronica hebben we gecombineerd met een 
bistabiele relais.
Daardoor is er zelfs bij ingeschakelde toestand geen spoelvermogenverlies noch opwarming. 
Na de installatie volgt er een korte automatische synchronisatie; gelieve een wachttijd te 
respecteren alvorens de verbruiker aan het net aan te sluiten.
Naast de draadloze stuuringang via de ingebouwde antenne, kan deze zendactor ook via een 
conventionele drukknop lokaal bediend worden. Stroom voor verklikkerlampjes is niet toegelaten.
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.
Met de bovenste draaischakelaar in positie LRN, kunnen tot 35 zenddrukknoppen toegekend 
worden, waarvan één of meerdere als centrale stuurdrukknop. Bovendien kunnen ook draadloze 
deur- venstercontacten (FTK) ingeleerd worden met een NO of NC functie bij geopend venster.
Wordt er een richtingsdrukknop ingeleerd, dan kan met de bovenste drukknop (START) een 
functie (bv TI) gestart worden en met de onderste drukknop (STOP) gestopt worden. Daarna 
wordt hiermee de gewenste functie van deze zendactor gekozen.
RV = vertraagd afvallend 
AV = vertraagd opkomend 
TI = impulsgever beginnend met puls
IA = impulsgestuurd vertraagd opkomend 
EW = inschakelwissend
Met de onderste draaischakelaar kan de tijd ingesteld worden van 0,5 seconden tot 
60 minuten. 
Een LED begeleidt het inleerproces, conform de handleiding. En tijdens het normaal 
gebruik toont hij, door kort knipperen, stuurbevelen aan.

*  De maximale belasting kan bij een vertragings- of pulstijd van 5 minuten gebruikt worden. 
Bij kortere tijden reduceert zich de maximale belasting als volgt: bij 2 minuten 30%, 
bij 5 minuten 60%.
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