
Tussenstekker schakelactor met stroommeting 
FSVAF

1 NO contact, niet potentiaalvrij 10A/250V AC, gloeilampen 2000 Watt, 
spaarlampen en LED tot 400W. Met geïntegreerde stroommeting tot 10A. 
Gecodeerde telegrammen, bidirectioneel en met inschakelbare repeaterfunctie. 
Slechts 0,8 Watt stand-by verlies.
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 van de FSVAF 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. 10VA tot 2300VA 
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 in een server via de visualisatie en sturingssoftware GFVS of met de energiever-
bruik aanduider FEA55LED of FEA65D. GFVS-Energy ondersteunt tot 100 zendmodules, de 
GFVS 3.0 tot 250 zendmodules.

Vanaf productieweek 11/14 kunnen ook gecodeerde sensoren ingeleerd worden. 
Bidirectionele radiocommunicatie en / of een repeaterfunctie kunnen ingeschakeld worden.

Elke toestandswijziging alsook binnenkomende telegrammen voor centrale sturing worden dan 
met een radiotelegram bevestigd. Dit radiotelegram kan ingeleerd worden in andere actoren, in 
de GFVS software en in de universele aanduiders. 

Met de linker LRN toets kan men tot 35 zenddrukknoppen inleren, ofwel als universele druk-
knop, richtingsdrukknop of centrale sturingsdrukknop. Voor het sturen van een dampkap of 
dergelijke kunnen tot 35 draadloze venster- deurcontacten FTK of een vensterhandgreep sensor 
FFG7B-rw ingeleerd worden. Meerdere FTK of een vensterhandgreep sensor FFG7B-rw worden 
met elkaar gecombineerd. Werd een FTK of een vensterhandgreep sensor FFG7B-rw ingeleerd, 
dan worden de stuurbevelen van eventueel 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.
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