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Wireless actor
Trappenlichtautomaat-nalooprelais FTN61NP

Unverbindliche Preisempfehlung zuzüglich gesetzl. MwSt.

1 NO contact, niet potentiaalvrij 10A /250V AC, gloeilampen 2000 Watt, 
vertraagd afvallend met uitschakelverwittiging en inschakelbare 
continuverlichting. Gecodeerde telegrammen, bidirectioneel en met 
inschakelbare repeaterfunctie. Slechts 0,8 Watt stand-by verlies. 
Voor inbouw. 45mm lang, 45mm breed, 33mm diep.
Voedingsspanning, schakel- en lokale stuurspanning 230V.
Contactschakeling in de nuldoorgang wat de levensduur van de contacten en de 
verbruikers ten goede komt.
Deze zendactor, als trappenlichtautomaat-nalooprelais, beschikt over de modernste van de 
door ons ontwikkelde hybridetechniek: de onverslijtbare ontvangst- en sturingselektronica 
hebben we gecombineerd met de in de nuldoorgang schakelende bistabiele relais.
Daardoor is er zelfs bij ingeschakelde toestand geen spoelvermogenverlies noch opwarming. 
Na de installatie volgt 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 trappenlichtautomaat-
nalooprelais eventueel ook via een conventionele 230V drukknop lokaal aangestuurd worden. 
Stroom naar de verklikkerlamp tot 5mA, afhankelijk van de ontstekingsspanning van de 
verklikkerlampen.
Bij een stroompanne wordt de verlichting opnieuw ingeschakeld indien de tijdsafl oop nog 
niet beëindigd was.
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 de positie LRN kunnen tot 35 zenddrukknoppen 
en/of draadloze bewegings- en helderheidssensoren FBH toegekend worden, waarvan 
één of meerdere als centrale stuurdrukknoppen. Daarna wordt de gewenste functie van 
de trappenlichtautomaat-nalooprelais gekozen :
NLZ  =  nalooprelais
TLZ  =  trappenlichtautomaat
  +  = TLZ met ingeschakelde drukknop-continu verlichting
  +  = TLZ met uitschakelverwittiging
  +  = TLZ met ingeschakelde drukknop-continu verlichting en met 
    uitschakelverwittiging
Bij ingeschakelde drukknop-continu verlichting  kan door langer dan 1 seconde op de 
stuurdrukknop te drukken, overgeschakeld worden op continu verlichting, die automatisch na 
60 minuten uitgeschakeld wordt of door opnieuw langer dan 2 seconden 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 tijdsintervallen.
Zijn de drukknop-continu verlichting en de uitschakelverwittiging ingeschakeld , dan 
krijgt men een uitschakelverwittiging voor het uitschakelen van de continu verlichting.
Met de onderste draaischakelaar wordt de afvalvertraging ingesteld tussen 1 en 20 minuten.
Bij het inleren van de bewegings- en helderheidssensoren FBH, wordt bij de laatst ingeleerde 
FBH de helderheidsschakeldrempel ingesteld, waarbij de verlichting in- of uitgeschakeld wordt. 
De op de FTN61NP ingestelde vertragingstijd verlengt de vaste uitschakelvertraging van 1 mi-
nuut van de FBH.
Een LED begeleidt het inleerproces, conform de handleiding. En tijdens het normaal gebruik 
toont hij, door kort knipperen, stuurbevelen aan.
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