
Wireless 4-voudige universele zendmodule.  

Met ingebouwde antenne. 

Met batterij (levensduur 5-8 jaar).

Voor inbouw. 45 mm lang, 45 mm breed,  
18 mm diep. 
Deze zendmodule heeft vier kanalen en kan 
dus, zoals een 4-kanaals zenddrukknop, 
 radiotelegrammen in het Eltako domotica-
systeem sturen. E1 zorgt voor een radiotele-
gram net zoals de toets 'bovenaan drukken' 
van een zenddrukknop met één toets, E2 
zoals een toets 'onderaan drukken' (respec-
tievelijk elke 'rechter toets' van een zend-
drukknop met dubbele toets), E3 zoals de 
 'linker toets bovenaan drukken' van een 
 zenddrukknop met dubbele toets en E4 zoals 
 'linker toets onderaan drukken' van een 
 zenddrukknop met dubbele toets. 
Het telegram bij het openen van de stuurcon-
tacten is hetzelfde als 'zenddrukknop loslaten'. 
De stuuringangen kunnen worden geactiveerd 
met interne jumpers voor drukknoppen (status 
bij levering), venster- deurcontacten of be-
wegingsmelders. 
Met een kabellengte van maximaal 10 meter 
kunnen ook conventionele drukknoppen, 
venster- deurcontacten of potentiaalvrije 
contacten van een bewegingsmelder op de 
klemmen E1, E2, E3 en E4 worden aangesloten. 
De tegenpool is steeds de klem GND.
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Temperatuur op de montageplaats: 
-20°C tot +50°C. 
Temperatuur bij opslag: -25°C tot +70°C. 
Relatieve vochtigheid:  
jaargemiddelde < 75%.
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Aansluitvoorbeeld

  Opgelet!  

Geen spanning aansluiten.!
De elektronica wordt gevoed door een 
 interne knoopcel CR2032. 
Om de batterijvoeding te activeren door een 
isolatiestrip uit te trekken en om de batterij 
te vervangen, moet de behuizing worden 
geopend. Dit is ook nodig om de modi te 
 selecteren. Om de behuizing te openen, ge-
bruikt u een schroevendraaier om het deksel 
op de lipjes te ontgrendelen en te verwijderen.

Modus 1 (status bij uitlevering):  
Geen jumper geplaatst: 4 maal drukknop-
telegram met een ID.
Ingang E1 verstuurt 0x70 met de basis-ID+1.
Ingang E2 verstuurt 0x50 met de basis-ID+1.
Ingang E3 verstuurt 0x30 met de basis-ID+1.
Ingang E4 verstuurt 0x10 met de basis-ID+1.
Het loslaten verstuurt steeds 0x00.

Modus 2: jumper 1 geplaatst: 2 maal telegram 
volgens EEP A5-38-08 met 2 ID’s.
Ingang E1 verstuurt AAN met de basis-ID+1.
Ingang E2 verstuurt UIT met de basis-ID+1.
Ingang E3 verstuurt AAN met de basis-ID+2.
Ingang E4 verstuurt UIT met de basis-ID+2.
Als ook jumper 4 (rood) is aangesloten, 
 worden met E1 en E3 de betreffende inleer-
telegrammen verstuurd.
Daarna moet de jumper 4 (rood) opnieuw 
 verwijderd worden.

Modus 3: jumper 2 geplaatst: 2 maal 
 telegram van bewegingssensor volgens  
EEP  A5-08-01 met 2 ID’s.  
(de helderheidswaarde is steeds 0)
Is ingang E1 respectievelijk E3 actief, dan 
wordt 'beweging' 2 keer verstuurd.
Is ingang E1 respectievelijk E3 niet actief, 
wordt 'geen beweging' 2 keer verstuurd.

Modus 4: jumper 3 geplaatst:  
2 maal telegram van deur-venstercontact 
volgens EEP D5-00-01 met 2 ID’s.
Is ingang E1 respectievelijk E3 actief, dan 
wordt 'venster gesloten' 2 keer verstuurd.
Is ingang E1 respectievelijk E3 niet actief, dan 
wordt 'venster open' 2 keer verstuurd.
Het actuele statustelegram wordt cyclisch 
ca. alle 15 minuten verstuurd.
Als men tevens de jumper 4 (rood) plaatst, 
worden met E1 en E3 de betreffende inleer-
telegrammen verstuurd.
Daarna moet de jumper 4 (rood) opnieuw 
 verwijderd worden.

Modus 5: jumper 1 en 2 geplaatst:  
2 maal 2 drukknoptelegrammen met 2 ID’s.
Ingang E1 verstuurt 0x70 met de basis-ID+1.
Ingang E2 verstuurt 0x50 met de basis-ID+1.
Ingang E3 verstuurt 0x70 met de basis-ID+2.
Ingang E4 verstuurt 0x50 met de basis-ID+2.
Het loslaten verstuurt steeds 0x00.

Modus 6: jumper 1 en 3 geplaatst: 
Zoals modus 3, doch omgekeerd.

Modus 7: jumper 2 en 3 geplaatst: 
Zoals modus 4, doch omgekeerd.

Modus 8: jumper 1, 2 en 3 geplaatst: 
2 maal telegram van bewegingssensor 
 volgens EEP A5-07-01 met 2 ID’s.
Zolang een ingang actief is, wordt er elke  
60 seconden een bewegingstelegram verstuurd.
Ingang E1 = volautomatische 
 bewegingsdetectie
Ingang E2 = halfautomatische 
 bewegingsdetectie
Ingang E3 = volautomatische 
 bewegingsdetectie
Ingang E4 = halfautomatische 
 bewegingsdetectie
Als men tevens de jumper 4 (rood) plaatst, 
worden met E1 en E3 de betreffende inleer-
telegrammen verstuurd.
Daarna moet de jumper 4 (rood) opnieuw 
 verwijderd worden.

Iedere telegram van een stuuringang kan 
in één of meerdere actoren ingeleerd 
 worden conform de handleiding.

Batterijstatus: 

De F4USM61B verstuurt met een unieke ID 
in de modi 1, 2, 4, 5 en 7 ca. alle 24 uur zijn 
batterijstatus volgens EEP A5-07-01.
Inleertelegram versturen: alle jumpers 
plaatsen en ingang E2 éénmaal bekrachti-
gen.
In de modi 3, 6 en 8 is de batterijstatus 
reeds in het datatelegram geïntegreerd.
De telegrammen van de zendmodule 

kunnen in alle codeerbare actoren, 

 gecodeerd ingeleerd worden van de 

reeksen 61, 62 en 71, alsook in de FAM14.

Codeerbare actoren dragen het  

pictogram .
De 'rolling code' procedure wordt gebruikt 
voor gecodeerde sensoren, d.w.z. de code 
wordt voor elk telegram in zowel de 
 zender als de ontvanger gewijzigd.

De codering activeren voor modi 1 en 5: 
Plaats ook de jumper 4 (rood) en eenmaal de 
ingang E1 respectievelijk E3 bekrachtigen.
Daarna moet de jumper 4 (rood) opnieuw 
verwijderd worden.

De codering deactiveren voor modi 1 en 5: 
Plaats ook de jumper 4 (rood) en eenmaal 
de ingang E2 respectievelijk E4 bekrachti-
gen.
Daarna moet de jumper 4 (rood) opnieuw 
verwijderd worden.

De doorstreepte afvalcontainer wijst erop, 

dat dit toestel niet tezamen met huis-

houdelijk of industrieel afval verwijderd 

mag worden. Men dient het te scheiden van 

het afval zodat waardevolle grondstoffen 

gerecycleerd kunnen worden. 

  Opgelet: ontploffingsgevaar bij 

verkeerd verwisselen van de 

 batterij. Enkel te vervangen door 

een gelijkwaardig toegelaten 

 type!

!

 

Frequentie 868,3 MHz 

Zendvermogen max. 10 mW

Hierbij verklaart ELTAKO GmbH, dat de 

F4USM61B, in overeenstemming is met 

richtlijn 2014/53/EU. 

Een copy van de EU-conformiteitsverklaring 

kan men aanvragen op het  onderstaande 

adres: eltako.com

Bewaar dit document voor later gebruik!

Eltako GmbH
D-70736 Fellbach
Voor productadvies en  

technische ondersteuning: 

  Serelec n.v. 09 2234953
 info@serelec-nv.be

eltako.com

02/2021 Wijzigingen voorbehouden.

Het actuele statustelegram wordt cyclisch 
ca. alle 15 minuten verstuurd.
Als men tevens de jumper 4 (rood) plaatst, 
worden met E1 en E3 de betreffende inleer-
telegrammen verstuurd.
Daarna moet de jumper 4 (rood) opnieuw 
 verwijderd worden.


