
Wireless energieverbruiksaanduider met
display voor afzonderlijke montage of
montage in E-Design-schakelaarsystemen.
Voor het visualiseren van maximum 20
Wireless monofazige en driefazige
kWhtellers alsook de Wireless kWh-teller
zendmodules. Verlichte display. Slechts
0,2 Watt stand-by verlies.
Voedingsspanning 12V DC. Achteraan
voorzien van een 20cm lange, rood/
zwarte aansluitleiding. 
Als men die wil vastschroeven moet men
eerst de complete module uit het afdek-
kader halen.
Voor het vastschroeven raden we aan
om inox schroeven met verzonken kop
2,9x25mm (DIN 7982 C) te gebruiken.
2 inox schroeven met verzonken kop
2,9x25mm en 2 pluggen 5x25mm 
worden meegeleverd.
De energieverbruiksaanduider verwerkt
de informaties van de Wireless kWh-teller
zendmodules FWZ12 en FWZ61, de
RS485 monofazige kWh-teller FWZ14-
65A, de driefazige RS485 kWh-tellers
DSZ14DRS en DSZ14WDRS alsook de
Wireless kWh-teller zendmodule FSS12.
De laatst geselecteerde energiemeter van
EM01 tot EM20 wordt getoond: het ener-
gieverbruik (tellerstand) in kWh, met 7
cijfers waarvan één na de komma, al-
sook het ogenblikkelijk vermogen van
15 Watt tot 65.000 Watt.
De informatie van een kWh-teller zend-
module FSS12 en een RS485 driefazige
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Deze toestellen mogen enkel en al-
leen geïnstalleerd worden door een
gediplomeerde electro-vakman, zo
niet bestaat het gevaar van brand of
elektrocutie!

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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De informatie van een kWh teller zend
module FSS12 en een RS485 driefazige
kWh-teller DSZ14DRS omvat ook de 
afzonderlijke waarde hoog tarief (HT) en
laag tarief (NT), zodat die beiden aange-
duid worden. Tevens wordt het ogenblik-
kelijk vermogen getoond.
Indien het toestel gedurende minimum
20 minuten geen zendtelegram ontvangt,
dan verschijnt er op het display no data.
Tellers uitkiezen:
Normale aanduiding: met de SET toets
wordt er naar de volgende teller van
EM01 tot EM20 gescrold. De gekozen
teller wordt nu de normale aanduiding.
Indien men langer dan 2 seconden op
MODE drukt, dan komt het display 
opnieuw op EM01.
Aanduiding van de statistiek van teller
EM01: Naast de tellerstand van de teller
EM01 is het mogelijk om eventueel ook
een statistiek van het energieverbruik te
tonen van het laatste uur, dag, maand
en jaar. Hiervoor moet men even kort
drukken op de MODE toets, nu verschijnt
statistic op het display. Met de MODE 
toets kan men nu door de aanduidmoge-
lijkheden scrollen zoals consump. total
(totaal verbruik), hour (uur), day (dag),
month (maand ) en year (jaar).
Met de SET toets kan men nu, binnen
de aanduidmogelijkheden, met iedere
druk het aangeduide cijfer met één ver-
hogen en de overeenkomstige waarde
wordt op het display getoond. Het laatste
volle uur wordt zo het voorlaatste uur enz.
Hour 01 = zaanduiding van het verbruik
gedurende het laatste uur tot uur 24 =
voor 24 uur.
Day 01 = aanduiding van het verbruik ge-
durende de laatste dag tot dag 31 = voor
31 dagen.
Month 01 = aanduiding van het verbruik
gedurende de laatste maand tot maand
12 = voor 12 maanden.
Year 01 = aanduiding van het verbruik
gedurende het laatste volle jaar tot jaar
24 = voor 24 jaar.
20 seconden na het bedienen van de to-
etsen MODE en SET, en wanneer de toets
MODE gedurende meer dan 2 seconden
ingedrukt wordt, dan komt het programma
automatisch terug in de normale aandui-
ding.

De statistiek van de teller EM01 resetten:
Om de gegevens nauwkeurig op het uur
te kunnen opslaan, is het noodzakelijk
om een reset van het geheugen uit te
voeren op een welbepaald tijdstip na de
installatie.
Normale aanduiding EM01: kort drukken
op MODE, met SET de functie clear zoe-
ken en met MODE bevestigen, op het
display verschijnt all data. Indien we dit
met MODE bevestigen, verschijnt er op
het display press SET to erase. Indien dit
gestart wordt door op SET te drukken,
dan verschijnt er op het display erasing
finished na het beëindigen van de reset.
Op MODE drukken om te bevestigen.
Indien we op MODE drukken om press
SET to erase te starten, dan verschijnt op
het display erasing cancelled en na 2
seconden verschijnt opnieuw de normale
aanduiding.
Het inleren van een Wireless kWh-zend-
module: 
Normale aanduiding: kort drukken op
MODE, met SET de functie learn zoeken.
Na de bevestiging met MODE verschijnt
op het display wait for telegram. Nu moet
er een inleertelegram verstuurd worden
van de Wireless kWh-zendmodule. Na
ontvangst van dit telegram verschijnt er
op het display get telegram. Indien we dit
bevestigen met MODE, komt het display
opnieuw op de normale aanduiding.
Om de inleermodus te verlaten, moet
men nog eens op MODE drukken en het
display komt terug op de normale aan-
duiding.
Het wissen van een Wireless kWh-zend-
module:
Normale aanduiding: kort drukken op
MODE, met SET de functie clear zoeken
en bevestigen met MODE. Nu kan men
met SET kiezen tussen all ID’s of one ID.
- Indien we all ID’s bevestigen met MODE,

komt er op het display press SET to
erase. Starten we dit nu door op SET te
drukken, verschijnt er na het wissen
erasing finished op het display. Op MO-
DE duwen om te bevestigen. Alle inge-
leerde Wireless kWh-zendmodules zijn
nu gewist.
Starten we press SET to erase door op
MODE te drukken, dan verschijnt er op
het display erasing cancelled en na 2
secondes verschijnt opnieuw de norma

het display erasing cancelled en na 2
secondes verschijnt opnieuw de norma-
le aanduiding.

- Indien we one ID bevestigen met MO-
DE, komt er op het display wait for tele-
gram. Nu moet er een inleertelegram
verstuurd worden van de te wissen
Wireless kWh-zendmodule. Na ont-
vangst van dit telegram verschijnt er op
het display get telegram. Na bevesti-
ging met MODE kunnen we met SET
kiezen tussen don’t erase ID en erase
ID. Na bevestiging met MODE komt het
display op de normale aanduiding.

Om de wismodus te verlaten, moet men
langer dan 2 seconden op de toets MODE
drukken en het display komt terug op de
normale aanduiding.

Taal instellen:
Telkens na het inschakelen van de voe-
dingsspanning kan binnen de 10 secon-
den de taalkeuze gemaakt worden, op
het display verschijnt er deutsch. Met
SET kan men overschakelen op english
en met MODE bevestigen. De normale
aanduiding verschijnt opnieuw.
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Hierbij verklaart ELTAKO GmbH, dat de
FEA65D, in overeenstemming is met
richtlijn 2014/53/EU. 
Een copy van de EU-conformiteitsver-
klaring kan men aanvragen op het on-
derstaande adres: eltako.com

Eltako GmbH
D-70736 Fellbach
Voor product advies en 
technische ondersteuning:

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

eltako.com
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Bewaar dit document voor later gebruik!


