
De infrarood convertor FIW65
Radio – infrarood convertor voor afzond-
erlijke montage of montage in 
het E-design schakelaarsysteem. Slechts
0,4 Watt stand-by verlies.
Voedingsspanning 230V.
Aan de achterzijde van het toestel is er
een 20cm lange aansluitleiding, zwart
(L) en blauw (N), voor de 230V aans-
luiting. Daarbuiten is er geen inbouw-
diepte nodig achter de montageplaat.
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 infrarood convertor FIW-USB
Radio - infrarood convertor met USB
stekker. 
Slechts 0,05 Watt stand-by verlies.
Ofwel aansluiten aan een toestel met voe-
dingsspanning aan de USB-connector of
gebruik maken van een USB-oplader voor
netspanning. USB-stekker type A met 2m
aansluitkabel.

De Wireless infrarood convertors FIW
zijn enkel te gebruiken in combinatie
met de universele afstandsbediening
Harmony Touch van Logitech, ze hebben
anders geen eigen functie.
Met een speciaal Eltako FIW databe-
stand worden de infraroodsignalen in
combinatie met een Wireless infrarood
convertor FIW65 of FIW-USB omgezet
in draadloze telegrammen en verstuurd
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Deze toestellen mogen enkel en
alleen 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%.

30 065 585 - 2, 30 000 387 - 2

convertor FIW65 of FIW-USB omgezet
in draadloze telegrammen en verstuurd
naar het Eltako Wireless netwerk. 
Voor de universele afstandsbediening
Harmony Touch van Logitech kan men
op internet, via myharmony.com databe-
standen downloaden voor bijna alle
gangbare consumenten elektronica,
zodat men alle individuele afstandsbe-
dieningen van de verschillende toestellen
kan vervangen door één afstandsbedie-
ning.
Indien men zaken downloadt voor het
aansturen van consumenten elektronica,
dan moet men ook het FIW-databestand
downloaden. Deze kan men vinden in
het Logitech menu onder Eltako-FIW55.
Na het opladen is de toestelnaam auto-
matisch 'verlichtingssturing'. Die kan
gewijzigd worden onder 'settings/rename
this device'.
Universele afstandsbediening Harmony
Touch van Logitech: met ieder van de
34 kanalen kan men een actor aan -
sturen. Bijvoorbeeld de verlichting,
 zonneweringen, luifels en rolluiken.
Bij de levering is de FIW zo ingesteld,
dat met een klik op één van de cijfertoet-
sen van de UFB, direct gestuurd wordt
en daardoor zijn er met de cijfertoetsen
10 kanalen snel inleerbaar.
Men kan de cijfertoetsen ofwel als rich-
tingsdrukknop of als universele drukknop
inleren in de actoren. Dimmerfuncties
met de pijltoetsen op en neer van het
navigatiekruis.
Wordt er een cijfertoets, als richtings-
drukknop, ingeleerd in de bijhorende
actor, dan wordt tijdens de werking eerst
met de cijfertoets het kanaal geselecteerd
en daarna gestuurd met de pijltoetsen op
en neer van het navigatiekruis.
4 andere kanalen worden geconfigureerd
met de toetsen + en - van de volume en
channel (kanaal) knop. Bijvoorbeeld
voor de centrale sturing van de verlichting
en de zonneweringen.
Met de linker- en rechtertoets van het navi-
gatie kruis en met de toetsen voor snel
voorwaartse of achterwaartse doorloop
alsook met de toetsen om voorwaarts en
achterwaarts te overspringen kan men 
3 richtingsdrukknoppen direct inleren.
Daarnaast kan men via de vier gekleurde
toetsen rood, groen, geel en blauw, met
tekst op het display, de sfeersturing
oproepen van zowel de verlichting als de
zonneweringen. De benamingen kan
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Frequentie 868,3MHz 

Zendvermogen max. 10mW

Hierbij verklaart ELTAKO GmbH, dat de
FIW, in overeenstemming is met richt-
lijn 2014/53/EU. 
Een copy van de EU-conformiteitsver-
klaring kan men aanvragen op het
onderstaande adres: eltako.com
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men wijzigen. Het is ook mogelijk om
centraal aan/centraal uit of centraal
op/centraal neer als sferen in te leren.

Inleren van de universele afstands-
bediening in Wireless actoren
De nageschakelde Wireless actoren
worden met de toetsen van de univer-
sele afstandsbediening ingeleerd en er
daarna ook mee gestuurd. De groene
LED van de FIW toont alle herkende
infrarood telegrammen aan.
De inleer procedure is omschreven in de
handleidingen van de actoren.


