
Dimmer-stuurmodule 1-10V voor elektro-
nische voorschakeltoestellen, 1 contact
NO niet potentiaalvrij 600VA en met een
1-10V stuuruitgang 40mA. Bidirectionele.
Slechts 0,9 Watt stand-by verlies. Met
instelbare minimum helderheid en dims-
nelheid. Mogelijkheid voor lichtsferenstu-
ring en daglichtsturing.
Modulair toestel voor montage op Din-
rail DIN-EN 60715 TH35. 1 module =
18mm breed en 58mm diep. 
De modernste hybridetechniek verenigt
de voordelen van een onverslijtbare elek-
tronische aansturing met een hoog scha-
kelvermogen van speciale relais.
Schakeling in de nuldoorgang wat de
levensduur van de lampen ten goede
komt.
Het vermogen dat de 12V DC voeding
moet leveren bedraagt slechts 0,1W.
De ingestelde lichtintensiteit blijft geme-
moriseerd bij het uitschakelen (memory).
Ook voor het aansturen van LED drivers
met passieve 1-10V interface zonder
hulpspanning tot 0,6mA. Daarboven met
hulpspanning.
Bij een stroompanne worden de schakel-
stand en de lichtintensiteit gememoriseerd
en opnieuw ingeschakeld bij terugkeer
van de voedingsspanning.
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30 014 008 - 2

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%.

geldt voor apparaten vanaf productie-
week 07/14 (Zie opdruk onderkant
 behuizing)

van de voedingsspanning.
De onderlinge doorverbinding van
RS485 en van de voeding gebeurt met
de bruggetjes.

Functie draaischakelaars

Met de draaiknop % kan de laagste
lichtintensiteit (volledig afgedimd) inge-
steld worden. 
Met de 'dim-speed' draaiknop kan de
dimsnelheid ingesteld worden. 
Het in- en uitschakelen van de belasting
gebeurt door middel van een bistabiel 
relais aan de uitgang EVG.
Schakelvermogen van TL-lampen of LS
halogeenlampen met EVG tot 600VA. 
Dankzij het gebruik van bistabiele relais
ontstaat er geen spoelvermogenverlies
noch opwarming, zelfs bij ingeschakelde
toestand. 
Na de installatie volgt een korte automa-
tische synchronisatie. Gelieve een wacht-
tijd te respecteren alvorens de verbruiker
aan het net aan te sluiten.
De zenddrukknoppen kunnen ofwel als
richtingsdrukknoppen of als universele
drukknoppen ingeleerd worden: 
Als richtingsdrukknop is dan bovenaan
drukken voor 'inschakelen en opdim-
men', en onderaan drukken voor 'uit-
schakelen en afdimmen'. Een dubbele
puls bovenaan schakelt het automatisch
opdimmen in tot de maximale helderheid
met de snelheid ingesteld met de dim-
speed draaiknop. Een dubbele puls 
onderaan activeert de sluimerfunctie. 
De kinderkamersturing wordt gerealise-
erd d.m.v. de bovenste drukknop.
Als universele drukknop verandert de
dimrichting door het kort onderbreken
van de aansturing. 
Met kinderkamersturing en sluimer-
functie.

Lichtwekker: een ingeleerd signaal van
een programmeerbare schakelklok start
de wekfunctie door het inschakelen van
de verlichting op de laagste helderheid
en dimt langzaam op tot de maximale
helderheid is bereikt. De wektijd is tussen
de 30 en 60 minuten, afhankelijk van
de ingestelde dim-speed. Het opdimmen
wordt gestopt door kort te drukken op
bvb een handzender.
Kinderkamerfunctie, indien geactiveerd:
door iets langer op de drukknop (univer-
sele drukknop of bovenste richtingsdruk-
knop) te duwen gaat de verlichting pas
na ca. 1sec. op zijn minimumwaarde
oplichten en geleidelijk aan feller branden,
zonder dat de eerder ingestelde lichtin-
tensiteit uit het geheugen wordt gewist.
Sluimerfunctie, indien geactiveerd:
(universele drukknop of onderste rich-
tingsdrukknop): door een dubbele impuls
wordt de verlichting vanaf de actuele
helderheid afgedimd en uitgeschakeld.
De maximale dimtijd van 60 minuten is
afhankelijk van de actuele helderheid en
van de ingestelde minimum lichtintensi-
teit en kan daardoor overeenkomstig
verkort worden. Met een korte puls kan
tijdens het afdimproces altijd uitgescha-
keld worden.
Lichtsferen aan de PC worden met de
Wireless visualisatie- en sturingssoftware
GFVS ingesteld en opgeroepen.
Beschrijving van de GFVS www.eltako-
wireless.com. Hiervoor moet men aan
de PC één of meerdere FSG14 inleren als
dimmer met procentuele helderheids
waarden.
Trappenlichtdrukknop: Met een trappen-
lichtdrukknop wordt met de geheugen-
stand ingeschakeld en een afvalvertra-
gingstijd (RV) geactiveerd, na het einde
van die vertragingstijd wordt uitgescha-
keld. Door opnieuw op de druk knop te
duwen zal men herstarten.
Pulsgever: De bovenste draaischakelaar
op X zetten. Met een universele drukknop,
richtingsdrukknop (inschakelzijde) en
'centraal aan' drukknop start men de
pulsgever.
FTK als NO contact: Wordt een venster
geopend, dan schakelt het licht aan.
Wordt een venster gesloten dan schakelt
het licht uit.
FTK als NC contact: Wordt een venster
geopend, dan schakelt het licht uit.
Wordt een venster gesloten dan schakelt

geopend, dan schakelt het licht uit.
Wordt een venster gesloten dan schakelt
het licht aan.
FBH als Master: (automatische helder-
heidsregeling uit). Wordt een draadloze
bewegings- en helderheidssensor FBH
ingeleerd, dan wordt tijdens het inleren
met de onderste draaischakelaar de
lichtdrempel ingesteld bij dewelke, af-
hankelijk van de helderheid (naast be-
weging) de verlichting wordt ingescha-
keld op de geheugenwaarde (van ca.
30 lux in de positie OFF tot ca. 300 lux
in de positie max.). Wordt de FBH inge-
leerd op de positie ON, dan werkt het
toestel enkel als bewegingssensor. Een
vertragingstijd van 1 minuut is vast inge-
steld in de FBH.
FBH als slave: De FBH functioneert alleen
als een bewegingsmelder.
FAH als master: (automatische helder-
heidsregeling uit). Wordt een draadloze
helderheidssensor FAH ingeleerd, dan
wordt tijdens het inleren met de onderste
draaischakelaar de lichtdrempel inge-
steld bij dewelke de verlichting wordt uit-
geschakeld. Inschakelen met een druk-
knop is mogelijk.
FAH als schemerschakelaar: (automati-
sche helderheidsregeling uit). Wordt een
draadloze helderheidssensor FAH inge-
leerd, dan wordt tijdens het inleren met
de onderste draaischakelaar de licht -
drempel ingesteld bij dewelke de verlich-
ting wordt ingeschakeld of uitgeschakeld
(van ca. 0 lux in de positie OFF tot ca.
50 lux in de positie ON). Bij onder-
schrijden van de helderheidsdrempel
wordt er ingeschakeld op de geheugen-
waarde. Er wordt uitgeschakeld bij een
helderheid >200 lux. 
FAH als schemerdimmer: (automati-
sche helderheidsregeling uit). Wordt een
draad loze helderheidssensor FAH inge-
leerd, dan wordt tijdens het inleren met
de onderste draaischakelaar de laagste
dimwaarde in % ingesteld op dewelke
afgedimd wordt bij duisternis (OFF =
laagste dimwaarde tot ON= hoogste
dimwaarde). Bij een helderheid onder
de vaste drempel wordt er ingeschakeld
op de maximum dimwaarde. Daalt de
helderheid dan daalt ook de dimwaarde.
Stijgt de helderheid opnieuw, dan stijgt
eveneens de dimwaarde. Bij een helder-
heid boven de vaste drempel wordt er
uitgeschakeld.

Daglichtsturing met FBH of FAH: (met
de PC-Tool PCT14 moet de automatische
helderheidsregeling ingeschakeld wor-
den). Bij het overschrijden van de mini-
male helderheid wordt er ingeschakeld.
Bij het onderschrijden van de minimale
helderheid wordt er altijd uitgeschakeld.
Is de rest helderheid groter dan de mini-
male helderheid, dan wordt er bij niet
 beweging langzaam afgedimd tot deze
waarde en bij beweging opnieuw opge-
dimd.
Rest helderheid: 0 = 0 = bij niet bewe-
ging wordt uitgeschakeld;
Door een manuele verandering van de
helderheid of door het uitschakelen met
een drukknop wordt de automatische
 regeling door de FBH of de FAH gedeacti-
veerd. Centrale drukknoppen, sfeerdruk-
knoppen en 'dimwaarden' via de PC zor-
gen eveneens voor deactivering. Door
even te duwen op de inschakelzijde van
een richtingsdrukknop wordt de automa-
tische regeling opnieuw geactiveerd.
Daglichtsturing met FIH65B: (de auto-
matische helderheidsregeling schakelt
zich automatisch in bij het inleren van de
FIH65B). De gewenste helderheid wordt
ingesteld met een drukknop, de eerst
ont vangen helderheidswaarde van de
FIH65B wordt dan de helderheidsdrempel,
die wordt automatisch constant gehou-
den door de FSG14, via de ontvangen
helderheidswaarde van de FIH65B. Na
iedere wijziging van de helderheid (dim-
men) door een drukknop, bepaalt de
aansluitende ontvangen helderheids-
waarde van de FIH65B de nieuwe drem-
pel. Wordt de gewenste helderheid inge-
steld met de PCT14, of gememoriseerd
met een 'richtingsdrukknop voor gewen-
ste helderheid', is deze vast, een helder-
heidswijziging met een drukknop wordt
overruled door de vast ingestelde gewen-
ste helderheid. Indien er daarnaast een
FBH als slave wordt ingeleerd, wordt bij
beweging en onderschrijden van de ge-
wenste helderheid ingeschakeld en bij
niet beweging of overschrijden van de
gewenste helderheid wordt er uitgescha-
keld. Door het uitschakelen met een druk -
knop wordt de automatische regeling
door de FBH of de FIH gedeactiveerd.
Centrale drukknoppen, sfeerdrukknoppen
en 'dimwaarden' via de PC zorgen eve-
neens voor deactivering. Door even te
duwen op de inschakelzijde van een
richtingsdrukknop wordt de automatische



duwen op de inschakelzijde van een
richtingsdrukknop wordt de automatische
regeling opnieuw geactiveerd.
Opslaan van gewenste helderheid:
'Richtingsdrukknop voor gewenste hel-
derheid' bovenaan drukken. De actuele
helderheid die verstuurd wordt door de
FIH65B wordt gememoriseerd. 
Wissen van de gewenste helderheid: 
'Richtingsdrukknop voor gewenste
helder heid' onderaan drukken.
De LED, achter de bovenste draaischa-
kelaar, begeleidt het inleerproces, con-
form de handleiding. En tijdens het
 normaal gebruik toont hij, door kort
knipperen, stuurbevelen aan.

Aansluitvoorbeeld

Voor het aansturen van meerdere LED
drivers met passieve 1-10V interface is er
een bijkomende hulpspanning nodig van
12V DC, hiervoor kan men een voeding
SNT12-230V/12V DC-0,5A of een
SNT61-230V/12V DC-0,5A gebruiken.
Daarbij is nog een bijkomende weer-
stand 1kOhm nodig.

Aansluitvoorbeeld met hulpspanning

Inleren van de draadloze sensoren in
de actoren
Alle sensoren moeten in de actoren
ingeleerd worden, zodat deze hun be-
velen herkennen en kunnen uitvoeren.

Actor FSG14/1-10V inleren
Bij de levering is het geheugen leeg. Bij
de levering is het geheugen leeg. Mocht
men eraan twijfelen of er toch iets inge-
leerd werd, dan moet men het geheu-
gen volledig wissen: 
De middelste draaischakelaar op CLR
plaatsen. De LED knippert fel. Vervolgens
moet men de bovenste draaischakelaar,
binnen de 10 seconden 3 maal tot de
rechtse aanslag draaien en terug (draa-
ien in uurwijzerzin). De LED stopt met
knipperen en dooft na 2 seconden. Alle
reeds ingeleerde sensoren zijn nu gewist.
Om één enkele sensor te wissen doet
men hetzelfde zoals bij het inleren, be-
halve moet men de middelste draaischa-
kelaar op CLR plaatsen in plaats van
LRN en de desbetreffende sensor bedie-
nen. De fel knipperende LED dooft.

Sensoren inleren:
In totaal staan er 120 geheugenplaatsen
ter beschikking:
1. De bovenste draaischakelaar op de

gewenste inleerfunctie plaatsen:
   1 = schakelklok als lichtwekker;

FIH65B, FAH of FBH als master
inleren;

   2 = 'centraal uit'; 
tweede FBH als slave inleren;

   3 = universele drukknop; 
derde FBH als slave inleren; 

   4 = 'centraal aan'; 
vierde FBH als slave inleren;

   5 = richtingsdrukknop inleren,
 richtingsdrukknoppen worden bij
het drukken automatisch volledig
ingeleerd. De zijde waar men
drukt is dan geconfigureerd voor
het inschakelen en opdimmen en
de andere zijde voor het uitscha-
kelen en afdimmen; 
FTK alsook Hoppe vensterhand-
grepen als NO contact inleren;

   6 = sequentiële lichtsfeerdrukknop in-
leren, automatisch wordt een
drukknop of de helft van een dub-
bele druk knop ingeleerd. FTK al-
sook Hoppe vensterhandgrepen
als NC contact inleren

sook Hoppe vensterhandgrepen
als NC contact inleren;

   7 = directe 4-voudige lichtsfeerdruk-
knop inleren, automatisch wordt
een complete drukknop met dub-
bele toets ingeleerd;

   8 = individuele lichtsfeerdrukknop
 inleren, gelijktijdig wordt die met
een universele of richtingsdruk-
knop inge stelde helderheid en de
met de onderste draaischakelaar
ingestelde dimsnelheid gememo-
riseerd; FAH als schemerschake-
laar inleren;

   9 = trappenlicht drukknop inleren;
FAH als schemerdimmer inleren;

   X = PC met GFVS-Software inleren;
dimwaarde van FFD inleren;
'richtings drukknop voor gewen-
ste helderheid' inleren;

2. De middelste draaischakelaar op LRN
plaatsen. De LED knippert rustig.

3. De in te leren sensor bedienen.
De LED dooft. Universele drukknop
eventueel de bovenste en de onderste
toets inleren of als richtingsdrukknop
enkel bovenaan of onderaan bedienen.

Indien men meerdere sensoren moet in-
leren, dan moet men de middelste draai-
schakelaar even wegdraaien van LRN en
opnieuw bij 1 aanvangen. 
Na het inleren met de middelste draai-
schakelaar de minimum helderheid in-
stellen. 
Met de onderste draaischakelaar de
dimsnelheid instellen. 

Opslaan van de lichtsferen
Er kunnen tot vier helderheidswaarden
opgeslaan worden met een directe lichts-
feerdrukknop.
1. De gewenste helderheidwaarde instel-

len met een vooraf ingeleerde univer-
sele drukknop of richtingsdrukknop.

2. De helderheidswaarde wordt geme-
moriseerd door, binnen de 60 secon-
den, langer dan 3 seconden doch
korter dan 10 seconden te drukken op
één van de 4 toetsuiteinden van een
voordien ingeleerde lichtsfeerdrukknop.

3. Om meer lichtsferen op te slaan, her-
beginnen vanaf punt 1.

Oproepen van lichtsferen
Er kunnen tot vier helderheidswaarden
op geroepen worden met een directe
licht sfeerdrukknop (toets bovenaan links
= lichtsfeer 1, bovenaan rechts = sfeer 2,
onderaan links = sfeer 3, onderaan
rechts = sfeer 4) en/of met een sequen-
tiële lichtsfeer drukknop (toets, of helft
van een dubbele toets, boven duwen =
volgende lichtsfeer, onderaan duwen =
vorige lichtsfeer).

Een toesteladres toewijzen aan de
FSG14: Plaats de draaischakelaar van de
FAM14 op positie 1 en de onderste LED
licht rood op. De middelste draaischake-
laar van de FSG14 op LRN plaatsen, de
LED knippert rustig. Nadat de FAM14 een
adres toegewezen heeft licht de onderste
LED gedurende 5 seconden groen op en
de LED van de FSG14 dooft

Een toesteladres van de FSG14 wissen:
De middelste draaischakelaar op CLR
plaatsen. De LED knippert fel. Vervolgens
moet men de bovenste draaischakelaar,
binnen de 10 seconden 6 maal tot de
linker aanslag draaien en terug (draaien
in tegenwijzerzin).De LED stopt met
knipperen en dooft na 5 seconden. Het
toestel bevind zich opnieuw in fabrieks -
instelling.

Toestelconfiguratie en toesteladres
 wissen: De middelste draaischakelaar
op CLR plaatsen. De LED knippert fel.
Ver volgens moet men de bovenste draai-
schakelaar, binnen de 10 seconden 
6 maal tot de linker aanslag draaien en
terug (draaien in tegenwijzerzin). 
De LED stopt met knipperen en dooft na
5 seconden. Het toestel staat terug in de
fabrieksinstelling en het toesteladres
werd gewist.

FSG14 configureren:
De volgende punten kunnen met de PC-
Tool PCT14 geconfigureerd worden:
■  Inleren van een drukknop met enkele-

of dubbele klik
■  Gedrag na stroomuitval
■  Minimale – en maximale helderheid
■  Geheugen
■  Dimsnelheid
■  In- en uitschakelsnelheid
■  Bevestigingstelegrammen
■  Parameter voor de werking met

FIH65B, FAH en FBH
P t bij d ki l l

FIH65B, FAH en FBH
■  Parameter bij de werking als pulsgever
■  Parameter bij de werking als trappen-

lichtautomaat
■  Sensoren toevoegen of wijzigen

Opgelet! In de PC-Tool PCT14 mag men
niet vergeten 'de verbinding met de
FAM te verbreken'. Zolang er een ver-
binding is tussen de PC-Tool PCT14 en
de FAM14 worden er geen zendbevelen
uitgevoerd. 

Bevestigingstelegrammen van een an-
dere bus-actoren inleren in de FSG14:
Zoals bij het inleren van sensoren, doch
de middelste draaischakelaar op LRA
zetten in plaats van op LRN. 
'Inschakelen' wordt als 'centrale bedie-
ning aan' ingeleerd. 'uitschakelen' wordt
als centrale bediening uit' ingeleerd.

Indien een actor inleer klaar is
(de LED knippert rustig) dan
wordt het eerst komende si-
gnaal ingeleerd. Men moet er
dus zeker goed op  letten dat
tijdens de inleerfaze geen an-
dere sensoren bediend worden!

!

Eltako GmbH
D-70736 Fellbach

+49 711 94350000
www.eltako.com

09/2015 Wijzigingen voorbehouden.

Bewaar dit document voor later gebruik!
Wij raden aan om de behuizing voor
handleidingen GBA14 te gebruiken.


