
Universele dimmer, Power MOSFET tot
300W. Automatische herkenning van de
soort lampen. Slechts 0,7 Watt stand-by
verlies. Met instelbare minimumhelder-
heid. Met kinderkamer- en sluimer-
functie. Gecodeerde, bidirectionele radio-
communicatie en/of een repeaterfunctie
kunnen ingeschakeld worden.
Belgische/Franse tussenstekker met pen
aarde. Met kinderveiligheid.
Voedings- en schakelspanning 230V.
Universele dimmer voor lampen tot
300W. Dimbare spaarlampen ESL en
dimbare 230V LED-lampen afhankelijk
van de lampenelektronica.
Schakeling in de nuldoorgang met soft
aan en soft uit, wat de levensduur van
de lampen ten goede komt. 
Geen minimum belasting nodig.
Het aansturen van deze dimmer gebeurt
met de wireless zenddrukknoppen FT
en FFT, de wireless handzenders FHS en
FMH alsook met de afstandsbedieningen
FF8 en UFB
De ingestelde lichtintensiteit blijft geme-
moriseerd bij het uitschakelen (memory),
doch dit kan uitgeschakeld worden indien
er spaarlampen aangesloten zijn.
Bij een stroompanne worden de schakel-
stand en de lichtintensiteit gememoriseerd
en opnieuw ingeschakeld bij terugkeer

Wireless actor
Tussenstekker universele dimmer
FSUDF-230V

B

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 11/14 (Zie opdruk onderkant
 behuizing)
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stand en de lichtintensiteit gememoriseerd
en opnieuw ingeschakeld bij terugkeer
van de voedingsspanning. 
Automatische elektronische beveiliging
tegen overbelasting en uitschakeling bij
oververhitting. 
Vanaf productieweek 11/14 kunnen ge-
codeerde sensoren ingeleerd worden.
De mogelijkheid bestaat om de bidi-
rectionele radiocommunicatie en/of een
repeaterfunctie in te schakelen. 
Toestandswijzigingen alsook binnen -
komende telegrammen voor centrale
 sturing worden dan met een radiotele-
gram bevestigd. Dit radiotelegram kan
ingeleerd worden in de GFVS 3.0 software.
In de GFVS software wordt bovendien de
actuele dimwaarde aangeduid in %.
Met de linker LRN toets kan men tot 
35 zenddrukknoppen inleren, ofwel als
universele drukknop, richtingsdrukknop
of centrale sturingsdrukknop.
Met de rechter toets kan manueel in- of
uitgeschakeld worden. 
De zenddrukknoppen kunnen ofwel als
richtingsdrukknoppen ofwel als univer-
sele drukknoppen ingeleerd worden: als
richtingsdrukknop is dan op één zijde
drukken voor 'inschakelen en opdim-
men', en op de andere zijde drukken
voor 'uitschakelen en afdimmen'. Een
dubbele puls op de inschakelzijde acti-
veert het automatisch opdimmen tot de
maximale helderheid. Een dubbele puls
op de uitschakelzijde activeert de slui-
merfunctie. De kinderkamersturing wordt
gerealiseerd op de inschakelzijde. Als
universele drukknop verandert de dim-
richting door de drukknop kort even los
te laten. 
Centrale sturingsdrukknop 'aan':
te laten. 
Centrale sturingsdrukknop 'aan': 
inschakelen; met geheugen indien actief. 
Centrale sturingsdrukknop 'uit': 
uitschakelen.
Inschakelen van de kinderkamerfunctie: 
door bij het inschakelen iets langer op de
toets (universele drukknop of richtings-
drukknop op de inschakelzijde) te duwen,
gaat de verlichting pas na ca. 1 sec. op
zijn minimumwaarde oplichten en gelei-
delijk aan feller branden,  zonder dat de
eerder ingestelde lichtintensiteit uit het
geheugen wordt gewist.

(universele drukknop of richtingsdruk
knop op de uitschakel zijde): 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 lichtintensiteit en kan daardoor
over eenkomstig verkort worden. Met een
korte puls kan tijdens het afdimproces
altijd uitgeschakeld worden.
Een LED begeleidt het inleerproces, con-
form de handleiding. Tijdens het normaal
gebruik toont hij, door kort knipperen,
stuurbevelen aan.

Technische gegevensgebruik toont hij, door kort knipperen,
stuurbevelen aan.

Technische gegevens

Gloei- en halogeenlampen       tot 300W
230V(R) 1)                                          

Gewikkelde                      tot 300W 2) 3)

transformatoren(L)

Elektronische                   tot 300W 2) 3)

transformatoren(C)                              

Dimbare spaarlampen ESL5)    tot 300W

Dimbare LED´s 5)                    tot 300W

Omgevingstemperatuur  +50°C/-20°C4)

max./min.

Stand-by verlies                          0,7W
(werkvermogen)
1) Bij lampen van max. 150W.
2)  Per dimmer mogen maximaal 2 inductieve

gewikkelde transformatoren, uitsluitend van
hetzelfde type, aangesloten worden. Bovendien
mag bij inductieve transformatoren de secundaire
zijde nooit onbelast zijn. De dimmer kan hierdoor
defect /ontregeld raken! Daarom is een onder -
breking van de belasting aan de secundaire zijde
niet  toegestaan. Parallelle aansluiting van in-
ductieve  (gewikkelde) en capacitieve (elektronische)
transformatoren is niet  toegestaan!

3)  Bij het berekenen van de belasting dient men,
bovenop de belasting van de lampen, rekening te
houden met een verlies van 20% bij inductieve
(gewikkelde) transformatoren en van 5% bij
 capacitieve (elektronische) transformatoren.

4)  Beïnvloedt het maximale schakelvermogen.
5)  Geldt meestal voor dimbare spaarlampen ESL en

dimbare 230V LED lampen. Wegens verschillen in
de lampenelektronica kunnen er zich, afhankelijk
van de fabrikant, beperkingen voordoen betreffende
het dimbereik, het in- en uitschakelen alsook een
beperking van het maximaal aantal lampen; zeker
als de aangesloten belasting klein is (bv. bij LED
van 5W). 

Inschakelen van de sluimerfunctie 
(universele drukknop of richtingsdruk-
knop op de uitschakelzijde) door een

g

Sensoren inleren:
Universele drukknoppen en PC met
 visualisatie en sturingssoftware GFVS
inleren:
Ca. 0,5 seconden drukken op de linker
toets LRN/CLR en loslaten; de LED licht
op. Vervolgens de rechter toets ON/OFF
1x kort indrukken; de LED knippert 1 maal
ter bevestiging. De in te leren sensor
 bedienen; de LED dooft.
Richtingsdrukknop inleren:
Ca. 0,5 seconden drukken op de linker
toets LRN/CLR en loslaten, de LED licht
op. Vervolgens de rechter toets ON/OFF
2x kort indrukken, de LED knippert 2 maal
ter bevestiging. De in te leren sensor
 bedienen, de LED dooft. 
Bij het drukken wordt een toets automa-
tisch volledig  ingeleerd.De zijde waar
men drukt is dan geconfigureerd voor het
inschakelen en opdimmen en de andere
zijde voor het uitschakelen en afdimmen.
Centrale sturingsdrukknop 'aan' inleren:
Ca. 0,5 seconden drukken op de linker
toets LRN/CLR en loslaten; de LED licht
op. Vervolgens de rechter toets ON/OFF
3x kort indrukken; de LED knippert 3 maal

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. 

Bij de levering is het geheugen leeg.
Mocht men eraan twijfelen of er reeds
iets ingeleerd werd, dan moet men het
geheugen volledig wissen:
Ca. 3 seconden drukken op de linker
 toets LRN/CLR; de LED knippert fel.
Vervolgens 5 seconden drukken op de
rechter toets ON/OFF; de LED dooft. 
Alle ingeleerde sensoren zijn gewist, de
repeater en de bevestigingstelegrammen
zij uitgeschakeld.
Om één enkele sensor te wissen:
Ca. 3 seconden drukken op de linker
toets LRN/CLR; de LED knippert fel.
 Vervolgens de te wissen sensor bedienen,
de LED dooft.
Werden alle functies van een gecodeerde
sensor gewist, dan moet deze opnieuw
ingeleerd worden zoals beschreven bij
gecodeerde sensoren inleren.

Sensoren inleren:



ter bevestiging. De in te leren sensor
 bedienen; de LED dooft.
Centrale sturingsdrukknop 'uit' inleren:
Ca. 0,5 seconden drukken op de linker
toets LRN/CLR en loslaten; de LED licht
op. Vervolgens de rechter toets ON/OFF
4x kort indrukken; de LED knippert 4 maal
ter bevestiging. De in te leren sensor
 bedienen; de LED dooft.
De learn- en clearmodus kan direct ver-
laten worden door even kort op de toets
LRN/CLR te drukken. Na 60 seconden
wordt de learn- en clearmodus automa-
tisch verlaten. 

Om onopzettelijk inleren te verhinderen,
kunnen de drukknoppen ook met een
'dubbele klik' (2x snel na elkaar drukken)
ingeleerd worden.
1.De linker toets LRN/CLR 2 maal kort

indrukken; de LED knippert 2 maal ter
bevestiging.

2.Met de rechter toets de gewenste inleer
functie kiezen.

3.De in te leren drukknop met een
 dubbele klik bedienen. De LED dooft.

Er kunnen gecodeerde en niet geco-
deerde sensoren ingeleerd worden.
Gecodeerde sensoren inleren:
1. Ca. 0,5 seconden drukken op de linker

toets LRN/CLR en loslaten; de LED
licht op.

2.Vervolgens de rechter toets ON/OFF 
5 maal kort indrukken; de LED knippert
fel.

3.Binnen de 120 seconden de codering
van de sensor activeren. De LED dooft.
Opgelet! De voedingsspanning mag
niet afgeschakeld worden.

4.Nu de gecodeerde sensoren inleren
zoals beschreven onder 'sensoren
 inleren'.

Indien men meerdere gecodeerde sensoren
moet inleren, opnieuw bij 1 aanvangen.
Bij de gecodeerde sensoren wordt de
'Rolling Code' methode gebruikt, d.w.z.
dat de code bij elk telegram zowel in de
zender alsook in de ontvanger wisselt.
Worden er bij een niet actieve actor meer
dan 50 telegrammen van een sensor
verstuurd, dan wordt deze sensor van
een actieve actor niet meer herkend en
moet deze opnieuw als een 'gecodeerde
sensor' ingeleerd worden. Het opnieuw
inleren van de functie is niet nodig.

Minimum helderheid (volledig afgedimd)
memoriseren: 
Het licht met een zenddrukknop inscha-
kelen. De linker toets LRN/CLR en de
rechter toets ON/OFF samen indrukken
gedurende 2 seconden, met de zenddruk-
knop de gewenste minimumhelderheid
instellen en dan pas de beide toetsen
loslaten. 

PC met de visualisatie en sturingssoft-
ware GFVS:
De procentuele helderheid kan met de PC
ingesteld worden tussen 0 en 100%, en
kan tevens ook opgeroepen worden. 

Geheugen in of uitschakelen:
De linker toets LRN/CLR indrukken en de
FSUDF-230V in het stopcontact plaat-
sen. De geheugen functie wordt in- of
uitgeschakeld. Als indicatie licht de LED
op: gedurende 2 seconden = geheugen
uit. gedurende 0,5 seconden op = ge-
heugen aan (fabrieksinstelling).

In- en uitschakelen van de repeater:
De rechter toets ON/OFF ingedrukt houden
en de FSUDF-230V in het stopcontact
plaatsen. De repeaterfunctie wordt in- of
uitgeschakeld. Als toestandsaanduiding
licht de LED op gedurende 2 seconden =
repeater uit (situatie bij uitlevering) of 
5 seconden op = repeater aan.

Bevestigingstelegrammen in- of uit-
schakelen:
De linker toets LRN/CLR en de rechter
 toets ON/OFF samen indrukken en de
FSUDF-230V in het stopcontact plaatsen.
De bevestigingstelegrammen worden in-
of uitgeschakeld. Als indicatie licht de
LED op: 
gedurende 0,5 seconden = bevestigings-
telegrammen uit (fabrieksinstelling). 
gedurende 2 seconden op = bevesti-
gingstelegrammen aan.

Bevestigingstelegram:
De FSUDF-230V verstuurt draadloos een
terugmelding met zijn eigen ID in het
Eltako-Wireless systeem voor gebouwen.
Er wordt 0x70 en de dimwaarde in %
verstuurd wanneer het relais inschakelt.
Er wordt 0x50 en de dimwaarde in %
verstuurd wanneer het relais uitschakelt. 

en sturingssoftware GFVS:
Om de schakeltoestand te wijzigen en
 tevens een bevestigingstelegram te ver-
sturen moet men de rechter toets ON/OFF
gebruiken.

De actor mag enkel gebruikt
worden in gesloten en droge
 lokalen.

!

Hierbij verklaart ELTAKO GmbH, dat de
producten, waarop deze handleiding
betrekking heeft, in overeenstemming
zijn met de essentiële vereisten van de
richtlijn 1999/5/EG.
Een copy van de EU-conformiteits -
verklaring kan men aanvragen op het
onderstaande adres.

Eltako GmbH
D-70736 Fellbach

+49 711 94350000
www.eltako.com

28/2014 Wijzigingen voorbehouden.

Bewaar dit document voor later gebruik!

Inleren van de bevestigingstelegrammen
in andere actoren of in de visualisatie
en sturingssoftware GFVS:
Om de schakeltoestand te wijzigen en


