
Wireless aanduider van weergegevens
voor afzonderlijke montage
84x84x30mm of montage in het E-de-
sign schakelaarsysteem. Verlichte dis-
play. Voeding door middel van een 12V
DC voeding. 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 
afdekkader 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.
Taal instellen: na het inschakelen van de
voedingsspanning kan binnen de 10 se-
conden de taalkeuze gemaakt worden
met SET, keuze tussen Duits, Engels,
Frans, Spaans of Italiaans, en bevestigd
worden met MODE. 
Met de schuifschakelaar kan men kiezen
uit verschillende aanduidingen.
Staat de schuifschakelaar naar links,
dan worden de gegevens van een
FWS61-24V DC getoond. 
Venster 1: windsnelheid m/s, tempera-
tuur °C en regen ja/neen. 
Venster 2: schemer in lux en helderheid
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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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Venster 2: schemer in lux en helderheid
in klux naar oosten, zuiden en westen.
Het omschakelen van de vensters gebeurt
met de toets SET.
Staat de schuifschakelaar in het midden,
dan worden de gegevens getoond van
sensoren voor buitenopstelling. 
Men kan tot 9 vochtigheid-temperatuur
sensoren FAFT60 en tot 9 helderheids-
sensoren FAH60, FAH65S en FABH65S
inleren en daarna worden hun waarden
aangeduid: vochtigheid %, temperatuur
°C en helderheid in lux of klux. Met SET
kan men door de sensoren bladeren.
Staat de schuifschakelaar naar rechts,
dan worden de gegevens getoond van
sensoren voor binnenopstelling. Men kan
tot 9 vochtigheid-temperatuur sensoren
FIFT65S, tot 9 temperatuursensoren
FTR65HS, FTR65DS en FTF65S alsook
tot 9 helderheidssensoren FIH65S inleren
en daarna worden hun waarden aange-
duid: vochtigheid %, temperatuur °C en
helderheid in lux of klux. Met SET kan
men door de sensoren bladeren.
De aanduiding van de laatst, met SET 
geselecteerde sensor per stand van de
schuifschakelaar, is de normale aandui-
ding. 20 seconden na het bedienen van
de MODE/SET toetsen schakelt het display
over in de normale aanduiding.
Bij het inleren van de sensoren, conform
de handleiding, kan men aan de sensoren
namen toekennen van maximum 10 te-
kens. Deze namen kunnen op ieder
ogenblik ingevoerd of gewijzigd worden.
Door minstens 3 seconden op de toets
MODE te drukken, komt men in de modus
« wijzigen » en kan men de naam van de
aangeduide sensor wijzigen.
Na het wegvallen van de voedingspan-
ning krijgt men bij het terugkeren van de
voedingsspanning de info no data en dit
tot het ogenblik dat er opnieuw zendtele-
grammen verstuurd worden.

Sensoren inleren:
Met de schuifschakelaar de gewenste
aanduiding kiezen waarin men de sensor
wil inleren.
MODE drukken en met MODE de functie
Learn selecteren. Op het display ver-
schijnt wait for telegram. Nu moet een
sensor een inleertelegram versturen.
Wanneer dit telegram ontvangen wordt,

verschijnt er op het display telegram 
received alsook de naam van de sensor
bijvoorbeeld FTR1. Wanneer deze beve-
stigd wordt door op MODE te drukken,
verschijnt er op het display edit name.
Nu kan men de naam wijzigen, bijvoor-
beeld keuken. Met SET wordt gewijzigd
en met MODE bevestigd. De letters en
cijfers scrollen snel door indien men SET
langer ingedrukt houdt. Loslaten en op-
nieuw drukken wijzigt de scrolrichting.
Men beschikt over 10 digits, hoofdletters,
kleine letters, cijfers en speciale tekens.
Na het volledig invoeren van de naam,
of na langer dan 3 seconden op MODE
te drukken, wordt de sensor en zijn
naam opgeslagen in het geheugen en
verschijnt de normale aanduiding. Zolang
er geen gegevens verstuurd worden van
de ingeleerde sensoren verschijnt er no
entry op het display.
De indicatie wait for telegram kan gestopt
worden door even op de toets MODE te
drukken.
Het is niet mogelijk om een ID van een
sensor verschillende keren in de
FWA65D in te leren.

Een naam van een sensor op een later
tijdstip wijzigen:
Met SET de desbetreffende sensor zoeken.
Druk op MODE en hou die ingedrukt ge-
durende 3 seconden om zo in de Edit
modus te geraken. Nu kan men de naam
wijzigen zoals beschreven in 'Sensoren
inleren'.

Sensoren wissen:
Met de schuifschakelaar de gewenste
aanduiding kiezen waarin men de sen-
sor wil wissen. 
MODE drukken en met SET de functie
Clear zoeken en met MODE selecteren.
SET drukken om te kiezen tussen one ID
of all IDs en met MODE bevestigen.
- Werd met MODE one ID bevestigd, se-

lecteert men met SET de te wissen sen-
sor en men bevestigt met MODE. Nu
verschijnt er op het display press SET
to erase. Wordt nu op SET gedrukt om
te starten, dan verschijnt er na de wi-
sactie erasing finished. Druk MODE om
te bevestigen. Wordt  press SET to erase
met MODE bevestigd, dan verschijnt
erasing cancelled na 2 seconden

met MODE bevestigd, dan verschijnt
erasing cancelled na 2 seconden 
verschijnt de normale aanduiding.

- Werd met MODE all IDs bevestigd,
komt er op het display Press to erase.
Indien men nu SET drukt om te starten,
komt er na de wisactie erasing finished
op het display. Druk MODE om te beve-
stigen. Wordt press SET to erase met
MODE bevestigd, dan verschijnt erasing
cancelled en na 2 seconden verschijnt
de normale aanduiding.

EnOcean

Frequentie 868,3MHz 

Hierbij verklaart ELTAKO GmbH, dat de
FWA65D, in overeenstemming is met
richtlijn 2014/53/EU. 
Een copy van de EU-conformiteitsver-
klaring kan men aanvragen op het
 onderstaande 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!


