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Het domotica-systeem van Eltako, gebaseerd op de beproefde en wereldwij d gestandaardiseerde EnOcean-Wireless technologie in de professi-

onele 868 MHz frequentieband. Ze stuurt extreem korte en storingsvrij e signalen, tot 100 meter ver in open ruimtes. 

De draadloze en batterij loze Eltako drukknoppen verminderen de elektro-smog belasting vermits ze een 100 maal lagere hoogfrequent emissie 

hebben dan de conventionele lichtschakelaars. Er is tevens een duidelij ke vermindering van de laagfrequent elektromagnetische velden omdat er 

minder stuurkabels gebruikt worden in het gebouw.
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FR62-230V
Wireless schakelrelais met 1 NO of 1 NC contact, potentiaalvrij , 10 A/250 V AC. 

Slechts 0,4 Watt stand-by verlies.

Voor inbouw. 49 mm lang, 51 mm breed, 20 mm diep.
Voorzien van insteekklemmen voor draden van 0,2 mm² tot 2,5 mm².

Men kan tot 32 Wireless universele zenddrukknoppen of draadloze venstercontacten inleren dankzij  de 
eenvoudige Tap-Radio techniek.
Bidirectionele radiocommunicatie kan ingeschakeld worden.
6 mm afstand tussen stuuraansluiting en contact.

230 V voedingsspanning, schakel- en lokale stuurspanning.
Bij  het wegvallen van de voedingsspanning blij ft de schakeltoestand behouden. Bij  terugkeer van de 
voedingsspanning wordt defi nitief uitgeschakeld. Na de installatie volgt een automatische synchronisatie; 
gelieve een wachttij d te respecteren alvorens de verbruiker aan het net aan te sluiten.
Bovenop de draadloze stuuringang via de ingebouwde antenne, kan deze wireless actor eventueel ook via 
een conventionele 230 V drukknop (gemonteerd voor de actor) lokaal aangestuurd worden.
Een verklikkerlampje is niet toegelaten.
Bij  het inleren, kan de contactfunctie in rust als NO of NC bepaald worden. Sluit het contact indien er 
minstens één venster geopend wordt, dan kan men daarmee een dampkap aansturen of kan er een alarm 
gegeven worden. Opent het contact indien er minstens één venster geopend wordt, dan kan men dit 
gebruiken om de verwarming of airco uit te schakelen.
Men kan meerdere draadloze venstercontacten inleren en ze aan elkaar koppelen. Het laatst ingeleerde 
draadloze venstercontact bepaalt de functie.

FR62-230V Wireless actor schakelrelais EAN 4010312320327

WIRELESS SCHAKELRELAIS FR62-230V EN FR62NP-230V

FR62NP-230V
Wireless schakelrelais met 1 NO of 1 NC contact, niet potentiaalvrij , 10 A/250 V AC. 

Slechts 0,4 Watt stand-by verlies.

Voor inbouw. 49 mm lang, 51 mm breed, 20 mm diep.
Voorzien van insteekklemmen voor draden van 0,2 mm² tot 2,5 mm².

Men kan tot 32 Wireless universele zenddrukknoppen of draadloze venstercontacten inleren dankzij  de 
eenvoudige Tap-Radio techniek.
Bidirectionele radiocommunicatie kan ingeschakeld worden.
Contactschakeling in de nuldoorgang.

230 V voedingsspanning, schakel- en lokale stuurspanning.
Bij  het wegvallen van de voedingsspanning blij ft de schakeltoestand behouden. Bij  terugkeer van de 
voedingsspanning wordt defi nitief uitgeschakeld. Na de installatie volgt een automatische synchronisatie; 
gelieve een wachttij d te respecteren alvorens de verbruiker aan het net aan te sluiten.
Bovenop de draadloze stuuringang via de ingebouwde antenne, kan deze wireless actor eventueel ook via 
een conventionele 230 V drukknop (gemonteerd voor de actor) lokaal aangestuurd worden.
Een verklikkerlampje is niet toegelaten.
Bij  het inleren kan de contactfunctie in rust als NO of NC bepaald worden. Sluit het contact indien er 
minstens één venster geopend wordt, dan kan men daarmee een dampkap aansturen of kan er een alarm 
gegeven worden. Opent het contact indien er minstens één venster geopend wordt, dan kan men dit 
gebruiken om de verwarming of airco uit te schakelen.
Men kan meerdere draadloze venstercontacten inleren en ze aan elkaar koppelen. Het laatst ingeleerde 
draadloze venstercontact bepaalt de functie.

FR62NP-230V Wireless actor schakelrelais EAN 4010312320464

Aansluitvoorbeeld

Aansluitvoorbeeld
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FL62-230V
Wireless impulsschakelaar met 1 NO contact van 10 A/250 V AC, potentiaalvrij .

230 V LED-lampen en spaarlampen tot 200 W, 230 V gloei- en halogeenlampen 1000 W.

Slechts 0,4 Watt stand-by verlies.

Voor inbouw. 49 mm lang, 51 mm breed, 20 mm diep.
Voorzien van insteekklemmen voor draden van 0,2 mm² tot 2,5 mm².

Men kan tot 32 Wireless universele zenddrukknoppen, richtingsdrukknoppen, zenddrukknoppen voor 
centrale sturing en bewegingssensoren inleren dankzij  de eenvoudige Tap-Radio techniek.
Bidirectionele radiocommunicatie kan ingeschakeld worden.
6 mm afstand tussen stuuraansluiting en contact.

230 V voedingsspanning, schakel- en lokale stuurspanning.
Bij  het wegvallen van de voedingsspanning blij ft de schakeltoestand behouden. Bij  terugkeer van de 
voedingsspanning wordt defi nitief uitgeschakeld. Na de installatie volgt een automatische synchronisatie; 
gelieve een wachttij d te respecteren alvorens de verbruiker aan het net aan te sluiten.
Bovenop de draadloze stuuringang via de ingebouwde antenne, kan deze wireless actor eventueel ook via 
een conventionele 230 V drukknop (gemonteerd voor de actor) lokaal aangestuurd worden.
Een verklikkerlampje is niet toegelaten.

FL62-230V Wireless actor impulsschakelaar EAN 4010312319383

WIRELESS IMPULSSCHAKELAAR FL62-230V EN FL62NP-230V

FL62NP-230V
Wireless impulsschakelaar met 1 NO contact van 10 A/250 V AC, niet potentiaalvrij .

230 V LED  lampen en ESL tot 200 W, 230 V gloei- en halogeenlampen 1000 W.

Slechts 0,4 Watt stand-by verlies.

Voor inbouw. 49 mm lang, 51 mm breed, 20 mm diep.
Voorzien van insteekklemmen voor draden van 0,2 mm² tot 2,5 mm².

Men kan tot 32 Wireless universele zenddrukknoppen, richtingsdrukknoppen, zenddrukknoppen voor 
centrale sturing en bewegingssensoren inleren dankzij  de eenvoudige Tap-Radio techniek.
Bidirectionele radiocommunicatie kan ingeschakeld worden.
Contactschakeling in de nuldoorgang.

230 V voedingsspanning, schakel- en lokale stuurspanning.
Bij  het wegvallen van de voedingsspanning blij ft de schakeltoestand behouden. Bij  terugkeer van de 
voedingsspanning wordt defi nitief uitgeschakeld. Na de installatie volgt een automatische synchronisatie; 
gelieve een wachttij d te respecteren alvorens de verbruiker aan het net aan te sluiten.
Bovenop de draadloze stuuringang via de ingebouwde antenne, kan deze wireless actor eventueel ook via 
een conventionele 230 V drukknop of schakelaar lokaal aangestuurd worden.
Een verklikkerlampje is niet toegelaten.

FL62NP-230V Wireless actor impulsschakelaar EAN 4010312319109

Aansluitvoorbeeld

Aansluitvoorbeeld
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FD62NP-230V
Wireless actor universele dimmer zonder N aansluiting. Dimbare 230 V LED-lampen in de  dimwijze 

'fase-afsnijding' tot 200 W, en in de dimwijze 'fase-aansnijding' tot 40 W, afhankelijk van de 

 ventilatiecondities. Minimumbelasting bij 'fase-afsnijding' 20 W. Bij 'fase-aansnijding' 8 W. 

Met Power MOSFET. 230 V gloei- en halogeenlampen tot 200 W, afhankelijk van de ventilatiecondities. 

Geen inductieve (gewikkelde) transfo’s. Met kinderkamersturing en sluimerfunctie. 

Slechts 0,6 Watt stand-by verlies.

Voor inbouw. 49 mm lang, 51 mm breed, 20 mm diep.
Voorzien van insteekklemmen voor draden van 0,2 mm² tot 2,5 mm².

Men kan tot 32 Wireless universele zenddrukknoppen, richtingsdrukknoppen, zenddrukknoppen voor 
centrale sturing en bewegingssensoren inleren dankzij  de eenvoudige Tap-Radio techniek.
Bidirectionele radiocommunicatie kan ingeschakeld worden.
Schakeling in de nuldoorgang met soft aan en soft uit, wat de levensduur van de lampen ten goede komt.

230 V voedingsspanning, schakel- en lokale stuurspanning.
De ingestelde lichtintensiteit blij ft gememoriseerd bij  het uitschakelen (memory).
Bij  stroomuitval wordt defi nitief uitgeschakeld.
Automatische elektronische beveiliging tegen overbelasting en uitschakeling bij  oververhitting.
Bovenop de draadloze stuuringang via de ingebouwde antenne, kan deze wireless actor eventueel ook via 
een conventionele 230 V drukknop (gemonteerd voor de dimmer) lokaal aangestuurd worden.
Een verklikkerlampje is niet toegelaten.

FD62NP-230V Wireless actor universele dimmer zonder N aansluiting EAN 4010312319468

WIRELESS ACTOR UNIVERSELE DIMMER ZONDER N AANSLUITING FD62NP-230V EN

WIRELESS ACTOR UNIVERSELE DIMMER FD62NPN-230V

FD62NPN-230V
Wireless actor universele dimmer. Met Power MOSFET. Dimbare 230V LED-lampen in de dimwij ze 

'fase-afsnij ding' tot 300 W, en in de dimwij ze 'fase-aansnij ding' tot 100 W, afhankelij k van de 

 ventilatiecondities. 230 V gloei- en halogeenlampen tot 300 W, afhankelij k van de ventilatiecondities. 

Geen inductieve (gewikkelde) transfo’s. Met kinderkamersturing en sluimerfunctie.

 Slechts 0,5 Watt stand-by verlies.

Voor inbouw. 49 mm lang, 51 mm breed, 20 mm diep.
Voorzien van insteekklemmen voor draden van 0,2 mm² tot 2,5 mm².

Men kan tot 32 Wireless universele zenddrukknoppen, richtingsdrukknoppen, zenddrukknoppen voor 
centrale sturing en bewegingssensoren inleren dankzij  de eenvoudige Tap-Radio techniek.
Bidirectionele radiocommunicatie kan ingeschakeld worden.
Schakeling in de nuldoorgang met soft aan en soft uit, wat de levensduur van de lampen ten goede komt.

230 V voedingsspanning, schakel- en lokale stuurspanning.
De ingestelde lichtintensiteit blij ft gememoriseerd bij  het uitschakelen (memory).
Bij  stroomuitval wordt defi nitief uitgeschakeld.
Automatische elektronische beveiliging tegen overbelasting en uitschakeling bij  oververhitting.
Bovenop de draadloze stuuringang via de ingebouwde antenne, kan deze wireless actor eventueel ook via 
een conventionele 230 V drukknop (gemonteerd voor de dimmer) lokaal aangestuurd worden.
Een verklikkerlampje is niet toegelaten.

FD62NPN-230V Wireless actor universele dimmer EAN 4010312319086

Aansluitvoorbeeld

Aansluitvoorbeeld
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FJ62/12-36V DC
Wireless actor voor zonneweringen en rolluiken, 1+1 NO contacten, 4 A/36 V DC, niet potentiaalvrij , 

Voor het sturen van één rolluik- screenmotor van 12-36 V DC. Slechts 0,3–0,5 Watt stand-by verlies.

Voor inbouw. 49 mm lang, 51 mm breed, 20 mm diep.
Voorzien van insteekklemmen voor draden van 0,2 mm² tot 2,5 mm².

Men kan tot 32 Wireless universele zenddrukknoppen, richtingsdrukknoppen, zenddrukknoppen voor 
centrale sturing inleren dankzij  de eenvoudige Tap-Radio techniek.
Bidirectionele radiocommunicatie kan ingeschakeld worden.
12–36 V DC voedingsspanning, schakel- en lokale stuurspanning.
Bij  stroomuitval wordt defi nitief uitgeschakeld.
Bovenop de draadloze stuuringang via de ingebouwde antenne, kan deze wireless actor eventueel ook via 
een conventionele drukknop (gemonteerd voor de actor) lokaal aangestuurd worden.
Ofwel een gescheiden lokale stuuringang voor 'OP' en 'NEER' als richtingsdrukknop, ofwel kan men deze 
twee ingangen bruggen en dan kan men aansturen met één drukknop als universele drukknop. Door het 
even onderbreken van de aansturing kan men de richting wij zigen.
Een verklikkerlampje is niet toegelaten.
Men kan zowel een zenddrukknop met de functie 'OP, STOP, NEER, STOP' inleren als universele drukknop 
zoals de lokale drukknop alsook een drukknop zoals een dubbele rolluik drukknop als richtingsdrukknop 
met bovenaan duwen voor 'OP' en onderaan duwen voor 'NEER'. Korte impulsen onderbreken onmiddel-
lij k de draairichting. Bovendien kunnen ook drukknoppen ingeleerd worden voor centrale sturing met 
statische prioriteit. De statische prioriteit is enkel actief, zolang de zenddrukknop ingedrukt wordt. Met 
een stuursignaal, bij voorbeeld van een als centrale bedieningsdrukknop ingeleerde zendmodule FSM61 
met schakelaars, worden de schakelstanden 'OP' of 'NEER' en de prioriteit geactiveerd. Met prioriteit om-
dat deze stuursignalen niet door andere stuursignalen overruled kunnen worden zolang tot het centraal 
stuurbevel door het einde van het stuursignaal weer geannuleerd wordt.
Er kan een puls omkeerfunctie geactiveerd worden; universele drukknoppen, richtingsdrukknoppen en de 
lokale drukknop werken dan statisch en maken het mogelij k om  de richting van de lamellen te draaien.
Pas na een aansturing > 1 seconde wordt er opnieuw omgeschakeld naar dynamisch.
Bij  een sturing via de GFVS-software kan men bevelen sturen met een exacte looptij d zowel voor op als neer. 
Vermits de actor na iedere activiteit, ook bij  de bediening via de drukknoppen de exacte looptij d terug-
meldt, wordt de positie van het rolluik/zonnewering altij d correct weergegeven in de GFVS-software. Bij  
het bereiken van de eindposities boven of onder wordt de positie automatisch gesynchroniseerd.
Indien een draadloos venstercontact ingeleerd wordt, is er bij  een geopend venster of deur een lock-out 
beveiliging actief waarbij  een centrale sturing neer-, een schakelklok sturing neer- en een GFVS neer-
bevel geblokkeerd wordt.

FJ62/12-36VDC Wireless actor voor zonneweringen en rolluiken EAN 4010312319406

WIRELESS ACTOR VOOR ZONNEWERINGEN EN ROLLUIKEN FJ62/12-36V DC

Aansluitvoorbeeld
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FJ62NP-230V
Wireless actor voor zonneweringen en rolluiken, 1+1 NO contacten, 4 A/250 V AC, niet potentiaalvrij , 

Voor het sturen van één rolluik- screenmotor van 230 V AC. Slechts 0,6 Watt stand-by verlies.

Voor inbouw. 49 mm lang, 51 mm breed, 20 mm diep.
Voorzien van insteekklemmen voor draden van 0,2 mm² tot 2,5 mm².

Men kan tot 32 Wireless universele zenddrukknoppen, richtingsdrukknoppen en zenddrukknoppen voor 
centrale sturing inleren dankzij  de eenvoudige Tap-Radio techniek.
Contactschakeling in de nuldoorgang.

Bidirectionele radiocommunicatie kan ingeschakeld worden.
230 V voedingsspanning, schakel- en lokale stuurspanning.
Bij  stroomuitval wordt defi nitief uitgeschakeld.
Bovenop de draadloze stuuringang via de ingebouwde antenne, kan deze wireless actor eventueel ook via 
een conventionele 230 V drukknop (gemonteerd voor de actor) lokaal aangestuurd worden.
Ofwel een gescheiden lokale stuuringang voor 'OP' en 'NEER' als richtingsdrukknop, ofwel kan men deze 
twee ingangen bruggen en dan kan men aansturen met één drukknop als universele drukknop. Door het 
even onderbreken van de aansturing kan men de richting wij zigen.
Een verklikkerlampje is niet toegelaten.
Men kan zowel een zenddrukknop met de functie 'OP, STOP, NEER, STOP' inleren als universele drukknop 
zoals de lokale drukknop alsook een drukknop zoals een dubbele rolluikdrukknop als richtingsdrukknop 
met bovenaan duwen voor 'OP' en onderaan duwen voor 'NEER'. Korte impulsen onderbreken onmiddel-
lij k de draairichting. Bovendien kunnen ook drukknoppen ingeleerd worden voor centrale sturing met 
statische prioriteit. De statische prioriteit is enkel actief, zolang de zenddrukknop ingedrukt wordt. Met 
een stuursignaal, bij voorbeeld van een als centrale bedieningsdrukknop ingeleerde zendmodule FSM61 
met schakelaars, worden de schakelstanden 'OP' of 'NEER' en de prioriteit geactiveerd. Met prioriteit om-
dat deze stuursignalen niet door andere stuursignalen overruled kunnen worden zolang tot het centraal 
stuurbevel door het einde van het stuursignaal weer geannuleerd wordt.
Er kan een puls omkeerfunctie geactiveerd worden; universele drukknoppen, richtingsdrukknoppen en de 
lokale drukknop werken dan statisch en maken het mogelij k om de richting van de lamellen te draaien.
Pas na een aansturing > 1 seconde wordt er opnieuw omgeschakeld naar dynamisch.
Bij  een sturing via de GFVS-software kan men bevelen sturen met een exacte looptij d zowel voor op als 
neer. Vermits de actor na iedere activiteit, ook bij  de bediening via de drukknoppen de exacte looptij d 
terugmeldt, wordt de positie van het rolluik/zonnewering altij d correct weergegeven in de GFVS-software. 
Bij  het bereiken van de eindposities boven of onder wordt de positie automatisch gesynchroniseerd.
Indien een draadloos venstercontact ingeleerd wordt, is er bij  een geopend venster of deur een lock-out 
beveiliging actief waarbij  een centrale sturing neer-, een schakelklok sturing neer- en een GFVS neer-
bevel geblokkeerd wordt.

FJ62NP-230V Wireless actor voor zonneweringen en rolluiken EAN 4010312319390

WIRELESS ACTOR VOOR ZONNEWERINGEN EN ROLLUIKEN FJ62NP-230V

Aansluitvoorbeeld
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FRP62-230V
Repeater voor radiosignalen met 1 en 2 niveaus. Slechts 0,7 Watt stand-by verlies.

Voor inbouw. 49 mm lang, 51 mm breed, 20 mm diep.
Voorzien van insteekklemmen voor draden van 0,2 mm² tot 2,5 mm².

Voedingsspanning 230 V.
Deze repeater is enkel nodig indien de condities van het gebouw een storingsvrij e ontvangst verhinderen, 
of wanneer de afstand tussen de zender en de ontvanger te groot is.
Sluit men de voedingsspanning enkel aan op de klemmen L en N, dan is de modus 'niveau 1' actief. Enkel 
de signalen van de zenddrukknoppen en sensoren worden dan ontvangen, getest en met de volle zend-
capaciteit verder gestuurd. De signalen van andere repeaters worden geïgnoreerd om de hoeveelheid 
van data te reduceren.
Sluit men bij komend de fase aan de klem 'Level 2' aan, dan is de modus 'niveau 2' actief. Nu worden naast 
de signalen van de zenddrukknoppen en sensoren ook de signalen van andere niveau 1 repeaters ver-
werkt. Een signaal kan daardoor maximaal 2 keer ontvangen en versterkt worden.
Zendrepeaters moeten niet ingeleerd worden. Ze ontvangen en versterken de signalen van alle Wireless 
sensoren binnen hun ontvangstbereik.

FRP62-230V Wireless reapeater EAN 4010312320310

WIRELESS REAPEATER FRP62-230V

Aansluitvoorbeeld Level 1

Aansluitvoorbeeld Level 2
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FDH62NP-230V+FTKB
Draadloze dampkapsturing. 1 NO contact, niet potentiaalvrij  10 A/250 V AC. Slechts 0,4 Watt stand-

by verlies. Voor inbouw. 49 mm lang, 51 mm breed, 20 mm diep.

Voorzien van insteekklemmen voor draden van 0,2 mm² tot 2,5 mm².

Men kan tot 32 Wireless universele zenddrukknoppen en draadloze venstercontacten inleren dankzij  de 
eenvoudige Tap-Radio techniek.
Er zij n alleen sensoren toegelaten die informeren of het venster daadwerkelij k open staat of open gekanteld is. 
Anders is er gevaar voor vergiftiging!
Bidirectionele radiocommunicatie kan ingeschakeld worden. 230 V voedingsspanning, schakel- en 
lokale stuurspanning.
Contactschakeling in de nuldoorgang. Dankzij  het gebruik van een bistabiel relais ontstaat er geen spoel-
vermogenverlies noch opwarming, zelfs bij  ingeschakelde toestand. Na de installatie volgt een automati-
sche synchronisatie; gelieve een wachttij d te respecteren alvorens de verbruiker aan het net aan te sluiten.
Bij  het wegvallen van de voedingsspanning blij ft de schakeltoestand behouden.
Bij  terugkeer van de voedingsspanning wordt defi nitief uitgeschakeld.
De dampkap kan alleen maar ingeschakeld worden bij  een geopend venster.

Sluit men het venster, dan schakelt het relais de motor uit. 
De geïntegreerde verlichting kan ook ingeschakeld worden met een draadloze drukknop of met een lokale 
conventionele 230 V stuurdrukknop (een verklikkerlampje is niet toegelaten)  kan de inleermodus vergrendeld, 
ontgrendeld of het geheugen gewist worden.

FTKB-wg
Draadloos deur- en venstercontact met batterij , 75 x 25 x 12 mm, zuiver wit.

Het deur- venstercontact FTKB bekomt zij n energie door een zonnecel, en dit vanaf 100 lux daglicht, of 
voor meerdere jaren met een knoopcel CR2032.
Bij  het openen en sluiten wordt tweemaal kort na elkaar het betreffende telegram verstuurd. Een status-
telegram wordt cyclisch ca. om de 8 minuten verstuurd.
Bevestiging door opkleven.
Afmeting van het deur- venstercontact: 75 x 25 x 12 mm (L x B x H);
afmeting van de magneet: 37 x 10 x 6 mm (L x B x H).

FDH62NP-

230V+FTKB

Wireless actor voor dampkapsturing met deur- venstercontact EAN 4010312319826

Aansluitvoorbeeld

WIRELESS ACTOR VOOR DAMPKAPSTURING FDH62NP-230V

MET DRAADLOZE SENSOR FTKB-RW
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WIRELESS ACTOR IMPULSSCHAKELAAR/RELAIS FSR61NP-230V

FSR61NP-230V
1 NO contact, niet potentiaalvrij  10 A/250 V AC, 230 V LED-lampen tot 400 W, gloeilampen 2000 Watt, 

vertraagd afvallend met uitschakelverwittiging en inschakelbare continuverlichting. Gecodeerde 

telegrammen, bidirectionele radiocommunicatie en repeaterfunctie kunnen ingeschakeld worden. 

Slechts 0,8 Watt stand-by verlies.

Voor inbouw. 45 mm lang, 45 mm breed, 33 mm diep.
Voedingsspanning, schakel- en lokale stuurspanning 230 V.
Bij  het wegvallen van de voedingsspanning blij ft de schakeltoestand behouden. Bij  terugkeer van de 
voedingsspanning wordt defi nitief uitgeschakeld.
Na de installatie volgt een automatische synchronisatie; gelieve een wachttij d te respecteren alvorens de 
verbruiker aan het net aan te sluiten.
Naast de draadloze stuuringang via de ingebouwde antenne, kan deze impulsschakelaar/relais eventueel 
ook via een conventionele 230 V drukknop lokaal aangestuurd worden.
Een verklikkerlamp is niet toegelaten.
De kunnen gecodeerde sensoren ingeleerd worden.

De mogelij kheid bestaat om de bidirectionele radiocommunicatie en/of een repeaterfunctie in te schakelen.
Iedere toestandswij ziging alsook binnenkomende centrale sturingstelegrammen worden dan met een 
radiotelegram bevestigd. Dit radiotelegram kan ingeleerd worden in andere actoren, de GFVS software en 
de universele aanduider.
Sturing van sferen: met één van de vier stuursignalen van een, als sfeerdrukknop ingeleerde drukknop 
met dubbele toetsen, kunnen meerdere FSR61 bij  een sfeer in- of uitgeschakeld worden.
Met de bovenste draaischakelaar in de positie LRN kunnen tot 35 zenddrukknoppen toegekend worden, 
waarvan één of meerdere als centrale stuurdrukknoppen. Bovendien kunnen ook draadloze deur- ven-
stercontacten ingeleerd worden met een NO of NC functie bij  geopend venster, Wireless helderheids-
sensoren voor buitenopstelling FAH en Wireless bewegings-detektoren FBH. Daarna wordt de gewenste 
functie van de impulsschakelaar/relais gekozen:
ER = schakelrelais
ESV = impulsschakelaar/teleruptor. Eventueel met afvalvertraging, dan
  +  = ESV met ingeschakelde drukknop-continu verlichting
  +  = ESV met uitschakelverwittiging
  +  = ESV met ingeschakelde drukknop-continu verlichting en met uitschakelverwittiging
Bij  ingeschakelde drukknop-continu verlichting  kan men door langer dan 1 seconde op de stuurdruk-
knop te drukken, overschakelen op continu verlichting. Die wordt automatisch na 2 uur uitgeschakeld of 
door opnieuw op de drukknop te duwen.
Bij  ingeschakelde uitschakelverwittiging  fl ikkert de verlichting ca. 30 seconden voor het uitschake-
len, en in totaal 3 keer in steeds korter wordende tij dsintervallen.
Zij n de drukknop-continu verlichting en de uitschakelverwittiging ingeschakeld , dan heeft men een 
uitschakelverwittiging vóór het uitschakelen van de continu verlichting.
Met de onderste draaischakelaar kan in de functie ESV de afvalvertraging ingesteld worden tussen 2 en 
120 minuten. In de positie  heeft men een normale impulsschakelaar functie ES, zonder uitschakelver-
traging, zonder drukknop-continu verlichting en zonder uitschakel-verwittiging.
In de positie ER = schakelrelais van de andere draaischakelaar zorgt deze tweede draaischakelaar voor 
een veiligheid en een energie sparende functie, behalve in de stand  : indien het uitschakel-bevel niet 
herkend wordt, door bv een geblokkeerde drukknop of een te snel bediende drukknop, dan schakelt het 
relais na de ingestelde tij d, tussen 2 en 120 seconden, automatisch uit. Indien een FTK ingeleerd werd, dan 
is deze tij dfunctie uitgeschakeld.
Schemerschakelaar met ingeleerde draadloze helderheidssensor voor buitenopstelling FAH en
bewegingsherkenning met een ingeleerde draadloze bewegingssensor FBH conform de handleiding.
Een LED begeleidt het inleerproces, conform de handleiding. En tij dens het normaal gebruik toont hij , 
door kort knipperen, stuurbevelen aan.

Voorstelling is de 
fabrieksinstelling.

Functie draaischakelaars

FSR61NP-230V Wireless actor impulsschakelaar/relais EAN 4010312300190

Aansluitvoorbeeld

Technische gegevens blz. T-3.
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WIRELESS ACTOR IMPULSSCHAKELAAR/RELAIS FSR61/8-24V UC

FSR61/8-24V UC
1 NO contact, potentiaalvrij  10 A/250 V AC, 230 V LED-lampen tot 400 W, gloeilampen 2000 Watt, 

vertraagd afvallend met uitschakelverwittiging en inschakelbare continuverlichting. Gecodeerde 

telegrammen, bidirectionele radiocommunicatie en repeaterfunctie kunnen ingeschakeld worden. 

Slechts 0,3-0,8 Watt stand-by verlies.

Voor inbouw. 45 mm lang, 45 mm breed, 33 mm diep.
Voedingsspanning en lokale stuurspanning van 8 tot 24 V UC.
Bij  het wegvallen van de voedingsspanning blij ft de schakeltoestand behouden. Bij  terugkeer van de 
voedingsspanning wordt defi nitief uitgeschakeld.
Na de installatie volgt een automatische synchronisatie; gelieve een wachttij d te respecteren alvorens de 
verbruiker aan het net aan te sluiten.
Naast de draadloze stuuringang via de ingebouwde antenne, kan deze impulsschakelaar/
relais eventueel ook via een conventionele drukknop lokaal aangestuurd worden. 
Een verklikkerlamp is niet toegelaten.
De kunnen gecodeerde sensoren ingeleerd worden.

De mogelij kheid bestaat om de bidirectionele radiocommunicatie en/of een repeaterfunctie in te schakelen.
Iedere toestandswij ziging alsook binnenkomende centrale sturingstelegrammen worden met een radio-
telegram bevestigd. Dit radiotelegram kan ingeleerd worden in andere actoren zoals de FSR61NP-230V, de 
GFVS software en de universele aanduider.
Sturing van sferen: met één van de vier stuursignalen van een, als sfeerdrukknop ingeleerde drukknop 
met dubbele toetsen, kunnen meerdere FSR61 bij  een sfeer in- of uitgeschakeld worden.
Met de bovenste draaischakelaar in de positie LRN kunnen tot 35 zenddrukknoppen toegekend worden, 
waarvan één of meerdere als centrale stuurdrukknoppen. Bovendien kunnen ook draadloze deur- ven-
stercontacten ingeleerd worden met een NO of NC functie bij  geopend venster, Wireless helderheids-
sensoren voor buitenopstelling FAH en Wireless bewegingsdetektoren FBH. Daarna wordt de gewenste 
functie van de impulsschakelaar/relais gekozen:
ER = schakelrelais
ESV = impulsschakelaar/teleruptor. Eventueel met afvalvertraging, dan
  +  = ESV met ingeschakelde drukknop-continu verlichting
  +  = ESV met uitschakelverwittiging
  +  = ESV met ingeschakelde drukknop-continu verlichting en met uitschakelverwittiging
Bij  ingeschakelde drukknop-continu verlichting  kan men door langer dan 1 seconde op de stuurdruk-
knop te drukken, overschakelen op continu verlichting. Die wordt automatisch na 2 uur uitgeschakeld of 
door opnieuw op de drukknop te duwen.
Bij  ingeschakelde uitschakelverwittiging  ffl  ikkert de verlichting ca. 30 seconden voor het uitschake-
len, en in totaal 3 keer in steeds korter wordende tij dsintervallen.
Zij n de drukknop-continu verlichting en de uitschakelverwittiging ingeschakeld  , dan heeft men een 
uitschakelverwittiging vóór het uitschakelen van de continu verlichting.
Met de onderste draaischakelaar kan in de functie ESV de afvalvertraging ingesteld worden tussen 2 en 
120 minuten. In de positie  heeft men een normale impulsschakelaar functie ES, zonder uitschakelver-
traging, zonder drukknop-continu verlichting en zonder uitschakel-verwittiging.
In de positie ER = schakelrelais van de andere draaischakelaar zorgt deze tweede draaischakelaar voor 
een veiligheid en een energiesparende functie, behalve in de stand  : indien het uitschakelbevel niet 
herkend wordt, door bv een geblokkeerde drukknop of een te snel bediende drukknop, dan schakelt het 
relais na de ingestelde tij d, tussen 2 en 120 seconden, automatisch uit. Indien een FTK ingeleerd werd, dan 
is deze tij dfunctie uitgeschakeld.
Schemerschakelaar met ingeleerde draadloze helderheidssensor voor buitenopstelling FAH en 
bewegingsherkenning met een ingeleerde draadloze bewegingssensor FBH conform de handleiding.
Een LED begeleidt het inleerproces, conform de handleiding. En tij dens het normaal gebruik toont hij , 
door kort knipperen, stuurbevelen aan.

Voorstelling is de 
fabrieksinstelling.

Functie draaischakelaars

FSR61/8-24V UC Wireless actor impulsschakelaar/relais EAN 4010312301357

Aansluitvoorbeeld

Technische gegevens blz. T-3.
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WIRELESS ACTOR IMPULSSCHAKELAAR/RELAIS FSR61-230V

FSR61-230V
1 NO contact, potentiaalvrij  10 A/250 V AC, 230 V LED-lampen tot 400 W, gloeilampen 2000 Watt, 

vertraagd afvallend met uitschakelverwittiging en inschakelbare continuverlichting. Gecodeerde 

telegrammen, bidirectionele radiocommunicatie en repeaterfunctie kunnen ingeschakeld worden. 

Slechts 0,8 Watt stand-by verlies.

Voor inbouw. 45 mm lang, 45 mm breed, 33 mm diep.
Voedingsspanning en lokale stuurspanning van 230 V.
Bij  het wegvallen van de voedingsspanning blij ft de schakeltoestand behouden. Bij  terugkeer van de 
voedingsspanning wordt defi nitief uitgeschakeld.
Na de installatie volgt een korte automatische synchronisatie; gelieve een wachttij d te respecteren alvo-
rens de verbruiker aan het net aan te sluiten.
Naast de draadloze stuuringang via de ingebouwde antenne, kan deze impulsschakelaar/relais eventueel 
ook via een conventionele drukknop lokaal aangestuurd worden.
Een verklikkerlamp is niet toegelaten.
Er kunnen gecodeerde sensoren ingeleerd worden.

De mogelij kheid bestaat om de bidirectionele radiocommunicatie en/of een repeaterfunctie in te schakelen.
Iedere toestandswij ziging alsook binnenkomende centrale sturingstelegrammen worden dan met een 
radiotelegram bevestigd. Dit radiotelegram kan ingeleerd worden in andere actoren, de GFVS software en 
de universele aanduider.
Sturing van sferen: met één van de vier stuursignalen van een, als sfeerdrukknop ingeleerde drukknop 
met dubbele toetsen, kunnen meerdere FSR61 bij  een sfeer in- of uitgeschakeld worden.
Met de bovenste draaischakelaar in de positie LRN kunnen tot 35 zenddrukknoppen toegekend worden, 
waarvan één of meerdere als centrale stuurdrukknoppen. Bovendien kunnen ook draadloze deur- ven-
stercontacten ingeleerd worden met een NO of NC functie bij  geopend venster, Wireless helderheids-
sensoren voor buitenopstelling FAH en Wireless bewegingsdetektoren FBH. Daarna wordt de gewenste 
functie van de impulsschakelaar/relais gekozen:
ER = schakelrelais
ESV = impulsschakelaar/teleruptor. Eventueel met afvalvertraging, dan
  +  = ESV met ingeschakelde drukknop-continu verlichting
  +  = ESV met uitschakelverwittiging
  +  = ESV met ingeschakelde drukknop-continu verlichting en met uitschakelverwittiging
Bij  ingeschakelde drukknop-continu verlichting  kan men door langer dan 1 seconde op de stuurdruk-
knop te drukken, overschakelen op continu verlichting. Die wordt automatisch na 2 uur uitgeschakeld of 
door opnieuw op de drukknop te duwen.
Bij  ingeschakelde uitschakelverwittiging  fl ikkert de verlichting ca. 30 seconden voor het uitschake-
len, en in totaal 3 keer in steeds korter wordende tij dsintervallen.
Zij n de drukknop-continu verlichting en de uitschakelverwittiging ingeschakeld  , dan heeft men een 
uitschakelverwittiging vóór het uitschakelen van de continu verlichting.
Met de onderste draaischakelaar kan in de functie ESV de afvalvertraging ingesteld worden tussen 2 en 
120 minuten. In de positie  heeft men een normale impulsschakelaar functie ES, zonder uitschakelver-
traging, zonder drukknop-continu verlichting en zonder uitschakelverwittiging.
In de positie ER = schakelrelais van de andere draaischakelaar zorgt deze tweede draaischakelaar voor 
een veiligheid en een energie sparende functie, behalve in de stand  : indien het uitschakelbevel niet 
herkend wordt, door bv een geblokkeerde drukknop of een te snel bediende drukknop, dan schakelt het 
relais na de ingestelde tij d, tussen 2 en 120 seconden, automatisch uit. Indien een FTK ingeleerd werd, dan 
is deze tij dfunctie uitgeschakeld.
Schemerschakelaar met ingeleerde draadloze helderheidssensor voor buitenopstelling FAH en 
bewegingsherkenning met een ingeleerde draadloze bewegingssensor FBH conform de handleiding.
Een LED begeleidt het inleerproces, conform de handleiding. En tij dens het normaal gebruik toont hij , 
door kort knipperen, stuurbevelen aan.

Voorstelling is de 
fabrieksinstelling.

Functie draaischakelaars

FSR61-230V Wireless actor impulsschakelaar/relais EAN 4010312301531

Aansluitvoorbeeld

Technische gegevens blz. T-3.



3-13

WIRELESS ACTOR GERUISLOZE IMPULSSCHAKELAAR/RELAIS FSR61G-230V

FSR61G-230V
Geruisloze solid-state relais niet potentiaalvrij , 230 V LED-lampen tot 400 W, gloeilampen tot 400 W, 

vertraagd afvallend met uitschakelverwittiging en inschakelbare continuverlichting. Gecodeerde 

telegrammen, bidirectionele radiocommunicatie en repeaterfunctie kunnen ingeschakeld worden. 

Slechts 0,8 Watt stand-by verlies.

Voor inbouw. 45 mm lang, 45 mm breed, 33 mm diep.
Voedingsspanning, schakel- en lokale stuurspanning 230 V.
Met automatische elektronische afschakeling bij  oververhitting.
Vanaf productieweek 35/16 met automatische elektronische afschakeling bij  oververhitting.
Bij  een belasting < 1 W moet een GLE parallel aan de belasting gekoppeld worden.
Naast de draadloze stuuringang via de ingebouwde antenne, kan deze wireless actor ook via een conven-
tionele 230 V drukknop, eventueel ervoor gemonteerd, lokaal aangestuurd worden.
Een verklikkerlamp is niet toegelaten.
De kunnen gecodeerde sensoren ingeleerd worden.

De mogelij kheid bestaat om de bidirectionele radiocommunicatie en/of een repeaterfunctie in te schakelen.
Iedere toestandswij ziging alsook binnenkomende centrale sturingstelegrammen worden met een radio-
telegram bevestigd. Dit radiotelegram kan ingeleerd worden in andere actoren zoals de FSR61NP-230V, de 
GFVS software en de universele aanduider.
Sturing van sferen: Met één van de vier stuursignalen van een, als sfeerdrukknop ingeleerde drukknop 
met dubbele toetsen, kunnen meerdere FSR61 bij  een sfeer in- of uitgeschakeld worden.
Met de bovenste draaischakelaar in de positie LRN kunnen tot 35 zenddrukknoppen toegekend worden, 
waarvan één of meerdere als centrale stuurdrukknoppen. Bovendien kunnen ook draadloze deur- ven-
stercontacten ingeleerd worden met een NO of NC functie bij  geopend venster, draadloze helderheidssen-
soren voor buitenopstelling FAH en draadloze bewegingssensor FBH. Daarna wordt de gewenste functie 
van de impulsschakelaar/relais gekozen:
ER = schakelrelais
ESV = impulsschakelaar/teleruptor. Eventueel met afvalvertraging, dan
  +  = ESV met ingeschakelde drukknop-continu verlichting
  +  = ESV met uitschakelverwittiging
  +  = ESV met ingeschakelde drukknop-continu verlichting en met uitschakelverwittiging
Bij  ingeschakelde drukknop-continu verlichting  kan men door langer dan 1 seconde op de stuurdruk-
knop te drukken, overschakelen op continu verlichting. Die wordt automatisch na 2 uur uitgeschakeld of 
door opnieuw op de drukknop te duwen.
Bij  ingeschakelde uitschakelverwittiging  fl ikkert de verlichting ca 30 seconden voor het uitschakelen, 
en in totaal 3 keer in steeds korter wordende tij dsintervallen.
Zij n de drukknop-continu verlichting en de uitschakelverwittiging ingeschakeld  , dan heeft men een 
uitschakelverwittiging vóór het uitschakelen van de continu verlichting.
Met de onderste draaischakelaar kan in de functie ESV de afvalvertraging ingesteld worden tussen 2 en 
120 minuten. In de positie  heeft men een normale impulsschakelaar functie ES, zonder uitschakelver-
traging, zonder drukknop-continu verlichting en zonder uitschakelverwittiging.
In de positie ER = schakelrelais van de andere draaischakelaar zorgt deze tweede draaischakelaar voor 
een veiligheid en een energie sparende functie, behalve in de stand  : indien het uitschakelbevel niet 
herkend wordt, door bv een geblokkeerde drukknop of een te snel bediende drukknop, dan schakelt het 
relais na de ingestelde tij d, tussen 2 en 120 seconden, automatisch uit. Indien een FTK ingeleerd werd, dan 
is deze tij dfunctie uitgeschakeld.
Schemerschakelaar met ingeleerde draadloze helderheidssensor voor buitenopstelling FAH en 
bewegingsherkenning met een ingeleerde draadloze bewegingssensor FBH conform de handleiding.
Een LED begeleidt het inleerproces, conform de handleiding. En tij dens het normaal gebruik toont hij , 
door kort knipperen, stuurbevelen aan.

Voorstelling is de 
fabrieksinstelling.

Functie draaischakelaars

FSR61G-230V Wireless actor impulsschakelaar/relais EAN 4010312313886

L L N

Aansluitvoorbeeld

L

N

L L N

Technische gegevens blz. T-3.



3-14

WIRELESS ACTOR – IMPULSSCHAKELAAR/RELAIS FSR61LN-230V 

VOOR HET 2-POLIG SCHAKELEN VAN L EN N

FSR61LN-230V
2 NO contact voor het tweepolig schakelen van L en N 10 A /250 V AC, 230 V LED-lampen tot 400 W, 

gloeilampen 2000 Watt, vertraagd afvallend met uitschakelverwittiging en inschakelbare continu-

verlichting. Gecodeerde telegrammen, bidirectionele radiocommunicatie en repeaterfunctie 

 kunnen ingeschakeld worden. Slechts 0,8 Watt stand-by verlies.

Voor inbouw. 45 mm lang, 45 mm breed, 33 mm diep.
Voedingsspanning, schakel- en lokale stuurspanning 230 V.
Bij  het wegvallen van de voedingsspanning blij ft de schakeltoestand behouden. Bij  terugkeer van de 
voedingsspanning wordt defi nitief uitgeschakeld.
Naast de draadloze stuuringang via de ingebouwde antenne, kan deze zendactor eventueel ook via een 
conventionele 230 V drukknop lokaal aangestuurd worden. Stroom naar de verklikkerlamp is niet toegelaten.
Er kunnen gecodeerde sensoren ingeleerd worden.

De mogelij kheid bestaat om de bidirectionele radiocommunicatie en/of een repeaterfunctie in te schakelen.
Iedere toestandswij ziging alsook binnenkomende centrale sturingstelegrammen worden met een radio-
telegram bevestigd. Dit radiotelegram kan ingeleerd worden in andere actoren zoals de FSR61NP-230V, de 
GFVS software en de universele aanduider.
Sturing van sferen: met één van de vier stuursignalen van een, als sfeerdrukknop ingeleerde drukknop 
met dubbele toetsen, kunnen meerdere FSR61LN bij  een sfeer in- of uitgeschakeld worden.
Met de bovenste draaischakelaar in de positie LRN kunnen tot 35 zenddrukknoppen toegekend worden, 
waarvan één of meerdere als centrale stuurdrukknoppen. Bovendien kunnen ook draadloze deur- ven-
stercontacten ingeleerd worden met een NO of NC functie bij  geopend venster. Daarna wordt de gewenste 
functie van de impulsschakelaar/relais gekozen:
ER = schakelrelais
ESV = impulsschakelaar/teleruptor. Eventueel met afvalvertraging, dan
  +  = ESV met ingeschakelde drukknop-continu verlichting
  +  = ESV met uitschakelverwittiging
  +  = ESV met ingeschakelde drukknop-continu verlichting en met uitschakelverwittiging
Bij  ingeschakelde drukknop-continu verlichting  kan men door langer dan 1 seconde op de stuurdruk-
knop te drukken, overschakelen op continuverlichting. Die wordt automatisch na 2 uur uitgeschakeld of 
door opnieuw op de drukknop te duwen.
Bij  ingeschakelde uitschakelverwittiging  fl ikkert de verlichting ca. 30 seconden voor het uitschake-
len, en in totaal 3 keer in steeds korter wordende tij dsintervallen.
Zij n de drukknop-continuverlichting en de uitschakelverwittiging ingeschakeld  , dan heeft men een 
uitschakelverwittiging vóór het uitschakelen van de continu verlichting.
Met de onderste draaischakelaar kan in de functie ESV de afvalvertraging ingesteld worden tussen 2 en 
120 minuten. In de positie  heeft men een normale impulsschakelaar functie ES, zonder uitschakelver-
traging, zonder drukknop-continuverlichting en zonder uitschakelverwittiging.
In de positie ER = schakelrelais van de andere draaischakelaar zorgt deze tweede draaischakelaar voor 
een veiligheid en een energiesparende functie, behalve in de stand  : indien het uitschakelbevel niet 
herkend wordt, door bv. een geblokkeerde drukknop of een te snel bediende drukknop, dan schakelt het 
relais na de ingestelde tij d, tussen 2 en 120 seconden, automatisch uit. Indien een FTK ingeleerd werd, dan 
is deze tij dfunctie uitgeschakeld.
Schemerschakelaar met ingeleerde draadloze helderheidssensor voor buitenopstelling FAH en 
bewegingsherkenning met een ingeleerde draadloze bewegingssensor FBH conform de handleiding.
Een LED begeleidt het inleerproces, conform de handleiding. En tij dens het normaal gebruik toont hij , 
door kort knipperen, stuurbevelen aan.

Voorstelling is de 
fabrieksinstelling.

Functie draaischakelaars

FSR61LN-230V Wireless actor impulsschakelaar/relais EAN 4010312313190

LA NL NA

N

NA

L

LA

Aansluitvoorbeeld

LA N

N

NA

L

LA

L NA

L

N

Technische gegevens blz. T-3.
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WIRELESS ACTOR MULTIFUNCTIE IMPULSSCHAKELAAR FMS61NP-230V

FMS61NP-230V
1+1 NO contacten, niet potentiaalvrij  10 A/250 V AC, 230 V LED-lampen tot 400 W, gloeilampen 2000 Watt. 

Gecodeerde telegrammen, bidirectionele radiocommunicatie en met repeaterfunctie. 

Slechts 0,8 Watt stand-by verlies.

Voor inbouw. 45 mm lang, 45 mm breed, 33 mm diep.
Voedingsspanning, schakel- en lokale stuurspanning 230 V.
Bij  het wegvallen van de voedingsspanning blij ft de schakeltoestand behouden.
Bij  terugkeer van de voedingsspanning wordt defi nitief uitgeschakeld.
Deze zendactor, als multifunctie impulsschakelaar, beschikt over de modernste van de door ons ont-

wikkelde hybridetechniek: de onverslij tbare ontvangst- en sturingselektronica hebben we gecombi-

neerd met twee in de nuldoorgang schakelende bistabiele relais.

Daardoor is er zelfs bij  ingeschakelde toestand geen spoelvermogenverlies noch opwarming. Na de 
installatie volgt een korte automatische synchronisatie; gelieve een wachttij d te respecteren alvorens de 
verbruiker aan het net aan te sluiten.
Naast de draadloze stuuringang via de ingebouwde antenne, kan deze multifunctie impulsschakelaar 
eventueel ook via een conventionele 230 V drukknop lokaal aangestuurd worden. In de functie 2xS enkel 
contact 1.
Maximale stroom als som over de beide contacten 16 A bij  230 V.
De kunnen gecodeerde sensoren ingeleerd worden.

De mogelij kheid bestaat om de bidirectionele radiocommunicatie en/of een repeaterfunctie in te schakelen.
Iedere toestandswij ziging alsook binnenkomende centrale sturingstelegrammen worden met een radiote-
legram bevestigd. Dit radiotelegram kan ingeleerd worden in andere actoren en de GFVS software.
Met de bovenste draaischakelaar in de positie LRN kunnen tot 35 zenddrukknoppen toegekend worden, 
waarvan één of meerdere als centrale stuurdrukknoppen. Daarna wordt de gewenste functie van de multi-
functie impulsschakelaar gekozen. De omschakeling wordt gevisualiseerd door het oplichten van de LED.
2xS = twee enkelpolige impulsschakelaars met 1 NO contact
2S = impulsschakelaar met 2 NO contacten
WS = impulsschakelaar met 1 NO en 1 NC contact
SS1 = serieschakelaar 1 + 1 NO contacten met schakelvolgorde 1
SS2 = serieschakelaar 1 + 1 NO contacten met schakelvolgorde 2
Schakelvolgorde SS1: 0 - contact 1 - contact 2 - contact 1 + 2
Schakelvolgorde SS2: 0 - contact 1 - contact 1 + 2 - contact 2
De onderste draaischakelaar is enkel nodig tij dens het inleren van de zenders.
Vanaf productieweek 08/2013 is het mogelij k om universele drukknoppen en richtingsdrukknoppen 

in te leren.

Een LED begeleidt het inleerproces, conform de handleiding. En tij dens het normaal gebruik toont hij , 
door kort knipperen, stuurbevelen aan.

Voorstelling is de 
fabrieksinstelling.

Functie draaischakelaars

FMS61NP-230V Wireless actor multifunctie impulsschakelaar EAN 4010312300268

Aansluitvoorbeeld

Technische gegevens blz. T-3.
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FLC61NP-230V Draadloze lichtsturing EAN 4010312312032

WIRELESS ACTOR LICHTSTURING FLC61NP-230V

Voorstelling is de 
fabrieksinstelling.

Functie draaischakelaars

Aansluitvoorbeeld

Technische gegevens blz. T-3.

FLC61NP-230V
1 NO contact, niet potentiaalvrij  10 A/250 V AC, 230 V LED-lampen tot 400 W, gloeilampen 2000 Watt, 

keuze uit 5 werkwij zen.  Gecodeerde telegrammen, bidirectionele radiocommunicatie en met 

 inschakelbare repeaterfunctie. Slechts 0,8 Watt stand-by verlies.

Voor inbouw. 45 mm lang, 45 mm breed, 33 mm diep.
Voedings-, Schakelspanning en lokale stuurspanning 230 V.
Bij  het wegvallen van de voedingsspanning blij ft de schakeltoestand behouden. Bij  terugkeer van de voedings-
spanning wordt defi nitief uitgeschakeld. Na de installatie volgt een korte automatische synchronisatie; 
gelieve een wachttij d te respecteren alvorens de verbruiker aan het net aan te sluiten.
Naast de draadloze stuuringang via de ingebouwde antenne, kan deze zendactor eventueel ook via een 
conventionele 230V drukknop lokaal aangestuurd worden. Stroom naar de verklikkerlamp is niet toegelaten. 
Het is mogelij k om een modus drukknop in te leren.
De kunnen gecodeerde sensoren ingeleerd worden.

De mogelij kheid bestaat om de bidirectionele radiocommunicatie en/of een repeaterfunctie in te schakelen.
Iedere toestandswij ziging alsook binnenkomende centrale sturingstelegrammen worden dan met een 
radiotelegram bevestigd. Dit radiotelegram kan ingeleerd worden in andere actoren, de GFVS software en 
de universele aanduider.
Met de bovenste draaischakelaar in de positie LRN kunnen tot 35 zenddrukknoppen toegekend worden, 
waarvan één of meerdere als centrale stuurdrukknoppen. Bovendien ook draadloze bewegings- en hel-
derheidssensoren. Daarna wordt de gewenste werkwij ze gekozen:
ES(V)+TLZ: In deze werkwij ze is de normale impulsschakelaarfunctie met drukknop actief. Met de on-
derste draaischakelaar RV kan een afvalvertraging ingesteld worden van 0 tot 60 minuten voor de functie 
ESV. Met universele drukknoppen en richtingsdrukknoppen wordt in- en uitgeschakeld. Met een 'centraal 
aan' drukknop en een ingestelde afvalvertraging, ingesteld met de draaischakelaar RV, bekomt men de 
functie trappenlichtautomaat TLZ.
AUTO 1: in de werkwij ze AUTO 1 (beweging halfautomatisch: enkel uitschakelen gestuurd door beweging) 
wordt met universele drukknoppen, richtingsdrukknoppen of centrale sturingsdrukknoppen in- en uit-
geschakeld. Met één of meerdere Wireless bewegingssensoren wordt bij  'niet beweging' na afl oop van de 
afvalvertraging, ingesteld met de onderste draaischakelaar RV tussen de 0 en 60 minuten, uitgeschakeld.
AUTO 2: in de werkwij ze AUTO 2 (beweging en helderheid halfautomatisch: enkel uitschakelen gestuurd 
door beweging en helderheid) wordt met universele drukknoppen, richtingsdrukknoppen of centrale 
sturingsdrukknoppen in- en uitgeschakeld. Met één of meerdere Wireless bewegings-helderheidssenso-
ren wordt bij  'niet beweging' of voldoende helderheid na afl oop van de afvalvertraging, ingesteld met de 
onderste draaischakelaar RV tussen de 0 en 60 minuten, uitgeschakeld.
AUTO 3: in de werkwij ze AUTO 3 (beweging volautomatisch: in- en uitschakelen gestuurd door beweging) 
wordt bij  het onderschrij den van de helderheidsdrempel met één of meerdere Wireless bewegings-
helderheidssensoren ingeschakeld en wordt bij  'niet beweging' na afl oop van de afvalvertraging, ingesteld 
met de onderste draaischakelaar RV tussen de 0 en 60 minuten, uitgeschakeld. Daarnaast kan met univer-
sele drukknoppen, richtingsdrukknoppen of centrale sturingsdrukknoppen in- of uitgeschakeld worden.
AUTO 4: in de werkwij ze AUTO 4 (beweging en helderheid volautomatisch: in- en uitschakelen gestuurd 
door beweging en helderheid) wordt bij  het onderschrij den van de helderheidsdrempel met één of meer-
dere Wireless bewegings-helderheidssensoren ingeschakeld en wordt bij  'niet beweging' of voldoende 
helderheid na afl oop van de afvalvertraging, ingesteld met de onderste draaischakelaar RV tussen de 0 en 
60 minuten, uitgeschakeld. Daarnaast kan met universele drukknoppen, richtingsdrukknoppen of centrale 
sturingsdrukknoppen in- of uitgeschakeld worden.
Wordt er een functiedrukknop ingeleerd, dan zij n de 4 toetsen als volgt vast ingesteld: links boven AUTO, 
functie conform de positie van de draaischakelaar. Rechts boven AAN met prioriteit. Links en rechts 
onder UIT met prioriteit. De keuze AUTO wordt aangeduid met een kort in- en uitschakelen van de lamp.
Bij  verlichting met LED lampen, fl uo lampen en spaarlampen volstaat een FBH in de kamer als helder-

heidsmeting. Bij  verlichting met gloeilampen en halogeenlampen moet men voor de werkwij zen AUTO 

2 en AUTO 4 een helderheidssensor voor buitenopstelling als master inleren. Indien er meerdere 

sensoren ingeleerd worden, dan wordt er pas uitgeschakeld van zodra alle sensoren 'niet beweging' 

respectievelij k 'voldoende helderheid' melden.

Een LED begeleidt het inleerproces, conform de handleiding. En tij dens het normaal gebruik toont hij , 
door kort knipperen, stuurbevelen aan.
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WIRELESS ACTOR – UNIVERSELE DIMMERSCHAKELAAR 

ZONDER N AANSLUITING, FUD61NP-230V

FUD61NP-230V
Zonder nulleider aansluiting, power MOSFET 300 W. Slechts 0,7 Watt stand-by verlies. Met instel-

bare minimumhelderheid en dimsnelheid. Met kinderkamer- en sluimerfunctie. Mogelij kheid tot het 

inleren van licht-sferen. Gecodeerde telegrammen, bidirectionele radiocommunicatie en repeater-

functie kunnen ingeschakeld worden.

Voor inbouw. 45 mm lang, 45 mm breed, 33 mm diep.
Universele dimmerschakelaar voor R-, L- en C- belastingen tot 300 W, afhankelij k van de ventilatiecondities. 
Automatische herkenning van de soort belasting R+L of R+C.
Zonder N-aansluiting, zodat deze direct achter een bestaande drukknop kan geplaatst worden ook 

als er geen nulleider voorhanden is.

Niet geschikt voor 230 V LED lampen en voor spaarlampen (ESL), gelieve in die gevallen de FUD61NPN met 
N-aansluiting te gebruiken.
Voedingsspanning, schakel- en lokale stuurspanning 230 V, minimum belasting van 40 W.
Schakeling in de nuldoorgang met soft aan en soft uit, wat de levensduur van de lampen ten goede komt.

De ingestelde lichtintensiteit blij ft gememoriseerd bij  het uitschakelen (memory).
Bij  een stroompanne worden de ingestelde schakelingen en de lichtintensiteit gememoriseerd en wordt 
bij  het terugkeren van de voedingsspanning opnieuw ingeschakeld.
Automatische elektronische beveiliging tegen overbelasting en uitschakeling bij  oververhitting.
Met de % -draaiknop an de laagste lichtintensiteit (volledig afgedimd) ingesteld worden. In de positie LRN 
kunnen tot 35 zenddrukknoppen toegekend worden, waarvan één of meerdere als centrale stuurdrukknoppen.
Met de 'dim-speed' draaiknop kan de dimsnelheid ingesteld worden. Gelij ktij dig wordt de duur van de soft 
aan en de soft uit veranderd.
Bovenop de draadloze stuuringang via de ingebouwde antenne, kan deze universele dimmer eventueel 
ook via een conventionele 230 V drukknop (gemonteerd voor de dimmer) lokaal aangestuurd worden.
De kunnen gecodeerde sensoren ingeleerd worden.

De mogelij kheid bestaat om de bidirectionele radiocommunicatie en/of een repeaterfunctie in te schakelen.
Iedere toestandswij ziging alsook binnenkomende centrale sturingstelegrammen worden dan met een 
radiotelegram bevestigd. Dit radiotelegram kan ingeleerd worden in andere actoren zoals de FSR61NP-
230V, de GFVS software en de universele aanduider. In de GFVS software wordt bovendien de actuele 
dimwaarde aangeduid in %.
De zenddrukknoppen kunnen ofwel als richtingsdrukknoppen of als universele drukknoppen inge-

leerd worden: als richtingsdrukknop is dan op één zij de drukken voor inschakelen en opdimmen, en op 
de andere zij de drukken voor uitschakelen en afdimmen. Een dubbele puls op de inschakelzij de schakelt 
het automatisch opdimmen in tot de maximale helderheid met de snelheid ingesteld met de dim-speed 
draaiknop. Een dubbele puls op de uitschakelzij de activeert de sluimerfunctie. De kinderkamersturing 
wordt gerealiseerd op de inschakelzij de. Als universele drukknop verandert de dimrichting door het kort 
onderbreken van de aansturing. Korte stuurbevelen schakelen in of uit.
Sturing van lichtsferen, kinderkamerschakeling en sluimerfunctie conform de handleiding.

Een LED begeleidt de inleeroperatie, conform de handleiding. En tij dens het normaal gebruik toont hij , 
door kort knipperen, stuurbevelen aan.

Voorstelling is de 
fabrieksinstelling.

Functie draaischakelaars

FUD61NP-230V Wireless actor univserele inbouwdimmer zonder N-aansluting EAN 4010312300183

Aansluitvoorbeeld

Technische gegevens blz. T-3.
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WIRELESS ACTOR UNIVERSELE DIMMERSCHAKELAAR FUD61NPN-230V

FUD61NPN-230V
Universele dimmerschakelaar, Power MOSFET 300 W. Automatische herkenning van de lampen. 

Slechts 0,7 Watt stand-by verlies. Instelbare minimale helderheid ofwel dimspeed. Met lichtwek-

ker-, kinderkamer- en sluimerschakeling. Met lichtsferen. Gecodeerde telegrammen, bidirectio-

nele radiocommunicatie en repeaterfunctie kunnen ingeschakeld worden.

Voor inbouw. 45 mm lang, 45 mm breed, 33 mm diep.
Universele dimmer voor lampen tot 300 W, afhankelij k van de ventilatiecondities. Dimbare 230 V LED-
lampen en dimbare spaarlampen ESL afhankelij k van de lampenelektronica en de dimwij ze, zie techni-

sche gegevens blz. T-3.

Schakeling in de nuldoorgang met soft aan en soft uit, wat de levensduur van de lampen ten goede komt.

Voedingsspanning, schakel- en lokale stuurspanning 230 V. Geen minimum belasting nodig.
De ingestelde lichtintensiteit blij ft gememoriseerd bij  het uitschakelen (memory).
Bij  een stroompanne worden de ingestelde schakelingen en de lichtintensiteit gememoriseerd en wordt 
bij  het terugkeren van de voedingsspanning opnieuw ingeschakeld.
Automatische elektronische beveiliging tegen overbelasting en uitschakeling bij  oververhitting.
De kunnen gecodeerde sensoren ingeleerd worden.

De mogelij kheid bestaat om de bidirectionele radiocommunicatie en/of een repeaterfunctie in te schakelen.
Iedere toestandswij ziging alsook binnenkomende centrale sturingstelegrammen worden dan met een 
radiotelegram bevestigd. Dit radiotelegram kan ingeleerd worden in andere actoren zoals de FSR61NP-
230V, de GFVS software en de universele aanduider. In de GFVS software wordt bovendien de actuele 
dimwaarde aangeduid in %.
Met de bovenste % /dim speed-draaischakelaar kan ofwel de laagste lichtintensiteit (volledig afgedimd) 
ofwel de dimsnelheid ingesteld worden.
De onderste draaischakelaar bepaalt tij dens de werking of de automatische lampenherkenning inge-
schakeld moet zij n ofwel de comfortposities ingeschakeld moeten zij n:
AUTO laat het dimmen toe van alle lampensoorten.

LC1 is de comfortpositie voor dimbare 230 V LED-lampen, die zich wegens hun constructie niet voldoende 
laten afdimmen in de positie AUTO (faseafsnij ding) en dus gedwongen moeten worden in faseaansnij ding.
LC2 en LC3 zij n comfortposities voor dimbare 230 V LED-lampen zoals LC1, doch met andere dimcurven.
EC1 is een comfortpositie voor spaarlampen, die wegens hun constructie ingeschakeld worden met een 
verhoogde spanning, zodat deze in afgedimde toestand ook koud weerom ingeschakeld kunnen worden.
EC2 is een comfortpositie voor spaarlampen, die zich wegens kun constructie niet opnieuw laten inscha-
kelen in afgedimde toestand. In deze positie is de Memory uitgeschakeld.
In de posities LC1, LC2, LC3, EC1 en EC2 mogen geen inductieve (gewikkelde) transfo's aangesloten 

worden. Anderzij ds kan het maximaal aantal dimbare LED lampen lager zij n dan in de positie AUTO.
De zenddrukknoppen kunnen ofwel als richtingsdrukknoppen ofwel als universele drukknoppen 

ingeleerd worden: als richtingsdrukknop is dan op één zij de drukken voor inschakelen en opdimmen, en 
op de andere zij de drukken voor uitschakelen en afdimmen. Een dubbele puls op de inschakelzij de acti-
veert het automatisch opdimmen tot de maximale helderheid aan de snelheid ingesteld op de dim-speed 
draaischakelaar. Een dubbele puls op de uitschakelzij de activeert de sluimerfunctie. De kinderkamerstu-
ring wordt gerealiseerd op de inschakelzij de. Als universele drukknop verandert de dimrichting door de 
drukknop kort even los te laten.
Sturing van lichtsferen, lichtwekkerschakeling, kinderkamerschakeling en sluimerfunctie conform 

de handleiding.

Een LED begeleidt het inleerproces, conform de handleiding. En tij dens het normaal gebruik toont hij , 
door kort knipperen, stuurbevelen aan.

Voorstelling is de 
fabrieksinstelling.

Functie draaischakelaars

L N

Aansluitvoorbeeld

Technische gegevens blz. T-3. FUD61NPN-230V Wireless actor universele inbouwdimmer EAN 4010312300299

mit richtingsdrukknoppen

met universele drukknop
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WIRELESS ACTOR CONSTANTE STROOM LED DIMMER FKLD61

FKLD61
Constante DC-stroombron voor LED-lampen tot 1000 mA respectievelij k 30 Watt. Slechts 0,3 Watt 

stand-by verlies. Instelbare minimum lichtintensiteit en dim-snelheid. Met kinderkamer- en slui-

merschakeling. Met lichtsferensturing via PC of via zenddrukknoppen. Gecodeerde telegrammen, 

bidirectionele radiocommunicatie en repeaterfunctie.

Voor inbouw. Lengte 45 mm, breedte 45 mm en diepte 33 mm.
De nominale uitgangsstroom kan met een jumper, op de print, ingesteld worden: geen verbinding: 350 mA; 
rechts (pin 2-3 verbonden): 700 mA; links (pin 1-2 verbonden): 1000 mA. Fabrieksinstelling 700 mA.
Bereik van de ingangsspanning van 12 V DC tot maximaal 36 V DC. De ingangsspanning moet zo gekozen 
worden dat hij  hoger is dan de som van de LED-spanning aan de uitgang. Dit verschil moet minstens 6 Volt 
bedragen. Het totale vermogen uitgangsstroom x uitgangsspanning mag niet hoger zij n dan 30 Watt.
Een impulsbestendige DC-voeding is vereist, die de nodige spanning en de nodige stroom voor de LEDs 
kan leveren.
Universele stuurspanning van 8 tot 230 V UC, galvanisch gescheiden van de voedings- en schakelspanning.
De ingestelde lichtintensiteit blij ft gememoriseerd bij  het uitschakelen (memory).
Bij  een stroompanne worden de ingestelde schakelingen en de lichtintensiteit gememoriseerd en 
opnieuw ingeschakeld bij  terugkeer van de voedingsspanning.
Automatische elektronische beveiliging tegen overbelasting en afschakelen bij  te hoge temperatuur.
De kunnen gecodeerde sensoren ingeleerd worden.

De mogelij kheid bestaat om de bidirectionele radiocommunicatie en/of een repeaterfunctie in te schakelen.
Met de bovenste % -draaischakelaar kan de laagste lichtintensiteit (volledig afgedimd) ingesteld 
worden. In de positie LRN kunnen tot 35 zenddrukknoppen toegekend worden, waarvan één of meerdere als 
centrale stuurdrukknoppen.
Met de onderste dim-speed-draaischakelaar kan de dimsnelheid ingesteld worden.
Naast de draadloze stuuringang via de ingebouwde antenne, kan deze dimmer eventueel ook via een con-
ventionele drukknop op universele spanning lokaal aangestuurd worden. Dan zorgt een korte onderbre-
king van de aansturing voor een verandering van de dimrichting. Korte stuurbevelen schakelen in of uit.
De zenddrukknoppen kunnen ofwel als richtingsdrukknoppen of als universele drukknoppen inge-

leerd worden: als richtingsdrukknop is dan op één zij de drukken voor 'inschakelen en opdimmen', en op 
de andere zij de drukken voor 'uitschakelen en afdimmen'. Een dubbele puls op de inschakelzij de schakelt 
het automatisch opdimmen in tot de maximale helderheid met de snelheid ingesteld met de dim-speed 
draaiknop. Een dubbele puls op de uitschakelzij de activeert de sluimerfunctie. De kinderkamersturing 
wordt gerealiseerd op de inschakelzij de. Als universele drukknop verandert de dimrichting door het kort 
onderbreken van de aansturing. Met kinderkamersturing en sluimerfunctie.
Met de centrale drukknop 'aan' schakelt de dimmer in op de geheugenwaarde. De centrale drukknop 'uit' 
schakelt de dimmer uit.
Kinderkamerfunctie (universele drukknop of richtingsdrukknop op de inschakelzij de): door bij  het 
inschakelen iets langer op de toets te drukken, gaat de verlichting pas na ca. 1 sec op zij n minimum-
waarde oplichten en zolang men blij ft duwen wordt langzaam opgedimd, zonder dat de eerder ingestelde 
lichtintensiteit uit het geheugen wordt gewist.
Sluimerfunctie (universele drukknop of richtingsdrukknop op de uitschakelzij de): door een dubbele impuls 
wordt de verlichting vanaf de actuele helderheid afgedimd en uitgeschakeld. De maximale dimtij d van 60 mi-
nuten is afhankelij k van de actuele helderheid en van de ingestelde minimum lichtintensiteit en kan daardoor 
overeenkomstig verkort worden. Met een korte puls kan tij dens het afdimproces altij d uitgeschakeld worden.
Lichtsferen aan de PC worden met de Wireless visualisatie- en sturingssoftware voor gebouwen GFVS 
ingesteld en opgeroepen. De beschrij ving van GFVS kan men terugvinden in deelcataloog 5. Hiervoor moet 
men aan de PC één of meerdere FKLD61 inleren als dimmer met procentuele helderheidswaarden.
Lichtsferen met zenddrukknoppen worden aan de FKLD61 ingeleerd. Tot vier helderheidswaarden kun-
nen ingeleerd worden met een lichtsferendrukknop met dubbele toetsen.
Er kan ofwel een FBH als bewegingssensor met/zonder schemerschakelaar ofwel een FAH als schemer-
schakelaar ingeleerd worden conform de handleiding.
Een LED begeleidt de inleeroperatie, conform de handleiding. En tij dens het normaal gebruik toont hij , 
door kort knipperen, stuurbevelen aan.

Voorstelling is de 
fabrieksinstelling.

Functie draaischakelaars

FKLD61 Wireless actor constante stroom LED dimmer EAN 4010312314357

Aansluitvoorbeeld

Technische gegevens blz. T-3.
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WIRELESS ACTOR PWM LED DIMMER FLD61

FLD61
PWM dimmer voor LED-lampen 12-36 V DC tot 4 A. Slechts 0,2-0,4 Watt stand-by verlies. 

Instelbare minimum lichtintensiteit en dimsnelheid. Met kinderkamer- en sluimerschakeling.

Met lichtsferensturing via PC of via zenddrukknoppen. Gecodeerde telegrammen, bidirectionele 

radiocommunicatie en repeaterfunctie.

Voor inbouw. Lengte 45 mm, breedte 45 mm en diepte 33 mm.
Voedingsspanning 12 tot 36 V DC, afhankelij k van de aangesloten LED-verlichting.
PWM (Pulse Width Modulation) uitgangsspanning.
Maximale uitgangsstroom 4 A.
Een impulsbestendige DC-voeding is vereist, die de nodige spanning en de nodige stroom voor de LED-
lamp(en) kan leveren.
Universele stuurspanning van 8 tot 230 V UC, galvanisch gescheiden van de voedings- en schakelspanning.
De ingestelde lichtintensiteit blij ft gememoriseerd bij  het uitschakelen (memory).
Bij  een stroompanne worden de ingestelde schakelingen en de lichtintensiteit gememoriseerd en op-
nieuw ingeschakeld bij  terugkeer van de voedingsspanning.
Automatische elektronische beveiliging tegen overbelasting en afschakelen bij  te hoge temperatuur.
Er kunnen gecodeerde sensoren ingeleerd worden.

De mogelij kheid bestaat om de bidirectionele radiocommunicatie en/of een repeaterfunctie in te schakelen.
Met de bovenste % -draaischakelaar kan de laagste lichtintensiteit (volledig afgedimd) ingesteld 
worden. In de positie LRN kunnen tot 35 zenddrukknoppen toegekend worden, waarvan één of meerdere 
als centrale stuurdrukknoppen.
Met de onderste dim-speed-draaischakelaar kan de dimsnelheid ingesteld worden.
Naast de draadloze stuuringang via de ingebouwde antenne, kan deze dimmer eventueel ook via een con-
ventionele drukknop op universele spanning lokaal aangestuurd worden. Dan zorgt een korte onderbre-
king van de aansturing voor een verandering van de dimrichting. Korte stuurbevelen schakelen in of uit.
De zenddrukknoppen kunnen ofwel als richtingsdrukknoppen of als universele drukknoppen inge-

leerd worden: als richtingsdrukknop is dan op één zij de drukken voor 'inschakelen en opdimmen', en op 
de andere zij de drukken voor 'uitschakelen en afdimmen'. Een dubbele puls op de inschakelzij de schakelt 
het automatisch opdimmen in tot de maximale helderheid met de snelheid ingesteld met de dim-speed 
draaiknop. Een dubbele puls op de uitschakelzij de activeert de sluimerfunctie. De kinderkamersturing 
wordt gerealiseerd op de inschakelzij de. Als universele drukknop verandert de dimrichting door het kort 
onderbreken van de aansturing. Met kinderkamersturing en sluimerfunctie.
Met de centrale drukknop 'aan' schakelt de dimmer in op de geheugenwaarde. De centrale drukknop 

'uit' schakelt de dimmer uit.
Kinderkamerfunctie (universele drukknop of richtingsdrukknop op de inschakelzij de): door bij  het 
inschakelen iets langer op de toets te drukken, gaat de verlichting pas na ca. 1 sec op zij n minimum-
waarde oplichten en zolang men blij ft duwen wordt langzaam opgedimd, zonder dat de eerder ingestelde 
lichtintensiteit uit het geheugen wordt gewist.
Sluimerfunctie (universele drukknop of richtingsdrukknop op de uitschakelzij de): door een dubbele 
impuls wordt de verlichting vanaf de actuele helderheid afgedimd en uitgeschakeld. De maximale dimtij d 
van 60 minuten is afhankelij k van de actuele helderheid en van de ingestelde minimum lichtintensiteit 
en kan daardoor overeenkomstig verkort worden. Met een korte puls kan tij dens het afdimproces altij d 
uitgeschakeld worden.
Lichtsferen aan de PC worden met de Wireless visualisatie- en sturingssoftware GFVS ingesteld en opge-
roepen. De beschrij ving van GFVS kan men terugvinden in rubriek V. Hiervoor moet men aan de PC één of 
meerdere FLD61 inleren als dimmer met procentuele helderheidswaarden.
Lichtsferen met zenddrukknoppen worden aan de FLD61 ingeleerd. Tot vier helderheidswaarden kunnen 
ingeleerd worden met een lichtsferendrukknop met dubbele toetsen.
Er kan ofwel een FBH als bewegingssensor met/zonder schemerschakelaar ofwel een FAH als schemer-
schakelaar ingeleerd worden conform de handleiding.
Een LED begeleidt de inleeroperatie, conform de handleiding. En tij dens het normaal gebruik toont hij , 
door kort knipperen, stuurbevelen aan.

Voorstelling is de 
fabrieksinstelling.

Functie draaischakelaars

Aansluitvoorbeeld

Technische gegevens blz. T-3. FLD61 Wireless actor PWM LED dimmer EAN 4010312315255
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WIRELESS ACTOR VOOR ZONNEWERINGEN EN ROLLUIKEN FSB61-230 V

FSB61-230V
Zonder nulleider aansluiting, 1+1 NO contacten, niet potentiaalvrij  4A/250 V AC, voor het sturen 

van rolluiken en zonneweringen. Gecodeerde telegrammen, bidirectionele radiocommunicatie en 

repeaterfunctie kunnen ingeschakeld worden. Slechts 0,8 Watt stand-by verlies.

Voor inbouw. 45 mm lang, 45 mm breed, 33 mm diep.
Voedingsspanning, schakel- en lokale stuurspanning 230 V.
Zonder N-aansluiting, daardoor niet geschikt voor alle motoren.
Bij  het wegvallen van de voedingsspanning wordt defi nitief uitgeschakeld.
Naast de draadloze stuuringang via de ingebouwde antenne, kan deze impuls-groepenschakelaar 
eventueel ook via een conventionele 230 V drukknop lokaal aangestuurd worden.
Er kunnen gecodeerde sensoren ingeleerd worden.

De mogelij kheid bestaat om de bidirectionele radiocommunicatie en/of een repeaterfunctie in te schakelen.
Iedere toestandswij ziging alsook binnenkomende centrale sturingstelegrammen worden met een radio-
telegram bevestigd. Dit radiotelegram kan ingeleerd worden in andere actoren, de GFVS software en de 
universele aanduider.
Met de bovenste draaischakelaar in de positie LRN kunnen tot 35 zenddrukknoppen 
toegekend worden, waarvan één of meerdere als centrale stuurdrukknoppen. Daarna wordt de gewenste 
functie van de impuls-groepenschakelaar gekozen:
GS1 =  groepenschakelaar met sturing door middel van drukknoppen en afvalvertraging in seconden. 

Het kan zowel een draadloze drukknop zij n met de functie 'OP-STOP-NEER-STOP' ingeleerd als 
universele drukknop voor de lokale sturing, alsook een draadloze drukknop als een richtingsdruk-
knop. Met een drukimpuls aan de bovenzij de wordt de schakelstand 'OP' direct geactiveerd. Met 
een drukimpuls aan de onderzij de wordt de schakelstand 'NEER' direct geactiveerd. Een volgende 
druk impuls in dezelfde richting onderbreekt direct die neerwaartse beweging. Echter bij  een 
drukimpuls in de andere richting wordt gestopt en na een pauze van 500 ms wordt de motor in de 
andere richting gestuurd.

Een dynamische centrale bediening met of zonder prioriteit kan gerealiseerd worden.

GS2 = groepenschakelaar zoals GS1, drukknop voor centrale sturing steeds zonder prioriteit.
GS3 =   groepenschakelaar zoals GS2, doch daarbij  de dubbelklik omkeerfunctie voor de lokale druk-

knop alsook voor een draadloze drukknop, ingeleerd als universele drukknop: na een dubbele klik 
beweegt de jaloezie zich in de tegenovergestelde richting tot ze door een korte puls gestopt wordt.

GS4 =   groepenschakelaar zoals GS2, met daarbij  puls omkeerfunctie: de stuurdrukknop werkt eerst 
statisch. Het relais wordt aangetrokken, zolang men pulsen geeft, zodat de jaloezie in de omge-
keerde richting kan gedraaid worden door middel van korte impulsen.

GR =  groepenrelais. Zolang een zenddrukknop gesloten blij ft, is een contact gesloten, daarna opent hij  
opnieuw. Bij  het volgend zendsignaal sluit het ander contact enz.

Sfeersturing van zonnewering/rolluik: met een stuursignaal van een als sfeerdrukknop ingeleerde druk-
knop met een dubbele toets kan men tot 4 vooraf bepaalde 'NEER' looptij den oproepen.
Bij  een sturing via de GFVS-software kan men bevelen sturen met een exacte looptij d zowel voor op of 
neer. Vermits de actor na iedere activiteit, ook bij  de bediening via de drukknoppen, de exacte looptij d 
terugmeldt, wordt de positie van het rolluik/zonnewering altij d correct weergegeven in de GFVS-software. 
Bij  het bereiken van de eindposities boven of onder wordt de positie automatisch gesynchroniseerd.
Wordt er een draadloze helderheidssensor voor buitenopstelling bij komend naast een sfeerdrukknop 
ingeleerd, dan worden de sferen 1, 2 en 4 automatisch gestuurd in functie van de helderheid buiten.
Met de onderste draaischakelaar wordt de afvalvertraging in de positie 'STOP' ingesteld in seconden. 
Deze vertragingstij d moet minimaal zo lang ingesteld worden dat de zonnewering of rolluik de nodige tij d 
heeft om van de ene eindpositie naar de andere eindpositie over te schakelen.
Indien een draadloos deur- venstercontact FTK of een vensterhandgreep sensor FFG7B-rw ingeleerd 

werd, is er bij  een geopende deur een lock-out beveiliging actief waarbij  een 'centrale sturing NEER' of 
'sfeer NEER' dan geblokkeerd wordt.
Een LED begeleidt het inleerproces, conform de handleiding. En tij dens het normaal gebruik toont hij , 
door kort knipperen, stuurbevelen aan.

Voorstelling is de 
fabrieksinstelling.

Functie draaischakelaars

FSB61-230V Wireless actor zonder nulleider aansluting groepenschakelaar EAN 4010312317235
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Aansluitvoorbeeld
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WIRELESS ACTOR VOOR ZONNEWERINGEN EN ROLLUIKEN FSB61NP-230V

FSB61NP-230V
1+1 NO contacten, niet potentiaalvrij  4A/250 V AC, voor het sturen van rolluiken en zonneweringen. 

Gecodeerde telegrammen, bidirectionele radiocommunicatie en repeaterfunctie kunnen ingescha-

keld worden. Slechts 0,9 Watt stand-by verlies.

Voor inbouw. 45 mm lang, 45 mm breed, 33 mm diep.
Voedingsspanning, schakel- en lokale stuurspanning 230 V.
Bij  het wegvallen van de voedingsspanning wordt defi nitief uitgeschakeld.
Naast de draadloze stuuringang via de ingebouwde antenne, kan deze impuls-groepenschakelaar eventu-
eel ook via een conventionele 230 V drukknop lokaal aangestuurd worden.
Vanaf productieweek 36/19 kan er met een diode RTD (zelfde polariteit) een richtingsdrukknop aan-
gesloten worden voor het bevel 'neer'. Een andere richtingsdrukknop voor het bevel 'op' wordt direct 
aangesloten aan de stuuringang. Bij  de eerste stuurimpuls 'neer' schakelt de FSB61 de stuuringang om tot 
'richtingsdrukknop'. Om de stuuringang opnieuw om te schakelen naar 'universele drukknop' moet men de 
voedingsspanning even kort uitschakelen.
Er kunnen gecodeerde sensoren ingeleerd worden.

De mogelij kheid bestaat om de bidirectionele radiocommunicatie en/of een repeaterfunctie in te schakelen.
Iedere toestandswij ziging alsook binnenkomende centrale sturingstelegrammen worden met een radio-
telegram bevestigd. Dit radiotelegram kan ingeleerd worden in andere actoren, de GFVS software en de 
universele aanduider.
Met de bovenste draaischakelaar in de positie LRN kunnen tot 35 zenddrukknoppen toegekend worden, 
waarvan één of meerdere als centrale stuurdrukknoppen. Daarna wordt de gewenste functie van de 
impuls-groepenschakelaar gekozen:
GS1 =  groepenschakelaar met sturing door middel van drukknoppen en afvalvertraging in seconden. Het 

kan zowel een draadloze drukknop zij n met de functie 'OP-STOP-NEER-STOP' ingeleerd als universele 
drukknop voor de lokale sturing, alsook een draadloze drukknop als een richtingsdrukknop. Met een 
drukimpuls aan de bovenzij de wordt de schakelstand 'OP' direct geactiveerd. Met een drukimpuls aan 
de onderzij de wordt de schakelstand 'NEER' direct geactiveerd. Een volgende druk impuls in dezelfde 
richting onderbreekt direct die neerwaartse beweging. Echter bij  een drukimpuls in de andere rich-
ting wordt gestopt en na een pauze van 500ms wordt de motor in de andere richting gestuurd.

Een dynamische centrale bediening met of zonder prioriteit kan gerealiseerd worden.

GS2 = groepenschakelaar zoals GS1, drukknop voor centrale sturing steeds zonder prioriteit.
GS3 =   groepenschakelaar zoals GS2, doch daarbij  de dubbelklik omkeerfunctie voor de lokale druk-

knop alsook voor een draadloze drukknop, ingeleerd als universele drukknop: na een dubbele klik 
beweegt de jaloezie zich in de tegenovergestelde richting tot ze door een korte puls gestopt wordt.

GS4 =   groepenschakelaar zoals GS2, met daarbij  puls omkeerfunctie: de stuurdrukknop werkt eerst 
statisch. Het relais wordt aangetrokken, zolang men pulsen geeft, zodat de jaloezie in de omge-
keerde richting kan gedraaid worden door middel van korte impulsen.

GR =  groepenrelais. Zolang een zenddrukknop gesloten blij ft, is een contact gesloten, daarna opent hij  
opnieuw. Bij  het volgend zendsignaal sluit het ander contact enz.

Sfeersturing van zonnewering/rolluik: met een stuursignaal van een als sfeerdrukknop ingeleerde druk-
knop met een dubbele toets kan men tot 4 vooraf bepaalde 'NEER' looptij den oproepen.
Bij  een sturing via de GFVS-software kan men bevelen sturen met een exacte looptij d zowel voor op of 
neer. Vermits de actor na iedere activiteit, ook bij  de bediening via de drukknoppen, de exacte looptij d 
terugmeldt, wordt de positie van het rolluik/zonnewering altij d correct weergegeven in de GFVS-software. 
Bij  het bereiken van de eindposities boven of onder wordt de positie automatisch gesynchroniseerd.
Wordt er een draadloze helderheidssensor voor buitenopstelling bij komend naast een sfeerdrukknop 
ingeleerd, dan worden de sferen 1, 2 en 4 automatisch gestuurd in functie van de helderheid buiten.
Met de onderste draaischakelaar wordt de afvalvertraging in de positie 'STOP' ingesteld in seconden. 
Deze vertragingstij d moet minimaal zo lang ingesteld worden dat de zonnewering of rolluik de nodige tij d 
heeft om van de ene eindpositie naar de andere eindpositie over te schakelen.
Indien een draadloos deur- venstercontact FTK of een vensterhandgreep sensor FFG7B-rw ingeleerd 

werd, is er bij  een geopende deur een lock-out beveiliging actief waarbij  een 'centrale sturing NEER' of 
'sfeer NEER' dan geblokkeerd wordt.
Een LED begeleidt het inleerproces, conform de handleiding. En tij dens het normaal gebruik toont hij , 
door kort knipperen, stuurbevelen aan.

Voorstelling is de 
fabrieksinstelling.

Functie draaischakelaars

Aansluitvoorbeeld UT

Aansluitvoorbeeld RT

Technische gegevens blz. T-3. FSB61NP-230V Wireless actor voor zonneweringen en rolluiken EAN 4010312300213
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WIRELESS ACTOR TRAPPENLICHTAUTOMAAT-NALOOPRELAIS FTN61NP-230V

FTN61NP-230V
1 NO contact, niet potentiaalvrij  10 A/250 V AC, 230 V LED-lampen tot 400 W, gloeilampen 2000 Watt, 

vertraagd afvallend met uitschakelverwittiging en inschakelbare continuverlichting. Gecodeerde 

telegrammen, bidirectionele radiocommunicatie en met inschakelbare repeaterfunctie. 

Slechts 0,8 Watt stand-by verlies.

Voor inbouw. 45 mm lang, 45 mm breed, 33 mm diep.
Voedingsspanning, schakel- en lokale stuurspanning 230 V.
Contactschakeling in de nuldoorgang wat de levensduur van de contacten en de verbruikers ten 

goede komt.

Deze zendactor, als trappenlichtautomaat-nalooprelais, beschikt over de modernste van de door 

ons ontwikkelde hybridetechniek: de onverslij tbare ontvangst- en sturingselektronica hebben we 

gecombineerd met de in de nuldoorgang schakelende bistabiele relais.

Daardoor is er zelfs bij  ingeschakelde toestand geen spoelvermogenverlies noch opwarming. Na de 
installatie volgt een korte automatische synchronisatie; gelieve een wachttij d te respecteren alvorens de 
verbruiker aan het net aan te sluiten.
Naast de draadloze stuuringang via de ingebouwde antenne, kan deze trappenlichtautomaat-nalooprelais 
eventueel ook via een conventionele 230 V drukknop lokaal aangestuurd worden. Stroom naar de verklik-
kerlamp tot 5 mA, afhankelij k van de ontstekingsspanning van de verklikkerlampen.
Bij  een stroompanne wordt de verlichting opnieuw ingeschakeld indien de tij dsafl oop nog niet beëindigd was.
De kunnen gecodeerde sensoren ingeleerd worden.

De mogelij kheid bestaat om de bidirectionele radiocommunicatie en/of een repeaterfunctie in te schakelen.
Iedere toestandswij ziging alsook binnenkomende centrale sturingstelegrammen worden met een radio-
telegram bevestigd. Dit radiotelegram kan ingeleerd worden in andere actoren, de GFVS software en de 
universele aanduider.
Met de bovenste draaischakelaar in de positie LRN kunnen tot 35 zenddrukknoppen en/of draadloze 
bewegings- en helderheidssensoren FBH toegekend worden, waarvan één of meerdere als centrale stuur-
drukknoppen. Daarna wordt de gewenste functie van de trappenlichtautomaat-nalooprelais gekozen:
Om de gewenste positie duidelij k te vinden, licht de LED even op van zodra men met de draaischakelaar 
een nieuwe positie bereikt heeft.
NLZ  =  nalooprelais
TLZ  =  trappenlichtautomaat
  +  = TLZ met ingeschakelde drukknop-continu verlichting
  +  = TLZ met uitschakelverwittiging
  +  =  TLZ met ingeschakelde drukknop-continu verlichting en met 

uitschakelverwittiging
Bij  ingeschakelde drukknop-continu verlichting  kan door langer dan 1 seconde op de stuurdrukknop 
te drukken, overgeschakeld worden op continu verlichting, die automatisch na 60 minuten uitgeschakeld 
wordt of door opnieuw langer dan 2 seconden op de drukknop te duwen
Bij  ingeschakelde uitschakelverwittiging  fl ikkert de verlichting ca. 30 seconden voor het uitschakelen, 
en in totaal 3 keer in steeds korter wordende tij dsintervallen.
Zij n de drukknop-continu verlichting en de uitschakelverwittiging ingeschakeld , dan krij gt men een 
uitschakelverwittiging voor het uitschakelen van de continu verlichting.
Met de onderste draaischakelaar wordt de afvalvertraging ingesteld tussen 1 en 20 minuten.
Bij  het inleren van de bewegings- en helderheidssensoren FBH, wordt bij  de laatst ingeleerde FBH de 
helderheidsschakeldrempel ingesteld, waarbij  de verlichting in- of uitgeschakeld wordt. De op de FTN61NP 
ingestelde vertragingstij d verlengt de vaste uitschakelvertraging van 1 minuut van de FBH.
Een LED begeleidt het inleerproces, conform de handleiding. En tij dens het normaal gebruik toont hij , 
door kort knipperen, stuurbevelen aan.

Voorstelling is de 
fabrieksinstelling.

Functie draaischakelaars

FTN61NP-230V Wireless actor trappenlichtautomaat-nalooprelais EAN 4010312300206

Aansluitvoorbeeld

Technische gegevens blz. T-3.
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WIRELESS ACTOR MULTIFUNCTIE TIJDRELAIS FMZ61-230V

FMZ61-230V
1 NO contact, potentiaalvrij  10 A/250 V AC, 230 V LED-lampen tot 400 W, gloeilampen tot 2000 W*. 

Gecodeerde telegrammen, bidirectionele radiocommunicatie en met inschakelbare repeaterfunctie. 

Slechts 0,8 Watt stand-by verlies.

Voor inbouw. 45 mm lang, 45 mm breed, 33 mm diep.
Voedingsspanning en lokale stuurspanning 230 V.
Bij  het wegvallen van de voedingsspanning blij ft de schakeltoestand behouden.
Bij  terugkeer van de voedingsspanning wordt defi nitief uitgeschakeld.
Deze zendactor beschikt over de modernste van de door ons ontwikkelde hybridetechniek: de onver-

slij tbare ontvangst- en sturingselektronica hebben we gecombineerd met een bistabiele relais.

Daardoor is er zelfs bij  ingeschakelde toestand geen spoelvermogenverlies noch opwarming. Na de instal-
latie volgt er een korte automatische synchronisatie; gelieve een wachttij d te respecteren alvorens de 
verbruiker aan het net aan te sluiten.
Naast de draadloze stuuringang via de ingebouwde antenne, kan deze zendactor ook via een conventio-
nele drukknop lokaal bediend worden. Stroom voor verklikkerlampjes is niet toegelaten.
De kunnen gecodeerde sensoren ingeleerd worden.

De mogelij kheid bestaat om de bidirectionele radiocommunicatie en/of een repeaterfunctie in te schakelen.
Iedere toestandswij ziging alsook binnenkomende centrale sturingstelegrammen worden met een radio-
telegram bevestigd. Dit radiotelegram kan ingeleerd worden in andere actoren, de GFVS software en de 
universele aanduider.
Met de bovenste draaischakelaar in positie LRN, kunnen tot 35 zenddrukknoppen toegekend worden, 
waarvan één of meerdere als centrale stuurdrukknop. Bovendien kunnen ook draadloze deur- venster-
contacten (FTK) ingeleerd worden met een NO of NC functie bij  geopend venster.Wordt er een richtings-
drukknop ingeleerd, dan kan met de bovenste drukknop (START) een functie (bv TI) gestart worden en 
met de onderste drukknop (STOP) gestopt worden. Daarna wordt hiermee de gewenste functie van deze 
zendactor gekozen.
RV = vertraagd afvallend
AV = vertraagd opkomend
TI = impulsgever beginnend met puls
IA = impulsgestuurd vertraagd opkomend
EW = inschakelwissend
Met de onderste draaischakelaar kan de tij d ingesteld worden van 0,5 seconden tot 60 minuten.
Een LED begeleidt het inleerproces, conform de handleiding. En tij dens het normaal gebruik toont hij , 
door kort knipperen, stuurbevelen aan.

*   De maximale belasting kan bij  een vertragings- of pulstij d van 5 minuten gebruikt worden. Bij  kortere 
tij den reduceert zich de maximale belasting als volgt: bij  2 minuten 30%, bij  5 minuten 60%

Voorstelling is de 
fabrieksinstelling.

Functie draaischakelaars

Aansluitvoorbeeld

Technische gegevens blz. T-3. FMZ61-230V Wireless actor multifunctie tij drelais EAN 4010312302293
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WIRELESS ACTOR VERWARMING-KOEL RELAIS FHK61-230 V

FHK61-230V
1 NO potentiaalvrij  contact 10 A/250 V AC. Slechts 0,8 Watt stand-by verlies. Gecodeerde telegrammen, 

bidirectionele radiocommunicatie en daarenboven kan een repeaterfunctie ingeschakeld worden.

Voor inbouw. 45 mm lang, 45 mm breed, 33 mm diep.
Voedingsspanning 230 V.
Bij  het wegvallen van de voedingsspanning blij ft de schakeltoestand behouden.
Bij  terugkeer van de voedingsspanning wordt defi nitief uitgeschakeld.
Na de installatie volgt er een korte automatische synchronisatie; gelieve een wachttij d te respecteren 
alvorens de verbruiker aan het net aan te sluiten.
Deze verwarming-koel relais evalueert de informatie van wireless temperatuurregelaars en - voelers. 

Eventueel uitbreidbaar met deur- en venstercontacten, bewegingsmelders, vensterhandgreep sensor 

FFG7B-rw en zenddrukknoppen. Met het potentiaalvrij  NO contact worden ventielen aangestuurd. 
De kunnen gecodeerde sensoren ingeleerd worden.

De mogelij kheid bestaat om de bidirectionele radiocommunicatie en/of een repeaterfunctie in te schakelen.
Iedere functiewij ziging door een draadloze temperatuurregelaar (normale werking, nachttemperatuur, uit) 
wordt met een radiotelegram bevestigd. Dit radiotelegram kan ingeleerd worden in de GFVS software.
De bovenste draaischakelaar is voor de functie-instelling:

 H1: verwarmen door middel van PWM regeling met T=4 minuten (PWM = pulse width modulation).
(Geschikt voor ventielen met thermo-elektrische klepsturing)
 H2: verwarmen door middel van PWM regeling met T=15 minuten. 
(Geschikt voor ventielen met motorgestuurde klepsturing)
H3: verwarmen door middel van 2-puntsregeling.
K1: koelen door middel van PWM regeling met T=15 minuten.
K2: koelen door middel van 2-puntsregeling.
De omschakeling wordt gevisualiseerd door het knipperen van een LED.
De onderste draaischakelaar voor het instellen van de hysteresis of PWM-beïnvloeding: linker aan-

slag: kleinste hysteresis 0,5°, in het midden: hysteresis 2,5°, rechter aanslag: grootste hysteresis 4,5°. 
Daartussenin een verdeling in stappen van 0,5°, gevisualiseerd door het knipperen van een LED.
2-puntsregeling: met de hysteresis draaischakelaar wordt het gewenste verschil ingesteld tussen de 
inschakel- en uitschakeltemperatuur. Er wordt uitgeschakeld indien de 'actuele temperatuur ≥ gewenste 
temperatuur'. Er wordt ingeschakeld wanneer de 'actuele temperatuur ≤ (gewenste temperatuur-hystere-
sis)'. Bij  koeling is het net het omgekeerde.
PWM regeling: met de hysteresis draaischakelaar wordt het gewenste temperatuursverschil ingesteld, waarbij  
ingeschakeld wordt op 100%. Er wordt uitgeschakeld indien de 'actuele temperatuur ≥ gewenste temperatuur'. Er 
wordt op 100% ingeschakeld wanneer de 'actuele temperatuur ≤ (gewenste temperatuur-hysteresis)'. Ligt de 'ac-
tuele temperatuur' tussen de 'gewenste temperatuur-hysteresis' en de 'gewenste temperatuur', wordt afhankelij k 
van het temperatuursverschil met een PWM in 10% stappen in- en uitgeschakeld. Des te geringer het tempera-
tuursverschil, des te korter de inschakeltij d. Dankzij  de instelbaarheid van de 100% waarde kan de PWM aan de 
grootte en traagheid van het verwarmingstoestel aangepast worden. Bij  koeling is het net het omgekeerde.
Bij  verwarmen is de functie 'vorstbescherming' steeds actief. Van zodra de actuele temperatuur onder de 
8°C daalt, wordt de temperatuur op 8°C geregeld.
Zolang één of meerdere vensters geopend zij n, blij ft de uitgang uitgeschakeld, indien deur/venster contacten FTK 

of een vensterhandgreep sensor FFG7B-rw ingeleerd werden. Bij  verwarming blij ft de vorstbescherming actief.
Van zodra alle ingeleerde bewegingsdetectoren FBH geen bewegingen meer detecteren, wordt het toestel 
op laag niveau geschakeld. Bij  verwarmen wordt de gewenste temperatuur met 2°C verlaagd, bij  koeling 
wordt de temperatuur met 2°C verhoogd. Van zodra een bewegingsdetector opnieuw een beweging detec-
teert, wordt overgeschakeld op normale werking.
Werd een zenddrukknop FT4 ingeleerd, dan zij n de 4 toetsen als volgt bepaald: rechts boven: normale werking 
(ook activeerbaar via een schakelklok). Rechts onder: temperatuurverlaging met 4°, in koelfunctie een verho-
ging van 4° (ook activeerbaar via een schakelklok). Links boven: temperatuurverlaging met 2°, in koelfunctie een 
verhoging van 2°. Links onder: uit (bij  verwarming is de vorstbescherming actief, bij  koeling permanent uit). Zij n 
tezelfdertij d bewegingsdetectoren en zenddrukknoppen ingeleerd, dan telt altij d het laatst ontvangen telegram. 
Een bewegingsdetector schakelt de temperatuurverlaging, ingesteld met een zenddrukknop opnieuw uit.
Een LED begeleidt het inleerproces, conform de handleiding. Tij dens het normaal gebruik toont hij , door 
kort knipperen, stuurbevelen aan.

Voorstelling is de 
fabrieksinstelling.

Functie draaischakelaars

FHK61-230V Wireless actor verwarming-koel relais EAN 4010312302309

Aansluitvoorbeeld

Technische gegevens blz. T-3.
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WIRELESS ACTOR VERWARMING- KOELRELAIS FHK61U-230 V

FHK61U-230V
1 NO potentiaalvrij  contact 10 A/250 V AC. Slechts 0,8 Watt stand-by verlies. Gecodeerde telegrammen, 

bidirectionele radiocommunicatie en daarenboven kan een repeaterfunctie ingeschakeld worden.

Voor inbouw. 45 mm lang, 45 mm breed, 33 mm diep.
Voedingsspanning 230 V.
Bij  het wegvallen van de voedingsspanning blij ft de schakeltoestand behouden.
Bij  terugkeer van de voedingsspanning wordt defi nitief uitgeschakeld.
Na de installatie volgt er een korte automatische synchronisatie; gelieve een wachttij d te respecteren 
alvorens de verbruiker aan het net aan te sluiten.
Deze verwarming-koel relais evalueert de informatie van wireless temperatuurregelaars en - voelers. 

Eventueel uitbreidbaar met deur- en venstercontacten, bewegingsmelders, vensterhandgreep sensor 

FFG7B-rw en zenddrukknoppen. De kunnen gecodeerde sensoren ingeleerd worden.
De mogelij kheid bestaat om de bidirectionele radiocommunicatie en/of een repeaterfunctie in te schakelen.
Iedere toestandswij ziging wordt met een radiotelegram bevestigd. Dit radiotelegram kan ingeleerd worden 
in andere actoren en in de GFVS software. In het bij zonder in een FSR61 om daarmee een verwarmings-
circulatiepomp synchroon te schakelen met de ventielen
De bovenste draaischakelaar is voor de functie-instelling:

 H1: verwarmen door middel van PWM regeling met T=4 minuten (PWM = pulse width modulation). 
(Geschikt voor ventielen met thermo-elektrische klepsturing)
 H2: verwarmen door middel van PWM regeling met T=15 minuten.
(Geschikt voor ventielen met motorgestuurde klepsturing)
 H3: verwarmen door middel van 2-puntsregeling.
K1: koelen door middel van PWM regeling met T=15 minuten.
K2: koelen door middel van 2-puntsregeling.
De omschakeling wordt gevisualiseerd door het knipperen van een LED.
De onderste draaischakelaar voor het instellen van de hysteresis of PWM-beïnvloeding: linker aan-

slag: leinste hysteresis 0,5°, in het midden: hysteresis 2,5°, rechter aanslag: grootste hysteresis 4,5°. 
Daartussenin een verdeling in stappen van 0,5°, gevisualiseerd door het knipperen van een LED.
2-puntsregeling: met de hysteresis draaischakelaar wordt het gewenste verschil ingesteld tussen de 
inschakel- en uitschakeltemperatuur. Er wordt uitgeschakeld indien de 'actuele temperatuur ≥ gewenste 
temperatuur'. Er wordt ingeschakeld wanneer de 'actuele temperatuur ≤ (gewenste temperatuur-hystere-
sis)'. Bij  koeling is het net het omgekeerde.
PWM regeling: met de hysteresis draaischakelaar wordt het gewenste temperatuurverschil ingesteld, 
waarbij  ingeschakeld wordt op 100%. Er wordt uitgeschakeld indien de 'actuele temperatuur ≥ gewenste 
temperatuur'. Er wordt op 100% ingeschakeld wanneer de 'actuele temperatuur ≤ (gewenste temperatuur-
hysteresis)'. Ligt de 'actuele temperatuur' tussen de 'gewenste temperatuur-hysteresis' en de 'gewenste 
temperatuur', wordt afhankelij k van het temperatuurverschil met een PWM in 10% stappen in- en uitge-
schakeld. Des te geringer het temperatuurverschil, des te korter de inschakeltij d. Dankzij  de instelbaar-
heid van de 100% waarde kan de PWM aan de grootte en traagheid van het verwarmingstoestel aangepast 
worden. Bij  koeling is het net het omgekeerde.
Bij  verwarmen is de functie 'vorstbescherming' steeds actief. Van zodra de actuele temperatuur onder 
de 8 °C daalt, wordt de temperatuur op 8 °C geregeld.
Zolang één of meerdere vensters geopend zij n, blij ft de uitgang uitgeschakeld, indien deur- venster-

contacten FTK of een vensterhandgreep sensor FFG7B-rw ingeleerd werden. Bij  verwarming blij ft de 
vorstbescherming actief.
Van zodra alle ingeleerde bewegingsdetectoren FBH geen bewegingen meer detecteren, wordt het toestel op 
laag niveau geschakeld. Bij  verwarmen wordt de gewenste temperatuur met 2 °C verlaagd, bij  koeling wordt de 
temperatuur met 2 °C verhoogd. Van zodra een bewegingsdetector opnieuw een beweging detecteert, wordt 
overgeschakeld op normale werking.
Werd een zenddrukknop FT4 ingeleerd, dan zij n de 4 toetsen als volgt bepaald: rechts boven: normale werking 
(ook activeerbaar via een schakelklok). Rechts onder: temperatuurverlaging met 4°, in koelfunctie een verhoging 
van 4° (ook activeerbaar via een schakelklok). Links boven: temperatuurverlaging met 2°, in koelfunctie een 
verhoging van 2°. Links onder: uit (bij  verwarming is de vorstbescherming actief, bij  koeling permanent uit). Zij n 
tezelfdertij d bewegingsdetectoren en zenddrukknoppen ingeleerd, dan telt altij d het laatst ontvangen telegram. 
Een bewegingsdetector schakelt de temperatuurverlaging, ingesteld met een zenddrukknop, opnieuw uit.
Een LED begeleidt het inleerproces, conform de handleiding. Tij dens het normaal gebruik toont hij , door 
kort knipperen, stuurbevelen aan.

Voorstelling is de 
fabrieksinstelling.

Functie draaischakelaars

2 L

2

1

1 N

Aansluitvoorbeeld

Technische gegevens blz. T-3. FHK61U-230V Wireless actor verwarming-koel relais EAN 4010312315118
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WIRELESS ACTOR - VERWARMINGSRELAIS EN KOELINGSRELAIS 

MET SOLID-STATE FHK61SSR-230V

FHK61SSR-230V
Geruisloze individuele kamertemperatuurregeling, 400 W. Solid-state relais niet potentiaalvrij . 

Slechts 0,8 Watt stand-by verlies. Gecodeerde telegrammen, bidirectionele radiocommunicatie en 

daarenboven kan een repeaterfunctie ingeschakeld worden.

Voor inbouw. 45 mm lang, 45 mm breed, 33 mm diep. Voedingsspanning, schakel- en lokale stuurspanning 230 V.
Bij  een belasting < 1 W moet er een GLE parallel op de belasting geplaatst worden.
Deze verwarming-koel relais evalueert de informatie van wireless temperatuurregelaars en - voelers. 

Eventueel uitbreidbaar met deur- en venstercontacten, bewegingsmelders, vensterhandgreep sensor 

FFG7B-rw en zenddrukknoppen. Er kunnen gecodeerde sensoren ingeleerd worden.
Bidirectionele radiocommunicatie en/of een repeaterfunctie kunnen ingeschakeld worden.
Iedere toestandswij ziging (normale werking, nachttemperatuur, uit) wordt met een radiotelegram bevestigd. 
Dit radiotelegram kan ingeleerd worden in de GFVS software.
De bovenste draaischakelaar is voor de functie-instelling:

H1: verwarmen door middel van PWM regeling met T=4 minuten (PWM = pulse width modulation).
(Geschikt voor ventielen met thermo-elektrische klepsturing)
 H2: verwarmen door middel van PWM regeling met T=15 minuten. (Geschikt voor ventielen met motor-
gestuurde klepsturing)
 H3: verwarmen door middel van 2-puntsregeling.
K1: koelen door middel van PWM regeling met T=15 minuten.
K2: koelen door middel van 2-puntsregeling.
De omschakeling wordt gevisualiseerd door het knipperen van een LED.
De onderste draaischakelaar voor het instellen van de hysteresis of PWM-beïnvloeding: linker aanslag: 
kleinste hysteresis 0,5°, in het midden: hysteresis 2,5°, rechter aanslag: grootste hysteresis 4,5°. Daar-
tussenin een verdeling in stappen van 0,5°, gevisualiseerd door het knipperen van een LED. 2-puntsrege-

ling: met de hysteresis draaischakelaar wordt het gewenste verschil ingesteld tussen de inschakel- en 
uitschakeltemperatuur. Er wordt uitgeschakeld indien de 'actuele temperatuur ≥ gewenste temperatuur'. 
Er wordt ingeschakeld wanneer de 'actuele temperatuur ≤ (gewenste temperatuur-hysteresis)'. Bij  koeling 
is het net het omgekeerde. PWM regeling: met de hysteresis draaischakelaar wordt het gewenste temperatuur-
verschil ingesteld, waarbij  ingeschakeld wordt op 100%. Er wordt uitgeschakeld indien de 'actuele temperatuur ≥ 
gewenste temperatuur'. Er wordt op 100% ingeschakeld wanneer de 'actuele temperatuur ≤ (gewenste tempe-
ratuur-hysteresis)'. Ligt de 'actuele temperatuur' tussen de 'gewenste temperatuur-hysteresis' en de 'gewenste 
temperatuur', wordt afhankelij k van het temperatuurverschil met een PWM in 10% stappen in- en uitgeschakeld. 
Des te geringer het temperatuurverschil, des te korter de inschakeltij d. Dankzij  de instelbaarheid van de 100% 
waarde kan de PWM aan de grootte en traagheid van het verwarmingstoestel aangepast worden. Bij  koeling is het 
net het omgekeerde. Bij  verwarmen is de functie 'vorstbescherming' steeds actief. Van zodra de actuele 
temperatuur onder de 8 °C daalt, wordt de temperatuur op 8 °C geregeld. Zolang één of meerdere vensters 
geopend zij n, blij ft de uitgang uitgeschakeld, indien deur- venstercontacten FTK of een vensterhandgreep sensor 

FFG7B-rw ingeleerd werden. Bij  verwarming blij ft de vorstbescherming actief. Van zodra alle ingeleerde bewe-

gingsdetectoren FBH geen bewegingen meer detecteren, wordt het toestel op laag niveau geschakeld. Bij  
verwarmen wordt de gewenste temperatuur met 2 °C verlaagd, bij  koeling wordt de temperatuur met 2 °C 
verhoogd. Van zodra een bewegingsdetector opnieuw een beweging detecteert, wordt overgeschakeld op 
normale werking. Werd een zenddrukknop ingeleerd, dan zij n de 4 toetsen als volgt bepaald: rechts bo-
ven: normale werking (ook activeerbaar via een schakelklok). Rechts onder: temperatuurverlaging met 4°, 
in koelfunctie een verhoging van 4° (ook activeerbaar via een schakelklok). Links boven: temperatuurver-
laging met 2°, in koelfunctie een verhoging van 2°. Links onder: uit (bij  verwarming is de vorstbescherming 
actief, bij  koeling permanent uit). Zij n tezelfdertij d bewegingsdetectoren en zenddrukknoppen ingeleerd, 
dan telt altij d het laatst ontvangen telegram. Een bewegingsdetector schakelt de temperatuurverlaging, 
ingesteld met een zenddrukknop, opnieuw uit. Is de bidirectionele communicatie ingeschakeld, dan stuurt 
de FHK61, met zij n eigen ID, een bevestigingtelegram met de actuele functie in het Eltako netwerk voor gebou-
wen. PWM setpointfunctie: wordt een PWM gegevenstelegram ingeleerd, dan wordt de regelfunctie, ingesteld 
met de draaischakelaar, uitgeschakeld. Er worden enkel nog PWM bevelen uitgevoerd. Is de bidirectionele 
communicatie ingeschakeld, dan stuurt de FHK61, met zij n eigen ID, een ontvangen PWM gegevenstelegram 
als bevestigingstelegram in het Eltako netwerk voor gebouwen. De 230 V stuur-ingang dient als signalisatie-
ingang van het dauwpunt. Is de 230 V aangekoppeld, dan is het solid-state relais uitgeschakeld. Iedere 
toestandswij ziging van de stuuringang wordt direct en cyclisch alle 15 minuten doorgestuurd als drukknoptele-
gram. Een LED begeleidt het inleerproces, conform de handleiding. Tij dens het normaal gebruik toont hij , door 
kort knipperen, stuurbevelen aan.

Voorstelling is de 
fabrieksinstelling.

Functie draaischakelaars

FHK61SSR-230V Wireless actor verwarming-koel relais EAN 4010312314906

Aansluitvoorbeeld

Technische gegevens blz. T-3.
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WIRELESS ZENDMODULE FSM61-UC EN

WIRELESS 4-VOUDIGE UNIVERSELE ZENDMODULE F4USM61B

FSM61-UC
Wireless zendmodule met 2 kanalen. Met ingebouwde antenne. Geen stand-by verlies.

Voor inbouw. 45 mm lang, 45 mm breed, 18 mm diep.
De zendmodule FSM61-UC heeft twee kanalen en kan dus, zoals een zenddrukknop, radio-telegrammen in 
het Eltako radiosysteem voor gebouwen sturen. A1 zorgt voor een radiotelegram net zoals de toets 'boven-
aan drukken' van een zenddrukknop met één toets en A3 zoals een toets 'onderaan drukken'. Het telegram 
bij  het openen van de beide stuurcontacten is hetzelfde als 'zenddrukknop loslaten'.
Meerdere Wireless zendmodules mogen niet gelij ktij dig aangestuurd worden.
De universele stuurspanning aan de klemmen +An/-A2 verwerkt de stuurbevelen van 8 tot 253 V AC of 10 
tot 230 V DC met een duur van minstens 0,2 seconden. De maximale parallelle capaciteit van de stuur-
leidingen bedraagt 230 V 5 nF. Dit komt overeen met een lengte van +/-20 meter.
Worden de klemmen A1 en A3 met een brugj e verbonden, dan wordt 1 × per minuut een zendtelegram van 
A3 verstuurd, zolang de stuurspanning aanligt. Bij voorbeeld voor een centraal sturingsbevel met prioriteit.
Er is geen constante spanning nodig, zodat er ook geen stand-by verlies is.

De draaischakelaar wordt gebruikt voor het activeren of deactiveren van de codering en staat tij dens de 
normale werking op AUTO.
Codering activeren:

De draaischakelaar naar de rechter aanslag draaien (positie sleutel) en één keer drukken.
Codering deactiveren:

De draaischakelaar naar de linker aanslag draaien (positie doorstreepte sleutel) en één keer drukken.

Technische gegevens blz. T-3. FSM61-UC Wireless zendmodule met 2 kanalen EAN 4010312300152

F4USM61B Wireless 4-voudige universele zendmodule EAN 4010312321386

NIEUWF4USM61B
Wireless 4-voudige universele zendmodule. Met ingebouwde antenne.

Met batterij  (levensduur 5-8 jaar).

Voor inbouw. 45 mm lang, 45 mm breed, 18 mm diep.
Deze zendmodule heeft vier kanalen en kan dus, zoals een 4-kanaals zenddrukknop, radiotelegrammen 
in het Eltako domoticasysteem sturen. E1 zorgt voor een radiotelegram net zoals de toets 'bovenaan 
 drukken' van een zenddrukknop met één toets en, E2 zoals een toets 'onderaan drukken' (respectievelij k 
elke 'rechter toets' van een zenddrukknop met dubbele toets), E3 zoals de 'linker toets bovenaan drukken' 
van een zenddrukknop met dubbele toets en E4 zoals 'linker toets onderaan drukken' van een zenddrukknop 
met dubbele toets.
Het telegram bij  het openen van de stuurcontacten is hetzelfde als 'zenddrukknop loslaten'.
De stuuringangen kunnen worden geactiveerd met interne jumpers voor drukknoppen 

(status bij  levering), venster- deurcontacten of bewegingsmelders.

Met een kabellengte van maximaal 10 meter kunnen ook conventionele drukknoppen, venster- 
 deurcontacten of potentiaalvrij e contacten van een bewegingsmelder op de klemmen E1, E2, E3 en E4 
worden aangesloten.
De tegenpool is steeds de klem GND.
De elektronica wordt gevoed door een interne knoopcel CR2032.
Om de batterij voeding te activeren door een isolatiestrip uit te trekken en om de batterij  te vervangen, 
moet de behuizing worden geopend. Dit is ook nodig om de modi te selecteren.
Om de behuizing te openen, gebruikt u een schroevendraaier om het deksel op de lipjes te ontgrendelen 
en te verwij deren.

Aansluitvoorbeeld

Opgelet!

Geen spanning aansluiten.
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FWS61-24V DC
Weerstation zendmodule voor de zeven weergegevens van de multisensor MS.

Slechts 0,3 Watt stand-by verlies.

Inbouwtoestel. 45 mm lang, 45 mm breed, 18 mm diep. Voedingsspanning 24 V DC van de inbouwvoeding 
SNT61-230 V/24 V DC-0,25 A, deze is eveneens 45 mm lang, 45 mm breed doch 33 mm diep. Deze voeding 
levert tezelfdertij d de spanning voor de multisensor MS alsook de verwarming van de regensensor.
Eventueel kunnen beide inbouwmodules in één diepe inbouwdoos gemonteerd worden.
Deze weerstation zendmodule ontvangt via een aansluitkabel J-Y (ST) Y 2 x 2 x 0,8 de gegevens van de 
buiten gemonteerde multi-sensor MS, die eenmaal per seconde de zeven actuele weergegevens verstuurt 
zoals helderheid (uit de drie hemelrichtingen), schemer, wind, regen en de buitentemperatuur. Hij  stuurt 
die in deze prioriteitsvolgorde met radiotelegrammen in het Eltako radio-netwerk voor gebouwen. Aan de 
Wireless weerstation zendmodule FWS61 kan slechts 1 multisensor MS aangesloten worden. Er kunnen ech-
ter meerdere FWS61 aan een multisensor MS aangesloten worden. Alleen bij  een FWS61 moet de afsluitweer-
stand beschikbaar zij n. Bij  meerdere FWS61 moet hij  daarentegen verwij derd worden. De uitlezing gebeurt 
met de visualisatie- en sturingssoftware voor gebouwen GFVS, de Wireless multifunctie sensorrelais 
FMSR14, de actoren FSB14 en FSB71.
Bij  het aansluiten van de voedingsspanning wordt er direct een inleertelegram verstuurd en na ca. 60 seconden 
worden er twee statustelegrammen met de actuele waarden verstuurd. Daarna elke 10 minuten, maar ook onder 
de volgende voorwaarden:  helderheidswaarde west, zuid en oost telkens van 0 tot 99 kLux bij  een wij ziging van 
minstens 10%. Schemerwaarde van 0 tot 999 Lux bij  een wij ziging van minstens 10%. Windsterkte van 0 tot 
70 m/s. Van 4 m/s tot 16 m/s worden de actuele waarden direct 3 maal binnen de seconde verstuurd en daarna 
wordt de verder stij gende waarde binnen de 20 seconden verstuurd. Dalende windsterktes worden trapsgewij s 
met 20 seconden vertraging verstuurd. Regen bij  begin direct 3 maal, na het einde binnen de 20 seconden. 
 Temperatuur van -40,0°C tot +80,0°C elke 10 minuten, samen met alle andere waarden in een statustelegram.
Multisensor functie- en draadbreukbewaking: ontvangt men gedurende 5 seconden geen weergege-
vens meer van de multisensor MS, dan verstuurt de FWS61 onmiddellij k en vervolgens om de 30 seconden, 
een alarmtelegram dat als drukknoptelegram in een actor kan ingeleerd worden om, indien nodig, verdere 
actie te ondernemen. Tevens worden de twee statustelegrammen verstuurd met de waarden helderheid 0 
Lux, schemering 0 Lux, temperatuur -40°C (vorst), windsnelheid 70 m/s en regen.
Indien opnieuw een signaal van de multisensor MS herkend wordt, gaat het alarm automatisch uit.

FWS61-24V DC Wireless weerstation zendmodule EAN 4010312301937

MS
Multisensor MS

De multisensor MS zendt één maal per seconde de aktueel weergegeven lichtsterkte (uit drie hemelrichtingen), 
wind, regen en de buitentemperatuur naar de aangesloten weerstation zendmodule FWS61. Als bekabeling vol-
staat een in de handel verkrij gbare telefoonkabel J-Y (ST) Y 2 x 2 x 0,8 of gelij kwaardig. Toegelaten lengte van de 
kabel = 100 m. Kompakte kunststofbehuizing, L x B x H = 118 x 96 x 77 mm, beschermingsgraad IP44, omgevings-
temperatuur -30°C tot +50 °C. Voor de voeding en verwarming van de regensensor dient u de voeding SNT61-
230 V/24 V DC-0,25 A in te zetten. Deze voedt tezelfdertij d het Wireless weerstation zendmodule FWS61-24 V DC.

MS Multisensor EAN 4010312901731

SNT61-230V/24V DC-0,25A
Nominale belasting 6 W. Slechts 0,1 Watt stand-by verlies.

Voor inbouw. 45 mm lang, 45 mm breed, 18 mm diep. Ingangsspanning 230 V (-20% tot +10%) Werkbereik 82%. 
Gestabiliseerde uitgangsspanning ± 1%, kleine rimpel. Kortsluitvast. Beveiligd tegen overbelasting en overtempe-
ratuur dankzij  uitschakelen met automatische inschakelfunctie na verdwij nen van de fout (autorecovery functie).

SNT61-230V/

24V DC-0,25A

Voeding EAN 4010312301326

Enkel nodig voor de weerstation 
zendmodule FWS61.

WIRELESS WEERSTATION ZENDMODULE FWS61-24V DC, 

MULTISENSOR MS EN VOEDING SNT61
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WIRELESS ACTOR IMPULSSCHAKELAAR-RELAIS FSR71NP-230V

FSR71NP-230V
Impulsschakelaar-relais met 1 NO contact, niet potentiaalvrij  16 A/250 V AC, 230 V LED-lampen tot 

400 W, gloeilampen 2000 Watt. Met lichtsferensturing via PC of via zenddrukknoppen. Gecodeerde 

tele grammen, bidirectionele radiocommunicatie en repeaterfunctie kunnen ingeschakeld worden. 

Slechts 0,8 Watt stand-by verlies.

Montage in de 230 V-aansluitleidingen, bv. in valse plafonds en verlichtingstoestellen.
166 mm lang, 46 mm breed en 31 mm dik. Met Kabel trekontlasting.
Bij  het wegvallen van de voedingsspanning blij ft de schakeltoestand behouden. 
Bij  terugkeer van de voedingsspanning wordt defi nitief uitgeschakeld.
Sturing van sferen: 

Met één van de vier stuursignalen van een, als sfeerdrukknop ingeleerde drukknop met dubbele toetsen, 
kunnen meerdere FSR71NP bij  een sfeer in- of uitgeschakeld worden.
Centrale bediening met de PC wordt met de Wireless gebouwen visualisatie- en sturingssoftware GFVS 
gestuurd. Hiervoor moet men met de PC één of meerdere FSR71NP inleren.
Met de draaischakelaars worden de drukknoppen ingeleerd en eventueel getest. 
Voor de normale werking worden de middelste en onderste draaischakelaar uitsluitend op AUTO ge-
plaatst. Met de bovenste draaischakelaar wordt eventueel een EW-tij d (0-120 seconden) voor relais en de 
RV-tij d (0-120 minuten) voor impulsschakelaars ingesteld.
Indien er draadloze bewegings- en helderheidssensoren FBH (master) en/of FBH (slave) ingeleerd 
worden, wordt met de bovenste draaischakelaar, de schakeldrempel ingesteld waarbij  de verlichting 
inschakelt of uitschakelt. Instelling van de bovenste draaischakelaar conform de handleiding.
Indien er draadloze helderheidssensoren ingeleerd worden, wordt met de bovenste draaischakelaar de 
schakeldrempel ingesteld waarbij , afhankelij k van de helderheid, de verlichting in- of uitgeschakeld wordt 
(van ca. 0 lux in de positie 0 tot ca. 50 lux in de positie 120). Tussen het in- en uitschakelen is er een vast 
ingestelde hysteresis van ca. 300 lux. Een bij komend ingestelde RV-tij d wordt genegeerd.
Per kanaal kan slechts één FBH (Master) of FAH ingeleerd worden.
Indien er deur- venstercontacten FTK of een vensterhandgreep sensor FFG7B-rw ingeleerd worden, 
kan men door middel van de middelste draaischakelaar, in de posities AUTO 1 tot AUTO 4, verschillende 
functies instellen en tot maximum 116 FTK's confi gureren:
AUTO 1 = venster dicht, dan uitgang actief.
AUTO 2 = venster open, dan uitgang actief.
In de posities AUTO 3 en AUTO 4, zij n de in een kanaal ingeleerde FTK's, automatisch geconfi gureerd. 
In AUTO 3 moeten alle FTK's gesloten zij n opdat het werkcontact zou sluiten (bv. voor de sturing van 
een luchtbehandelinginstallatie). In de positie AUTO 4 is het voldoende dat één FTK geopend is om het 
werkcontact te sluiten (bv. als alarmmelding of voor het inschakelen van de voeding van een rookafzuig-
systeem).
Na het uitvallen van de netspanning wordt de bestaande confi guratie hersteld van zodra er een nieuw 
signaal komt van een FTK of bij  de eerstvolgende statusmelding na 15 minuten.
Een bij komend ingestelde RV-tij d wordt genegeerd.
Indien er watersensoren ingeleerd worden, kan men met de middelste draaischakelaar, in de posities 
AUTO 1 tot AUTO 4, verschillende functies instellen.
AUTO 1 = 'geen water', dan contact gesloten.
AUTO 2 = 'water', dan contact gesloten.
In de posities AUTO 3 en AUTO 4 zij n de in een kanaal ingeleerde watersensoren automatisch geconfi -
gureerd. In AUTO 3 moeten alle watersensoren 'geen water' melden, zodat het contact sluit. Het contact 
opent wanneer een watersensor 'water' meldt. In AUTO 4 sluit het contact wanneer één watersensor 
'water' meldt, het is pas wanneer alle watersensoren 'geen water' melden dat het contact opent. Een bij ko-
mend ingestelde RV-tij d wordt genegeerd.
Een LED onder de bovenste draaischakelaar, begeleidt het inleerproces, conform de handleiding. En 
tij dens het normale gebruik toont hij , door kort knipperen, stuurbevelen aan.

FSR71NP-230V Wireless actor impulsschakelaar/relais EAN 4010312316221

Voorstelling is de 
fabrieksinstelling.

Functie draaischakelaars

Met de PC-tool PCT14 en de datatrans-

mitter DAT71 kan men andere instel-

lingen maken en actoren configureren.

Technische gegevens blz. T-3.
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WIRELESS ACTOR 2-KANAALS IMPULSSCHAKELAAR-RELAIS FSR71NP-2x-230V

FSR71NP-2x-230V
Impulsschakelaar-relais met 2 kanalen, telkens 1 NO contact, niet potentiaalvrij  16 A/250 V AC, 

230 V LED-lampen tot 400 W, gloeilampen 2000 Watt. Met lichtsferensturing via PC of via 

zenddrukknoppen. Gecodeerde telegrammen, bidirectionele radiocommunicatie en repeater-

functie kunnen ingeschakeld worden. Slechts 0,8 Watt stand-by verlies.

Montage in de 230 V-aansluitleidingen, bv. in valse plafonds en verlichtingstoestellen.
166 mm lang, 46 mm breed en 31 mm dik. Met kabel trekontlasting.
Maximale stroom als som over de beide contacten 16 A bij  230 V.
Bij  het wegvallen van de voedingsspanning blij ft de schakeltoestand behouden. 
Bij  terugkeer van de voedingsspanning wordt defi nitief uitgeschakeld.
De kanalen kunnen onafhankelij k van elkaar ingeleerd worden als ES- en/of ER-kanaal.

Sturing van sferen: 

Met één van de vier stuursignalen van een, als sfeerdrukknop ingeleerde drukknop met dubbele toetsen, 
kunnen meerdere FSR71NP-2x bij  een sfeer in- of uitgeschakeld worden.
Centrale bediening met de PC wordt met de Wireless gebouwen visualisatie- en sturingssoftware GFVS 
gestuurd. Hiervoor moet men met de PC één of meerdere FSR71NP-2x inleren.
Met de draaischakelaars worden de drukknoppen ingeleerd en eventueel de 2 kanalen getest. Voor de 
normale werking worden de middelste en onderste draaischakelaar uitsluitend op AUTO geplaatst. Met de 
bovenste draaischakelaar wordt eventueel voor beide kanalen een EW-tij d 
(0-120 seconden) voor relais en de RV–tij d (0-120 minuten) voor impulsschakelaars ingesteld.
Indien er draadloze bewegings- en helderheidssensoren FBH (master) en/of FBH (slave) ingeleerd 
worden, wordt met de bovenste draaischakelaar, de schakeldrempel ingesteld waarbij  de verlichting 
inschakelt of uitschakelt. Instelling van de bovenste draaischakelaar conform de handleiding.
Indien er draadloze helderheidssensoren ingeleerd worden, wordt met de bovenste draaischakelaar, 
voor ieder kanaal afzonderlij k, de schakeldrempel ingesteld waarbij , afhankelij k van de helderheid, de 
verlichting in- of uitgeschakeld wordt (van ca. 0 lux in de positie 0 tot ca. 50 lux in de positie 120). Tussen 
het in- en uitschakelen is er een vast ingestelde hysteresis van ca. 300 lux. Een bij komend ingestelde 
RV-tij d wordt genegeerd.
Per kanaal kan slechts één FBH (Master) of FAH ingeleerd worden. Een FBH (Master) of FAH kan wel in 
meerdere kanalen ingeleerd worden.
Indien er deur- venstercontacten FTK of een vensterhandgreep sensor FFG7B-rw ingeleerd worden, 
kan men door middel van de middelste draaischakelaar, in de posities AUTO 1 tot AUTO 4, verschillende 
functies instellen en tot maximum 116 FTK's confi gureren:
AUTO 1 = venster dicht, dan uitgang actief.
AUTO 2 = venster open, dan uitgang actief.
In de posities AUTO 3 en AUTO 4, zij n de in een kanaal ingeleerde FTK's, automatisch geconfi gureerd. In 
AUTO 3 moeten alle FTK's gesloten zij n opdat het werkcontact zou sluiten (bv. voor de sturing van een lucht-
behandelinginstallatie). In de positie AUTO 4 is het voldoende dat één FTK geopend is om het werkcontact te 
sluiten (bv. als alarmmelding of voor het inschakelen van de voeding van een rookafzuigsysteem).
Er kunnen één of meerdere FTK's ingeleerd worden in meerdere kanalen, zodat verschillende functies 
mogelij k zij n per FTK.
Na het uitvallen van de netspanning wordt de bestaande confi guratie hersteld van zodra er een nieuw 
signaal komt van een FTK of bij  de eerstvolgende statusmelding na 15 minuten.
Een bij komend ingestelde RV-tij d wordt genegeerd.
Indien er watersensoren ingeleerd worden, kan men met de middelste draaischakelaar, in de posities 
AUTO 1 tot AUTO 4, verschillende functies instellen.
AUTO 1 = 'geen water', dan contact gesloten.
AUTO 2 = 'water', dan contact gesloten.
In de posities AUTO 3 en AUTO 4 zij n de in een kanaal ingeleerde watersensoren automatisch geconfi -
gureerd. In AUTO 3 moeten alle watersensoren 'geen water' melden, zodat het contact sluit. Het contact 
opent wanneer een watersensor 'water' meldt. In AUTO 4 sluit het contact wanneer één watersensor 
'water' meldt, het is pas wanneer alle watersensoren 'geen water' melden dat het contact opent. Een bij ko-
mend ingestelde RV-tij d wordt genegeerd.
Een LED onder de bovenste draaischakelaar, begeleidt het inleerproces, conform de handleiding. En 
tij dens het normale gebruik toont hij , door kort knipperen, stuurbevelen aan.

FSR71NP-2x-230V 2 kanaals Wireless actor impulsschakelaar/relais EAN 4010312316245

Voorstelling is de 
fabrieksinstelling.

Functie draaischakelaars

Met de PC-tool PCT14 en de datatrans-

mitter DAT71 kan men andere instel-

lingen maken en actoren configureren.

Technische gegevens blz. T-3.
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WIRELESS ACTOR 2-KANAALS IMPULSSCHAKELAAR-RELAIS FSR71-2x-230V

FSR71-2x-230V
Impulsschakelaar-relais met 2 kanalen, telkens 1 NO contact, potentiaalvrij  16 A/250 V AC, 

230 V LED-lampen tot 400 W, gloeilampen 2000 Watt. Met lichtsferensturing via PC of via zenddruk-

knoppen. Gecodeerde telegrammen, bidirectionele radiocommunicatie en repeaterfunctie 

kunnen ingeschakeld worden. Slechts 0,8 Watt stand-by verlies.

Montage in de 230 V-aansluitleidingen, bv. in valse plafonds en verlichtingstoestellen.
166 mm lang, 46 mm breed en 31 mm dik. Met kabel trekontlasting.
Bij  het wegvallen van de voedingsspanning blij ft de schakelstand behouden.
Bij  terugkeer van de voedingsspanning wordt defi nitief uitgeschakeld.
De kanalen kunnen onafhankelij k van elkaar ingeleerd worden als ES- en/of ER kanaal.

Sturing van sferen:

Met één van de vier stuursignalen van een, als sfeerdrukknop ingeleerde drukknop met dubbele toetsen, 
kunnen meerdere FSR71-2x bij  een sfeer in- of uitgeschakeld worden.
Centrale bediening met de PC wordt met de Wireless gebouwen visualisatie- en sturingssoftware GFVS 
gestuurd. Hiervoor moet men met de PC één of meerdere FSR71-2x inleren.
Met de draaischakelaars worden de drukknoppen ingeleerd en eventueel de 2 kanalen getest. Voor de 
normale werking worden de middelste en onderste draaischakelaar uitsluitend op AUTO geplaatst. Met de 
bovenste draaischakelaar wordt eventueel voor alle kanalen een EW-tij d (0-120 seconden) voor relais en 
de RV–tij d (0-120 minuten) voor impulsschakelaars ingesteld.
Indien er draadloze bewegings- en helderheidssensoren FBH (master) en/of FBH (slave) ingeleerd 
worden, wordt met de bovenste draaischakelaar, de schakeldrempel ingesteld waarbij  de verlichting 
inschakelt of uitschakelt. Instelling van de bovenste draaischakelaar conform de handleiding.
Indien er draadloze helderheidssensoren ingeleerd worden, wordt met de bovenste draaischakelaar, 
voor ieder kanaal afzonderlij k, de schakeldrempel ingesteld waarbij , afhankelij k van de helderheid, de 
verlichting in- of uitgeschakeld wordt (van ca. 0 lux in de positie 0 tot ca. 50 lux in de positie 120). Tussen 
het in- en uitschakelen is er een vast ingestelde hysteresis van ca. 300 lux. Een bij komend ingestelde 
RV-tij d wordt genegeerd.
Per kanaal kan slechts één FBH (Master) of FAH ingeleerd worden. Een FBH (Master) of FAH kan wel in 
meerdere kanalen ingeleerd worden.
Indien er deur- venstercontacten FTK of een vensterhandgreep sensor FFG7B-rw ingeleerd worden, 
kan men door middel van de middelste draaischakelaar, in de posities AUTO 1 tot AUTO 4, verschillende 
functies instellen en tot maximum 116 FTK's confi gureren:
AUTO 1 = venster dicht, dan uitgang actief.
AUTO 2 = venster open, dan uitgang actief.
In de posities AUTO 3 en AUTO 4, zij n de in een kanaal ingeleerde FTK's, automatisch geconfi gureerd. 
In AUTO 3 moeten alle FTK's gesloten zij n opdat het werkcontact zou sluiten (bv. voor de sturing van 
een luchtbehandelinginstallatie). In de positie AUTO 4 is het voldoende dat één FTK geopend is om het 
werkcontact te sluiten (bv. als alarmmelding of voor het inschakelen van de voeding van een rookafzuig-
systeem).
Er kunnen één of meerdere FTK's ingeleerd worden in meerdere kanalen, zodat verschillende functies 
gelij ktij dig mogelij k zij n per FTK.
Na het uitvallen van de netspanning wordt de bestaande confi guratie hersteld van zodra er een nieuw 
signaal komt van een FTK of bij  de eerstvolgende statusmelding na 15 minuten.
Een bij komend ingestelde RV-tij d wordt genegeerd.
Indien er watersensoren ingeleerd worden, kan men met de middelste draaischakelaar, in de posities 
AUTO 1 tot AUTO 4, verschillende functies instellen.
AUTO 1 = 'geen water', dan contact gesloten.
AUTO 2 = 'water', dan contact gesloten.
In de posities AUTO 3 en AUTO 4 zij n de in een kanaal ingeleerde watersensoren automatisch geconfi -
gureerd. In AUTO 3 moeten alle watersensoren 'geen water' melden, zodat het contact sluit. Het contact 
opent wanneer een watersensor 'water' meldt. In AUTO 4 sluit het contact wanneer één watersensor 
'water' meldt, het is pas wanneer alle watersensoren 'geen water' melden dat het contact opent. Een bij ko-
mend ingestelde RV-tij d wordt genegeerd.
De LED onder de bovenste draaischakelaar, begeleidt het inleerproces, conform de handleiding. En 
tij dens het normale gebruik toont hij , door kort knipperen, stuurbevelen aan.

FSR71-2x-230V 2 kanaals Wireless actor impulsschakelaar/relais EAN 4010312316252

Voorstelling is de 
fabrieksinstelling.

Functie draaischakelaars

Met de PC-tool PCT14 en de datatrans-

mitter DAT71 kan men andere instel-

lingen maken en actoren configureren.

Technische gegevens blz. T-3.
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WIRELESS ACTOR 4-KANAALS IMPULSSCHAKELAAR-RELAIS FSR71NP-4x-230V

FSR71NP-4x-230V
Impulsschakelaar-relais met 4 kanalen, telkens 1 NO contact, niet potentiaalvrij  4 A/250 V AC. 

230 V LED-lampen tot 200 W, gloeilampen 1000 W. Met lichtsferensturing via PC of via zenddruk-

knoppen. Gecodeerde telegrammen, bidirectionele radiocommunicatie en repeaterfunctie kunnen 

ingeschakeld worden. Slechts 0,8 Watt stand-by verlies.

Montage in de 230 V-aansluitleidingen, bv. in valse plafonds en verlichtingstoestellen.
166 mm lang, 46 mm breed en 31 mm dik. Met kabel trekontlasting.
Bij  een stroomuitval wordt defi nitief uitgeschakeld.
De kanalen kunnen onafhankelij k van elkaar ingeleerd worden als ES- en/of ER-kanaal.

Sturing van sferen:

Met één van de vier stuursignalen van een, als sfeerdrukknop ingeleerde drukknop met dubbele toetsen, 
kunnen meerdere FSR71NP-4x bij  een sfeer in- of uitgeschakeld worden.
Centrale bediening met de PC wordt met de Wireless gebouwen visualisatie- en sturingssoftware GFVS 
gestuurd. Hiervoor moet men met de PC één of meerdere FSR71NP-4x inleren.
Met de draaischakelaars worden de drukknoppen ingeleerd en eventueel de 4 kanalen getest. Voor de 
normale werking worden de middelste en onderste draaischakelaar uitsluitend op AUTO geplaatst. Met de 
bovenste draaischakelaar wordt eventueel voor beide kanalen een EW-tij d (0-120 seconden) voor relais en 
de RV-tij d (0-120 minuten) voor impulsschakelaars ingesteld.
Indien er draadloze bewegings- en helderheidssensoren FBH (master) en/of FBH (slave) ingeleerd 
worden, wordt met de bovenste draaischakelaar, de schakeldrempel ingesteld waarbij  de verlichting 
inschakelt of uitschakelt. Instelling van de bovenste draaischakelaar conform de handleiding.
Indien er draadloze helderheidssensoren ingeleerd worden, wordt met de bovenste draaischakelaar, 
voor ieder kanaal afzonderlij k, de schakeldrempel ingesteld waarbij , afhankelij k van de helderheid, de 
verlichting in- of uitgeschakeld wordt (van ca. 0 lux in de positie 0 tot ca. 50 lux in de positie 120). Tussen 
het in- en uitschakelen is er een vast ingestelde hysteresis van ca. 300 lux. Een bij komend ingestelde 
RV-tij d wordt genegeerd.
Per kanaal kan slechts één FBH (Master) of FAH ingeleerd worden. Een FBH (Master) of FAH kan wel in 
meerdere kanalen ingeleerd worden.
Indien er deur- venstercontacten FTK of een vensterhandgreep sensor FFG7B-rw ingeleerd worden, 
kan men door middel van de middelste draaischakelaar, in de posities AUTO 1 tot AUTO 4, verschillende 
functies instellen en tot maximum 116 FTK's confi gureren:
AUTO 1 = venster dicht, dan uitgang actief.
AUTO 2 = venster open, dan uitgang actief.
In de posities AUTO 3 en AUTO 4, zij n de in één kanaal ingeleerde FTK's, automatisch geconfi gureerd. 
In AUTO 3 moeten alle FTK's gesloten zij n opdat het werkcontact zou sluiten (bv. voor de sturing van 
een luchtbehandelinginstallatie). In de positie AUTO 4 is het voldoende dat één FTK geopend is om het 
werkcontact te sluiten (bv. als alarmmelding of voor het inschakelen van de voeding van een rookafzuig-
systeem).
Er kunnen één of meerdere FTK's ingeleerd worden in meerdere kanalen, zodat verschillende functies 
mogelij k zij n per FTK.
Na het uitvallen van de netspanning wordt de bestaande confi guratie hersteld van zodra er een nieuw 
signaal komt van een FTK of bij  de eerstvolgende statusmelding na 15 minuten.
Een bij komend ingestelde RV-tij d wordt genegeerd.
Indien er watersensoren ingeleerd worden, kan men met de middelste draaischakelaar, in de posities 
AUTO 1 tot AUTO 4, verschillende functies instellen.
AUTO 1 = 'geen water', dan contact gesloten.
AUTO 2 = 'water', dan contact gesloten.
In de posities AUTO 3 en AUTO 4 zij n de in een kanaal ingeleerde watersensoren automatisch geconfi -
gureerd. In AUTO 3 moeten alle watersensoren 'geen water' melden, zodat het contact sluit. Het contact 
opent wanneer een watersensor 'water' meldt. In AUTO 4 sluit het contact wanneer één watersensor 
'water' meldt, het is pas wanneer alle watersensoren 'geen water' melden dat het contact opent. Een bij ko-
mend ingestelde RV-tij d wordt genegeerd.
De LED achter de bovenste draaischakelaar begeleidt het inleerproces, conform de gebruikshandleiding. 
En tij dens het normaal gebruik toont hij , door kort knipperen, stuurbevelen aan.

FSR71NP-4x-230V 4 kanaals Wireless actor impulsschakelaar/relais EAN 4010312316269

Voorstelling is de 
fabrieksinstelling.

Functie draaischakelaars

Met de PC-tool PCT14 en de datatrans-

mitter DAT71 kan men andere instel-

lingen maken en actoren configureren.

Technische gegevens blz. T-3.
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WIRELESS ACTOR VOOR ZONNEWERINGEN EN ROLLUIKEN FSB71-230 V

FSB71-230V
Schakelactor voor zonneweringen en rolluiken voor één 230V motor. 1 + 1 NO contacten 4 A/250 V AC, 

niet potentieelvrij . Gecodeerde telegrammen, bidirectionele radiocommunicatie en repeaterfunc-

tie kunnen ingeschakeld worden. Slechts 0,8 Watt stand-by verlies.

Montage in de 230 V-aansluitleidingen, bv. in valse plafonds en verlichtingstoestellen. 166 mm lang, 46 mm 
breed en 31 mm dik. Met kabel trekontlasting. Contactschakeling in de nuldoorgang wat de levensduur van 
de contacten en de motoren ten goede komt. Eén motor wordt aan de klemmen 1, 2 en N aangesloten. Bij  het 
wegvallen van de voedingsspanning wordt defi nitief uitgeschakeld. De zenddrukknoppen kunnen ofwel als 

richtingsdrukknoppen of als universele drukknoppen ingeleerd worden: lokale sturing met universele 

drukknop: bij  iedere impuls wisselt de schakelstand in de volgorde 'OP, STOP, NEER, STOP'.
Lokale sturing met richtingsdrukknop: met een drukimpuls aan de bovenzij de wordt de schakelstand 'OP' 
direct geactiveerd. Met een drukimpuls aan de onderzij de wordt de schakelstand 'NEER' direct geactiveerd. 
Een volgende drukimpuls op één van beide drukknoppen onderbreekt onmiddellij k de actuele lopende 
functie. Centrale sturing, dynamisch, zonder prioriteit: met een drukimpuls op een richtingsdrukknop, als 
centraalsturing ingeleerd, wordt de schakelstand 'OP' bovenaan en de schakelstand 'NEER' onderaan direct 
geactiveerd. Zonder prioriteit doordat deze actie door andere stuursignalen geannuleerd kan worden. Cen-

trale sturing, dynamisch, met prioriteit: met een drukimpuls, van minstens 2 seconden, op een drukknop, 
als centrale sturing ingeleerd, wordt de schakelstand 'OP' bovenaan en de schakelstand 'NEER' onderaan 
direct geactiveerd. Met prioriteit vermits deze actie door geen ander stuursignaal kan geannuleerd worden, 
zolang het centraal stuurbevel niet gestopt wordt door opnieuw 'OP' of 'NEER' te drukken. De schakelpo-
sities 'OP' of 'NEER' en de prioriteit worden doelgericht geactiveerd met een stuursignaal, bij voorbeeld 
van een als centrale drukknop met prioriteit ingeleerde FSM61. Met prioriteit vermits dit door geen ander 
stuursignaal geannuleerd kan worden, zolang het centraal stuurbevel door het einde van het stuurbevel 
opnieuw wordt ingetrokken. Sfeersturing van zonnewering/rolluik: met een stuursignaal van een als 
sfeerdrukknop ingeleerde drukknop met een dubbele toets of automatisch door een ingeleerde helderheids-
sensor voor buitenopstelling kan men tot 4 vooraf bepaalde 'neer' looptij den oproepen. Bij  een sturing via 

de GFVS-software is het mogelij k om stuurbevelen te sturen voor zowel OP of NEER met opgave van een 
nauwkeurige looptij d. Vermits deze actor na iedere actie, eveneens door de bediening met drukknoppen, 
een terugmelding stuurt met de nauwkeurige uitgevoerde looptij d, wordt in de GFVS-software steeds de 
correcte looptij d weergegeven. De positie wordt automatisch gesynchroniseerd bij  het bereiken van de 
eindpositie HOOG en LAAG. Onderste functie draaischakelaar: AUTO 1 = in deze positie van de draaischake-
laar is de comfortomkeerfunctie voor zonnewering-en met lamellen, geactiveerd. Met de sturing door een 
universele drukknop of door een richtingsdrukknop zorgt een dubbele impuls voor het langzaam draaien van 
de lamellen en deze wordt gestopt met een nieuwe drukimpuls. AUTO 2 = in deze positie van de draaischa-
kelaar is de comfortomkeerfunctie volledig uitgeschakeld. AUTO 3 = in deze positie van de draaischakelaar 
werken de drukknoppen eerst statisch en kan men de lamellen doen omkeren door te drukken op de 
drukknoppen (tippen). Pas na 0,7 seconden continu aansturen, schakelen ze om in dynamische werking. 
AUTO 4 = in deze positie van de draaischakelaar werken de lokale drukknoppen enkel statisch (ER-functie). 
De afvalvertraging RV (wistij d) van de bovenste draaischakelaar is actief. Een centrale sturing is onmogelij k. 

 = de manuele bediening gebeurt door de draaischakelaar in de positie  (OP) en  (NEER) te plaatsen. 
De manuele bediening heeft prioriteit op alle andere stuurbevelen. WA = de duur van de omkeerschakeling 
voor zonneweringen met lamellen wordt met de middelste draaischakelaar ingesteld. 0 = uitgeschakeld, de 
omkeertij d kan ingesteld worden tussen 0,3 en 5 seconden. Hierbij  wordt enkel bij  het stuurbevel 'NEER', na 
de ingestelde vertragingstij d met de bovenste draaischakelaar, de omkeerfunctie uitgevoerd. Dit om bij voor-
beeld zonnetenten op te spannen of om de zonneweringen met lamellen in de gewenste stand te plaatsen. 
Achter de RV draaischakelaar bevindt zich een LED die de omkeertij d weergeeft. RV = de vertragingstij d 
(afvalvertraging RV) wordt ingesteld met de bovenste draaischakelaar. Indien de FSB zich in de positie 'OP' of 
'NEER' bevindt, dan loopt de ingestelde vertragingstij d of looptij d, waarna het toestel automatisch op 'STOP' 
geschakeld wordt. Deze vertragingstij d moet minimaal zo lang ingesteld worden dat de zonnewering of het 
rolluik de nodige tij d heeft om van de ene eindpositie naar de andere eindpositie over te schakelen. Achter 
de draaischakelaar RV bevindt zich een LED die de vertragingstij d weergeeft. Indien een draadloos deur- 

venstercontact FTK of een vensterhandgreep sensor FFG7B-rw werd ingeleerd, wordt er een lock-out 

beveiliging geactiveerd indien de deur open is en een 'centrale sturing NEER' wordt dan geblokkeerd.

De LED achter de bovenste draaischakelaar begeleidt het inleerproces, conform de gebruikshandleiding. 
En tij dens het normale gebruik toont hij , door kort knipperen, stuurbevelen aan.

FSB71-230V Wireless actor B+R, 230 V EAN 4010312316306

Voorstelling is de 
fabrieksinstelling.

Functie draaischakelaars

Met de PC-tool PCT14 en de datatrans-

mitter DAT71 kan men andere instel-

lingen maken en actoren configureren.

Technische gegevens blz. T-3.
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WIRELESS ACTOR VOOR ZONNEWERINGEN EN ROLLUIKEN FSB71-2x-230V

FSB71-2x-230V
Schakelactor voor zonneweringen en rolluiken met 2 kanalen voor twee motoren op 230 V. 2+2 NO 

contacten 4 A/250 V AC, niet potentieelvrij . Gecodeerde telegrammen, bidirectionele radiocommuni-

catie en repeaterfunctie kunnen ingeschakeld worden. Slechts 0,8 Watt stand-by verlies.

Montage in de 230 V-aansluitleidingen, bv. in valse plafonds en verlichtingstoestellen. 166 mm lang, 46 mm 
breed en 31 mm dik. Met Kabel trekontlasting. Contactschakeling in de nuldoorgang wat de levensduur van de 
contacten en de motoren ten goede komt. Eén motor wordt aan de klemmen 1, 2 en N aangesloten, en eventueel 
een tweede motor aan de klemmen 3, 4 en N. Zij n de 2 relais ingeschakeld, dan is er een verbruik van 1,1 W. Bij  
het wegvallen van de voedingsspanning wordt defi nitief uitgeschakeld. De zenddrukknoppen kunnen ofwel 

als richtingsdrukknoppen of als universele drukknoppen ingeleerd worden: lokale sturing met universele 

drukknop: bij  iedere impuls wisselt de schakelstand in de volgorde 'OP, STOP, NEER, STOP'. Lokale sturing met 

richtingsdrukknop: met een drukimpuls aan de bovenzij de wordt de schakelstand 'OP' direct geactiveerd. Met 
een drukimpuls aan de onderzij de wordt de schakelstand 'NEER' direct geactiveerd. Een volgende drukimpuls op 
één van beide drukknoppen onderbreekt onmiddellij k de actuele lopende functie. Centrale sturing, dynamisch, 

zonder prioriteit: met een drukimpuls op een richtingsdrukknop, als centraalsturing ingeleerd, wordt de 
schakelstand 'OP' bovenaan en de schakelstand 'NEER' onderaan direct geactiveerd. Een volgende drukimpuls 
op één van beide drukknoppen onderbreekt onmiddellij k de actuele lopende functie. Zonder prioriteit doordat 
deze actie door andere stuursignalen geannuleerd kan worden. Centrale sturing, dynamisch, met prioriteit: 

met een drukimpuls, van minstens 2 seconden, op een drukknop, als centrale sturing ingeleerd, wordt de 
schakelstand 'OP' bovenaan en de schakelstand 'NEER' onderaan direct geactiveerd. Met prioriteit vermits deze 
actie door geen ander stuursignaal kan geannuleerd worden, zolang het centraal stuurbevel niet gestopt wordt 
door opnieuw 'OP' of 'NEER' te drukken. De schakelposities 'OP' of 'NEER' en de prioriteit worden doelgericht 
geactiveerd met een stuursignaal, bij voorbeeld van een als centrale drukknop met prioriteit ingeleerde FSM61. 
Met prioriteit vermits dit door geen ander stuursignaal geannuleerd kan worden, zolang het centraal stuurbevel 
door het einde van het stuurbevel opnieuw wordt ingetrokken. Sfeersturing van zonnewering/rolluik: met een 
stuursignaal van een als sfeerdrukknop ingeleerde drukknop met een dubbele toets of automatisch door een 
ingeleerde helderheidssensor voor buitenopstelling kan men tot 4 vooraf bepaalde 'neer' looptij den oproepen. 
Bij  een sturing via de GFVS-software is het mogelij k om stuurbevelen te sturen voor zowel OP of NEER met 
opgave van een nauwkeurige looptij d. Vermits deze actor na iedere actie, eveneens door de bediening met druk-
knoppen, een terugmelding stuurt met de nauwkeurige uitgevoerde looptij d, wordt in de GFVS-software steeds 
de correcte looptij d weergegeven. De positie wordt automatisch gesynchroniseerd bij  het bereiken van de eind-
positie HOOG en LAAG. Onderste functie draaischakelaar: AUTO 1 = in deze positie van de draaischakelaar is 
de comfortomkeerfunctie voor zonneweringen met lamellen, geactiveerd. Met de sturing door een universele 
drukknop of door een richtingsdrukknop zorgt een dubbele impuls voor het langzaam draaien van de lamel-
len en deze wordt gestopt met een nieuwe drukimpuls. AUTO 2 = in deze positie van de draaischakelaar is de 
comfortomkeerfunctie volledig uitgeschakeld. AUTO 3 = in deze positie van de draaischakelaar werken de druk-
knoppen eerst statisch en kan men de lamellen doen omkeren door te drukken op de drukknoppen (tippen). 
Pas na 0,7 seconden continu aansturen, schakelen ze om in dynamische werking. AUTO 4 = in deze positie van 
de draaischakelaar werken de lokale drukknoppen enkel statisch (ER-functie). De afvalvertraging RV (wistij d) van 
de bovenste draaischakelaar is actief. Een centrale sturing is onmogelij k.  = de manuele bediening gebeurt 
door de draaischakelaar in de positie  (OP) en  (NEER) te plaatsen. De manuele bediening heeft prioriteit 
op alle andere stuurbevelen. WA = de duur van de omkeerschakeling voor zonneweringen met lamellen wordt 
met de middelste draaischakelaar ingesteld. 0 = uitgeschakeld, de omkeertij d kan ingesteld worden tussen 0,1 
en 5 seconden. Hierbij  wordt enkel bij  het stuurbevel 'NEER', na de ingestelde vertragingstij d met de boven-
ste draaischakelaar, de omkeerfunctie uitgevoerd. Dit om bij voorbeeld zonnetenten op te spannen of om de 
zonneweringen met lamellen in de gewenste stand te plaatsen. Achter de RV draaischakelaar bevindt zich een 
LED die de omkeertij d weergeeft.RV = de vertragingstij d (afvalvertraging RV) wordt ingesteld met de bovenste 
draaischakelaar. Indien de FSB zich in de positie 'OP' of 'NEER' bevindt, dan loopt de ingestelde vertragingstij d 
of looptij d, waarna het toestel automatisch op 'STOP' geschakeld wordt. Deze vertragingstij d moet minimaal zo 
lang ingesteld worden dat de zonnewering of het rolluik de nodige tij d heeft om van de ene eindpositie naar de 
andere eindpositie over te schakelen. Achter de draaischakelaar RV bevindt zich een LED die de vertragingstij d 
weergeeft. Indien een draadloos deur- venstercontact FTK of een vensterhandgreep sensor FFG7B-rw werd 

ingeleerd, wordt er een lock-out beveiliging geactiveerd indien de deur open is en een 'centrale sturing NEER' 
wordt dan geblokkeerd. De LED achter de bovenste draaischakelaar begeleidt het inleerproces, conform de 
gebruikshandleiding. En tij dens het normale gebruik toont hij , door kort knipperen, stuurbevelen aan.

FSB71-2x-230V Wireless actor B+R EAN 4010312316290

Voorstelling is de 
fabrieksinstelling.

Functie draaischakelaars

Met de PC-tool PCT14 en de datatrans-

mitter DAT71 kan men andere instel-

lingen maken en actoren configureren.

Technische gegevens blz. T-3.
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WIRELESS ACTOR VOOR ZONNEWERINGEN EN ROLLUIKEN FSB71-24 V DC

FSB71-24V DC
Schakelactor voor zonneweringen en rolluiken voor één 24 V DC motor. 1 + 1 NO contacten 

4 A/24 V DC, niet potentieelvrij . Gecodeerde telegrammen, bidirectionele radiocommunicatie 

en repeaterfunctie kunnen ingeschakeld worden. Slechts 0,9 Watt stand-by verlies.

Montage, bv. in valse plafonds. 166 mm lang, 46 mm breed en 31 mm dik. Met kabel trekontlasting. Eén motor wordt 
aan de klemmen 1 en 2 aangesloten. Bij  het wegvallen van de voedingsspanning wordt defi nitief uitgeschakeld.
De zenddrukknoppen kunnen ofwel als richtingsdrukknoppen of als universele drukknoppen ingeleerd 

worden: lokale sturing met universele drukknop: bij  iedere impuls wisselt de schakelstand in de volgorde 
'OP, STOP, NEER, STOP'.
Lokale sturing met richtingsdrukknop: met een drukimpuls aan de bovenzij de wordt de schakelstand 'OP' 
direct geactiveerd. Met een drukimpuls aan de onderzij de wordt de schakelstand 'NEER' direct geactiveerd. Een 
volgende drukimpuls op één van beide drukknoppen onderbreekt onmiddellij k de actuele lopende functie.
Centrale sturing, dynamisch, zonder prioriteit: met een drukimpuls op een richtingsdrukknop, als cen-
traalsturing ingeleerd, wordt de schakelstand 'OP' bovenaan en de schakelstand 'NEER' onderaan direct 
geactiveerd. Zonder prioriteit doordat deze actie door andere stuursignalen geannuleerd kan worden.
Centrale sturing, dynamisch, met prioriteit: met een drukimpuls, van minstens 2 seconden, op een drukknop, 
als centrale sturing ingeleerd, wordt de schakelstand 'OP' bovenaan en de schakelstand 'NEER' onderaan direct 
geactiveerd. Met prioriteit vermits deze actie door geen ander stuursignaal kan geannuleerd worden, zolang 
het centraal stuurbevel niet gestopt wordt door opnieuw 'OP' of 'NEER' te drukken. De schakelposities 'OP' of 
'NEER' en de prioriteit worden doelgericht geactiveerd met een stuursignaal, bij voorbeeld van een als centrale 
drukknop met prioriteit ingeleerde FSM61. Met prioriteit vermits dit door geen ander stuursignaal geannuleerd 
kan worden, zolang het centraal stuurbevel door het einde van het stuurbevel opnieuw wordt ingetrokken.
Sfeersturing van zonnewering/rolluik: met een stuursignaal van een als sfeerdrukknop ingeleerde druk-
knop met een dubbele toets of automatisch door een ingeleerde helderheidssensor voor buitenopstelling 
kan men tot 4 vooraf bepaalde 'neer' looptij den oproepen.
Bij  een sturing via de GFVS-software is het mogelij k om stuurbevelen te sturen voor zowel OP of NEER 
met opgave van een nauwkeurige looptij d. Vermits deze actor na iedere actie, eveneens door de bedie-
ning met drukknoppen, een terugmelding stuurt met de nauwkeurige uitgevoerde looptij d, wordt in de 
GFVS-software steeds de correcte looptij d weergegeven. De positie wordt automatisch gesynchroniseerd 
bij  het bereiken van de eindpositie HOOG en LAAG.
Onderste functie draaischakelaar: AUTO 1 = Iin deze positie van de draaischakelaar is de comfortom-

keerfunctie voor zonneweringen met lamellen, geactiveerd. Met de sturing door een universele druk-
knop of door een richtingsdrukknop zorgt een dubbele impuls voor het langzaam draaien van de lamellen 
en deze wordt gestopt met een nieuwe drukimpuls. AUTO 2 = in deze positie van de draaischakelaar is de 
comfortomkeerfunctie volledig uitgeschakeld. AUTO 3 = in deze positie van de draaischakelaar werken de 
drukknoppen eerst statisch en kan men de lamellen doen omkeren door te drukken op de drukknoppen 
(tippen). Pas na 0,7 seconden continu aansturen, schakelen ze om in dynamische werking. AUTO 4 = in 
deze positie van de draaischakelaar werken de lokale drukknoppen enkel statisch (ER-functie). De afval-
vertraging RV (wistij d) van de bovenste draaischakelaar is actief. Een centrale sturing is onmogelij k.

 = de manuele bediening gebeurt door de draaischakelaar in de positie  (OP) en  (NEER) te plaat-
sen. De manuele bediening heeft prioriteit op alle andere stuurbevelen.
WA = de duur van de omkeerschakeling voor zonneweringen met lamellen wordt met de middelste draaischa-
kelaar ingesteld. 0 = uitgeschakeld, de omkeertij d kan ingesteld worden tussen 0,3 en 5 seconden. Hierbij  wordt 
enkel bij  het stuurbevel 'NEER', na de ingestelde vertragingstij d met de bovenste draaischakelaar, de omkeer-
functie uitgevoerd. Dit om bij voorbeeld zonnetenten op te spannen of om de zonneweringen met lamellen in de 
gewenste stand te plaatsen. Achter de RV draaischakelaar bevindt zich een LED die de omkeertij d weergeeft.
RV = de vertragingstij d (afvalvertraging RV) wordt ingesteld met de bovenste draaischakelaar. Indien de FSB 
zich in de positie 'OP' of 'NEER' bevindt, dan loopt de ingestelde vertragingstij d of looptij d, waarna het toestel 
automatisch op 'STOP' geschakeld wordt. Deze vertragingstij d moet minimaal zo lang ingesteld worden dat 
de zonnewering of het rolluik de nodige tij d heeft om van de ene eindpositie naar de andere eindpositie over 
te schakelen. Achter de draaischakelaar RV bevindt zich een LED die de vertragingstij d weergeeft.
Indien een draadloos deur- venstercontact FTK of een vensterhandgreep sensor FFG7B-rw werd 

ingeleerd, wordt er een lock-out beveiliging geactiveerd indien de deur open is en een 'centrale sturing 
NEER' wordt dan geblokkeerd.
De LED achter de bovenste draaischakelaar begeleidt het inleerproces, conform de gebruikshandleiding. 
En tij dens het normale gebruik toont hij , door kort knipperen, stuurbevelen aan.

FSB71-24VDC Wireless actor B+R, 24VDC EAN 4010312316962

Voorstelling is de 
fabrieksinstelling.

Functie draaischakelaars

Met de PC-tool PCT14 en de datatrans-

mitter DAT71 kan men andere instel-

lingen maken en actoren configureren.

Technische gegevens blz. T-3.
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WIRELESS ACTOR UNIVERSELE DIMMERSCHAKELAAR FUD71-230V

FUD71-230V
Universele dimmeractor tot 400 W Power MOSFET. Automatische herkenning van de lampen. Met 

instelbare minimumhelderheid en dimsnelheid. Met kinderkamer-, sluimer- en lichtwekkerfunctie 

alsook daglichtsturing en master- slave werking. Mogelij kheid van lichtsferen via PC of via zend-

drukknoppen. Gecodeerde telegrammen, bidirectionele radiocommunicatie en met inschakelbare 

repeaterfunctie. Slechts 0,7 Watt stand-by verlies.

Montage in de 230 V-aansluitsnoeren, bv. in valse plafonds.
166 mm lang, 46 mm breed en 31 mm dik. Met Kabel trekontlasting.
Universele dimmer voor lampen tot 400 W, afhankelij k van de ventilatiecondities. Dimbare 230 V-LED 
lampen en dimbare spaarlampen ESL bij komend afhankelij k van de lampenelektronica en de dimwij ze, 
zie technische gegevens blz. T-3.
Schakeling in de nuldoorgang met soft aan en soft uit, wat de levensduur van de lampenten goede komt.

De ingestelde lichtintensiteit blij ft gememoriseerd bij  het uitschakelen (memory).
Bij  een stroompanne worden de schakelstand en de lichtintensiteit gememoriseerd en opnieuw ingescha-
keld bij  terugkeer van de voedingsspanning. Automatische elektronische beveiliging tegen overbelasting 
en uitschakeling bij  oververhitting.
Er kunnen gecodeerde sensoren ingeleerd worden.
De mogelij kheid bestaat om de bidirectionele radiocommunicatie en/of een repeaterfunctie in te schakelen.
Iedere toestandswij ziging alsook  binnenkomende centrale sturingstelegrammen worden dan met een 
radio telegram bevestigd. Dit radiotelegram kan ingeleerd worden in andere actoren en in de GFVS soft-
ware. In de GFVS software wordt bovendien de actuele dimwaarde aangeduid in %.
De bovenste draaischakelaar bepaalt tij dens de werking of de automatische lampenherkenning inge-
schakeld moet zij n ofwel de comfortposities ingeschakeld moeten zij n:
AUTO laat het dimmen toe van alle lampensoorten.

LC1 is de comfortpositie voor dimbare 230 V LED-lampen, die zich wegens hun constructie niet voldoende 
laten afdimmen in de positie AUTO (faseafsnij ding) en dus gedwongen moeten worden in faseaansnij ding.
LC2 en LC3 zij n comfortposities voor dimbare 230 V LED-lampen, zoals LC1, doch met andere dimcurven.
EC1 is een comfortpositie voor spaarlampen, die wegens hun constructie ingeschakeld worden met een 
verhoogde spanning, zodat deze in afgedimde toestand ook koud weerom ingeschakeld kunnen worden.
EC2 is een comfortpositie voor spaarlampen, die zich wegens hun constructie niet opnieuw laten inscha-
kelen in afgedimde toestand. In deze positie is de Memory uitgeschakeld.
In de posities LC1, LC2, LC3, EC1 en EC2 mogen geen inductieve (gewikkelde) transfo's aangesloten 

worden. Anderzij ds kan het maximaal aantal dimbare LED lampen lager zij n dan in de positie AUTO.
LC4, LC5 en LC6 zij n comfortposities voor LED lampen zoals AUTO,maar met andere dimcurven.
PCT is een positie voor speciale functies, die men kan realiseren met de PC-tool PCT14. De PCT14-verbin-
ding gebeurt met de data-adapter DAT71.
Met de middelste % -draaischakelaar kan de laagste lichtintensiteit (volledig afgedimd) ingesteld worden.
Met de onderste 'dim-speed' draaischakelaar kan de dimsnelheid ingesteld worden.
De zenddrukknoppen kunnen ofwel als richtingsdrukknoppen of als universele drukknoppen inge-

leerd worden: als richtingsdrukknop is dan op één zij de drukken voor 'inschakelen en opdimmen', en op 
de andere zij de drukken voor 'uitschakelen en afdimmen'. Een dubbele puls op de inschakelzij de schakelt 
het automatisch opdimmen in tot de maximale helderheid met de snelheid ingesteld met de dim-speed 
draaiknop. Een dubbele puls op de uitschakelzij de activeert de sluimerfunctie. De kinderkamersturing 
wordt gerealiseerd op de inschakelzij de. Als universele drukknop verandert de dimrichting door het kort 
onderbreken van de aansturing.
Sturing van lichtsferen, daglichtsturing, master-slave werking, lichtwekker, kinderkamer- en 

sluimerfunctie conform de handleiding.

Met een drukknop, ingeleerd als trappenlichtdrukknop, kan een trappenlichtautomaatfunctie, met een 
tij dsvertraging RV-tij d van 2 minuten, opgeroepen worden. Met enkelvoudige lichtsfeerdrukknoppen kunnen, 
tij dens het inleren ingestelde helderheden opgeroepen worden. Met een ingeleerde FAH kan men een sche-
merschakelaar realiseren. Met max. 4 FBH kan men inschakelen afhankelij k van beweging en helderheid.
Een LED begeleidt het inleerproces, conform de handleiding. En tij dens het normaal gebruik toont hij , 
door kort knipperen, stuurbevelen aan.

FUD71-230V Wireless actor universele dimmer EAN 4010312316207

Voorstelling is de 
fabrieksinstelling.

Functie draaischakelaars

Met de PC-tool PCT14 en de datatrans-

mitter DAT71 kan men andere instel-

lingen maken en actoren configureren.

Technische gegevens blz. T-3.
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WIRELESS ACTOR UNIVERSELE DIMMERSCHAKELAAR FUD71L/1200W-230V

FUD71L/1200W-230V
Universele dimmeractor, Power MOSFET tot 1200 W. Automatische herkenning van de lampen. Met 

instelbare minimumhelderheid en dimsnelheid. Met kinderkamer-, sluimer- en lichtwekkerfunctie 

alsook daglichtsturing en master-slave werking. Mogelij kheid van lichtsferen via PC of via zend-

drukknoppen. Gecodeerde telegrammen, bidirectionele radiocommunicatie en repeaterfunctie 

kunnen ingeschakeld worden. Slechts 0,7 Watt stand-by verlies.

Montage in de 230 V-aansluitleidingen, bv. in valse plafonds en verlichtingstoestellen.
252 mm lang, 46 mm breed en 31 mm dik. Met kabel trekontlasting.
Universele dimmer voor lampen tot 1200 W, afhankelij k van de ventilatiecondities. Dimbare 230 V-LED-
lampen en dimbare spaarlampen ESL afhankelij k van de lampenelektronica en de dimwij ze, 
zie technische gegevens blz. T-3.
Schakeling in de nuldoorgang met soft aan en soft uit, wat de levensduur van de lampen ten goede komt.

De ingestelde lichtintensiteit blij ft gememoriseerd bij  het uitschakelen (memory).
Bij  een stroompanne worden de schakelstand en de lichtintensiteit gememoriseerd en opnieuw ingescha-
keld bij  terugkeer van de voedingsspanning.
Automatische elektronische beveiliging tegen overbelasting en uitschakeling bij  oververhitting.
De bovenste draaischakelaar bepaalt tij dens de werking of de automatische lampenherkenning inge-
schakeld moet zij n ofwel de comfortposities ingeschakeld moeten zij n:
AUTO laat het dimmen toe van alle lampensoorten.

LC1 is de comfortpositie voor dimbare 230 V LED-lampen, die zich wegens hun constructie niet voldoende 
laten afdimmen in de positie AUTO (faseafsnij ding) en dus gedwongen moeten worden in faseaansnij ding.
LC2 en LC3 zij n comfortposities voor dimbare 230 V LED-lampen, zoals LC1, doch met andere dimcurven.
EC1 is een comfortpositie voor spaarlampen, die wegens hun constructie ingeschakeld worden met een 
verhoogde spanning, zodat deze in afgedimde toestand ook koud weerom ingeschakeld kunnen worden.
EC2 is een comfortpositie voor spaarlampen, die zich wegens hun constructie niet opnieuw laten inscha-
kelen in afgedimde toestand. In deze positie is de Memory uitgeschakeld.
In de posities LC1, LC2, LC3, EC1 en EC2 mogen geen inductieve (gewikkelde) transfo's aangesloten 

worden. Anderzij ds kan het maximaal aantal dimbare LED lampen lager zij n dan in de positie AUTO.
LC4, LC5 en LC6 zij n comfortposities voor LED lampen zoals AUTO,maar met andere dimcurven.
PCT is een positie voor speciale functies, die men kan realiseren met de PC-tool PCT14.De PCT14-verbin-
ding gebeurt met de data-adapter DAT71.
Met de middelste % -draaischakelaar kan de laagste lichtintensiteit (volledig afgedimd) ingesteld worden.
Met de onderste 'dim-speed' draaischakelaar kan de dimsnelheid ingesteld worden.
De zenddrukknoppen kunnen ofwel als richtingsdrukknoppen of als universele drukknoppen inge-

leerd worden: als richtingsdrukknop is dan op één zij de drukken voor 'inschakelen en opdimmen', en op 
de andere zij de drukken voor 'uitschakelen en afdimmen'. Een dubbele puls op de inschakelzij de schakelt 
het automatisch opdimmen in tot de maximale helderheid met de snelheid ingesteld met de dim-speed 
draaiknop. Een dubbele puls op de uitschakelzij de activeert de sluimerfunctie. De kinderkamersturing 
wordt gerealiseerd op de inschakelzij de. Als universele drukknop verandert de dimrichting door het kort 
onderbreken van de aansturing.
Sturing van lichtsferen, daglichtsturing, master-slave werking, lichtwekker, kinderkamer- en 

sluimerfunctie conform de handleiding.

Met een drukknop, ingeleerd als trappenlichtdrukknop, kan een trappenlichtautomaatfunctie, met een 
tij dsvertraging RV-tij d van 2 minuten, opgeroepen worden. Met enkelvoudige lichtsfeerdrukknoppen kunnen, 
tij dens het inleren ingestelde helderheden opgeroepen worden. Met een ingeleerde FAH kan men een sche-
merschakelaar realiseren. Met max. 4 FBH kan men inschakelen afhankelij k van beweging en helderheid.
Een LED begeleidt het inleerproces, conform de handleiding. En tij dens het normaal gebruik toont hij , 
door kort knipperen, stuurbevelen aan.

FUD71L/

1200W-230V

Wireless actor universele dimmer EAN 4010312316412

Voorstelling is de 
fabrieksinstelling.

Functie draaischakelaars

Met de PC-tool PCT14 en de datatrans-
mitter DAT71 kan men andere instel-
lingen maken en actoren configureren.

Technische gegevens blz. T-3.
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WIRELESS ACTOR DIMMER-STUURMODULE FSG71 VOOR  

ELEKTRONISCHE VOORSCHAKELTOESTELLEN EVG 1-10V

FSG71/1-10V
Dimmer-stuurmodule 1-10 V voor elektronische voorschakeltoestellen, 1 NO contact niet potentiaalvrij  

600 VA en met een 1-10 V stuuruitgang 40 mA. Met instelbare minimum helderheid en dimsnelheid. 

Met kinderkamer-, sluimer- en lichtwekkerfunctie alsook daglichtsturing en master-slave werking. 

Mogelij kheid van lichtsferen via PC of via zenddrukknoppen. Gecodeerde telegrammen, bidirectionele 

radiocommunicatie en repeaterfunctie kunnen ingeschakeld worden. Slechts 1,4 Watt stand-by 

verlies.

Montage in de 230 V-aansluitleidingen, bv. in valse plafonds en verlichtingstoestellen.
166 mm lang, 46 mm breed en 31 mm dik. Met kabel trekontlasting.
Schakeling in de nuldoorgang wat de levensduur van de lampen ten goede komt.

Ook voor het aansturen van LED drivers met passieve 1-10 V interface zonder hulpspanning tot 

0,6 mA. Daarboven met hulpspanning.

De ingestelde lichtintensiteit blij ft gememoriseerd bij  het uitschakelen (memory).
Bij  een stroompanne worden de schakelstand en de lichtintensiteit gememoriseerd en opnieuw ingescha-
keld bij  terugkeer van de voedingsspanning.
Met de middelste % -draaischakelaar kan de laagste lichtintensiteit (volledig afgedimd) ingesteld 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 600 VA.
Dankzij  het gebruik van bistabiele relais ontstaat er geen spoelvermogenverlies noch opwarming, 

zelfs bij  ingeschakelde toestand.

Na de installatie volgt een korte automatische synchronisatie. Gelieve een wachttij d te respecteren alvo-
rens 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 opdimmen', en 
onderaan drukken voor 'uitschakelen 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 gerealiseerd d.m.v. de 
bovenste drukknop. Als universele drukknop verandert de dimrichting door het kort onderbreken van de 
aansturing. Met kinderkamersturing en sluimerfunctie.
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 wektij d is tussen de 30 en 60 minuten, afhankelij k van de ingestelde dim-speed.
Het opdimmen wordt gestopt door kort te drukken op bv. een handzender.
Kinderkamerfunctie, indien geactiveerd: door iets langer op de drukknop (universele drukknop of boven-
ste richtingsdrukknop) te duwen, gaat de verlichting pas na ca. 1 sec. op zij n minimumwaarde oplichten en 
geleidelij k aan feller branden, zonder dat de eerder ingestelde lichtintensiteit uit het geheugen wordt gewist.
Sluimerfunctie, indien geactiveerd: (universele drukknop of onderste richtingsdrukknop): door een 
dubbele impuls wordt de verlichting vanaf de actuele helderheid afgedimd en uitgeschakeld. De maximale 
dimtij d van 30 minuten is afhankelij k van de actuele helderheid en van de ingestelde minimum lichtinten-
siteit en kan daardoor overeenkomstig verkort worden. Met een korte puls kan tij dens het afdimproces 
altij d uitgeschakeld worden.
Een LED begeleidt het inleerproces, conform de handleiding. En tij dens het normaal gebruik toont hij , 
door kort knipperen, stuurbevelen aan.

FSG71/1-10V Wireless actor dimmer stuurmodule 1-10V EAN 4010312316283

Voorstelling is de 
fabrieksinstelling.

Functie draaischakelaars

Aansluitvoorbeeld

Met de PC-tool PCT14 en de datatrans-
mitter DAT71 kan men andere instel-

lingen maken en actoren configureren.

Technische gegevens blz. T-3.
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WIRELESS DALI GATEWAY FDG71L-230V

FDG71L-230V
DALI-gateway, bidirectioneel. 2 Watt stand-by verlies.

Voor montage in valse plafonds en verlichtingstoestellen.
252 mm lang, 46 mm breed en 31 mm dik. Met kabel trekontlasting.
Voedingsspanning 230 V aan de klemmen N en L.
De klemmen DALI +/- leveren 16 V DC/130 mA. Dit laat toe om tot 64 stuks DALI toestellen aan te sluiten. 
Met de gateway FDG71L worden de DALI toestellen aangestuurd met EnOcean zenddrukknoppen.
De groepen 0-15 kunnen aangestuurd worden en ook het Broadcast bevel kan verstuurd worden. Daar-
naast kunnen de DALI sferen 0-15 aangestuurd worden.
DALI installaties, die volledig gestuurd worden met de FDG71L, moeten geconfi gureerd worden in groepen 0-15.
De FDG71L slaat intern de dimwaarde op voor elk van de groepen 0-15 en geeft deze waarde als feedback. 
Dezelfde feedback telegrammen worden gegenereerd als bij  de FUD71.
De terugmeldingen van de toesteladressen komen overeen met de dimwaarden van de DALI groepen 0-15, 
en dat in stij gende volgorde.
Met de PCT14 is het mogelij k om de terugmeldingstelegrammen individueel per groep van dimwaardete-
legrammen (%) om te vormen naar drukknoptelegrammen (aan/uit). Daardoor kan men met de terugmel-
dingstelegrammen actoren aansturen.
De FDG71L vervult de functie van de DALI-Master en de DALI-voedingsspanning.
Opgelet: de draadloze zenddrukknoppen moeten, bij  het manueel inleren in de FDG14, steeds met een 

dubbele klik ingeleerd worden. Bij  CLR volstaat een enkele klik.

Een richtingsdrukknop of een universele drukknop met een identieke ID en met een identieke toets kan niet 
meermaals ingeleerd worden in verschillende groepen. De laatst geselecteerde groep is steeds van toepas-
sing. Een drukknop kan dus ofwel slechts één groep schakelen ofwel met Broadcast alle groepen schakelen.
Per groep kan ook een FBH ingeleerd worden. Bij  manueel inleren werkt deze steeds onafhankelij k van de 
helderheid. Met de PCT14 kan men ook een helderheidsdrempel instellen.
De tij dsvertraging voor het uitschakelen bij  niet beweging kan gezamenlij k ingesteld worden in minuten 
(1…60) voor de FBH toestellen voor al de groepen. De default instelling is 3 minuten.

FDG71L-230V Wireless DALI-gateway EAN 4010312317556

Voorstelling is de 
fabrieksinstelling.

Functie draaischakelaars

Met de PC-tool PCT14 en de datatrans-
mitter DAT71 kan men andere instel-
lingen maken en actoren configureren.

Technische gegevens blz. T-3.
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WIRELESS ACTOR PWM-DIMMERSCHAKELAAR VOOR LED FRGBW71L

FRGBW71L
PWM-dimmeractor met 4 kanalen voor LED 12-36 V DC, ieder kanaal tot 2 A. Met instelbare mini-

mumhelderheid en dimsnelheid. Met sluimer- en lichtwekkerfunctie. Mogelij kheid van lichtsferen 

via PC of via zenddrukknoppen. Gecodeerde telegrammen, bidirectionele radiocommunicatie en 

repeaterfunctie kunnen ingeschakeld worden. Slechts 0,3-0,5 Watt stand-by verlies.

Montage in de 230 V-aansluitleidingen, bv. in valse plafonds en verlichtingstoestellen.
252 mm lang, 46 mm breed en 31 mm dik. Met kabel trekontlasting.
De ingestelde lichtintensiteit blij ft gememoriseerd bij  het uitschakelen (memory).
Bij  een stroompanne worden de schakelstand en de lichtintensiteit gememoriseerd en opnieuw ingescha-
keld bij  terugkeer van de voedingsspanning.
Automatische elektronische beveiliging tegen overbelasting en uitschakeling bij  oververhitting.
Er kunnen gecodeerde sensoren ingeleerd worden.
De mogelij kheid bestaat om de bidirectionele radiocommunicatie en/of een repeaterfunctie in te schakelen.
Iedere toestandswij ziging alsook binnenkomende centrale sturingstelegrammen worden met een radiote-
legram bevestigd. Dit radiotelegram kan ingeleerd worden in andere actoren en in de GFVS software. In de 
GFVS software wordt daarbij  ook de actuele dimwaarde aangeduid in
De bovenste draaischakelaar wordt enkel gebruikt tij dens het inleren.
Met de middelste % -draaischakelaar kan de laagste lichtintensiteit (volledig afgedimd) ingesteld worden.
Met de onderste 'dim-speed' draaischakelaar kan de dimsnelheid ingesteld worden.
De zenddrukknoppen kunnen ofwel als richtingsdrukknoppen of als universele drukknoppen inge-

leerd worden: als richtingsdrukknop is dan op één zij de drukken voor 'inschakelen en opdimmen', en op 
de andere zij de drukken voor 'uitschakelen en afdimmen'. Een dubbele puls op de inschakelzij de schakelt 
het automatisch opdimmen in tot de maximale helderheid met de snelheid ingesteld met de dim-speed 
draaiknop. Een dubbele puls op de uitschakelzij de activeert de sluimerfunctie. Als universele drukknop 
verandert de dimrichting door het kort onderbreken van de aansturing.
Draadloze beweging- en helderheidssensoren FBH kunnen als master of als slave ingeleerd worden. 
Draadloze helderheidssensoren FAH kunnen ingeleerd worden om uit te schakelen in functie van de 
helderheid of als schemerschakelaar.
Sturing van lichtsferen, lichtwekker en sluimerfunctie conform de handleiding.

De LED begeleidt het inleerproces, conform de gebruikshandleiding. En tij dens het normale gebruik toont 
hij , door kort knipperen, stuurbevelen aan.

FRGBW71L Wireless actor PWM-dimmer voor LED EAN 4010312316450

Voorstelling is de 
fabrieksinstelling.

Functie draaischakelaars

Met de PC-tool PCT14 en de datatrans-
mitter DAT71 kan men andere instel-
lingen maken en actoren configureren.

Technische gegevens blz. T-3.
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WIRELESS ACTOR PWM LED DIMMER FWWKW71L

FWWKW71L
PWM-dimmeractor met 2 kanalen voor LED 12-36 V DC, ieder kanaal tot 4 A. De beide uitgangen mo-

gen niet parallel geschakeld worden. Ingang: telkens twee klemmen voor + en -. Uitgang: een klem 

voor +, en telkens twee klemmen voor kanaal 1 (warm wit) en kanaal 2 (koud wit). Met instelbare 

minimumhelderheid en dimsnelheid. Met sluimer- en lichtwekkerfunctie. Mogelij kheid van lichts-

feren via PC of via zenddrukknoppen. Gecodeerde telegrammen, bidirectionele radiocommunicatie 

en repeaterfunctie kunnen ingeschakeld worden. Slechts 0,3-0,5 Watt stand-by verlies.

Montage bv. in valse plafonds en verlichtingstoestellen.
252 mm lang, 46 mm breed en 31 mm dik. Met trekontlasting.
De ingestelde lichtintensiteit blij ft gememoriseerd bij  het uitschakelen (memory).
Bij  een stroompanne worden de schakelstand en de lichtintensiteit gememoriseerd en eventueel opnieuw 
ingeschakeld bij  terugkeer van de voedingsspanning.
Automatische elektronische beveiliging tegen overbelasting en uitschakeling bij  oververhitting.
Er kunnen gecodeerde sensoren ingeleerd worden.
De mogelij kheid bestaat om de bidirectionele radiocommunicatie en/of een repeaterfunctie in te schakelen.
Iedere toestandswij ziging alsook binnenkomende centrale sturingstelegrammen worden dan met een ra-
diotelegram bevestigd. Dit radiotelegram kan ingeleerd worden in andere actoren en in de GFVS software. 
In de GFVS software wordt daarbij  ook de actuele dimwaarde aangeduid in %.
De bovenste draaischakelaar wordt enkel gebruikt tij dens het inleren.
Met de middelste % -draaischakelaar kan de laagste lichtintensiteit (volledig afgedimd) ingesteld worden.
Met de onderste 'dim-speed' draaischakelaar kan de dimsnelheid ingesteld worden.
De zenddrukknoppen kunnen ofwel als richtingsdrukknoppen of als universele drukknoppen inge-

leerd worden: als richtingsdrukknop is dan op één zij de drukken voor 'inschakelen en opdimmen', en op 
de andere zij de drukken voor 'uitschakelen en afdimmen'. Een dubbele puls op de inschakelzij de acti-
veert het automatisch opdimmen tot de maximale helderheid en dit met de ingestelde dimsnelheid. Een 
dubbele puls op de uitschakelzij de activeert de sluimerfunctie. Als universele drukknop verandert de 
dimrichting door het kort onderbreken van de aansturing.
Draadloze bewegings- en helderheidssensoren FBH kunnen als master of als slave ingeleerd worden.
Draadloze helderheidssensoren FAH kunnen ingeleerd worden om uit te schakelen in functie van de 
helderheid of als schemerschakelaar.
Sturing van lichtsferen, lichtwekker en sluimerfunctie conform de handleiding.

Een LED begeleidt het inleerproces, conform de handleiding en tij dens het normale gebruik toont hij , door 
kort knipperen, stuurbevelen aan.

FWWKW71L Wireless actor PWM LED dimmer EAN 4010312318928

Voorstelling is de 
fabrieksinstelling.

Functie draaischakelaars

Met de PC-tool PCT14 en de datatrans-
mitter DAT71 kan men andere instel-
lingen maken en actoren configureren.

Technische gegevens blz. T-3.



3-43

DATATRANSMITTER DAT71

DAT71
Datatransmitter voor het confi gureren van de actoren van de reeks 71 met de PC-tool PCT14.

Dankzij  de DAT71 kan een actor verbonden worden met de PC. Met de PCT14 kunnen de ge-gevens van 
een actor of naar een actor verstuurd worden. Daarenboven kan de DAT71 gebruikt worden als mobiele 
geheugenopslagplaats.
Hiervoor moet men de DAT71 in de actor steken en deze met een USB kabel aan de PC aansluiten 
(niet inbegrepen in de levering).
Na het openen van de PCT14 kan de confi guratie van de actor uitgevoerd worden, conform de handleiding.

DAT71 Datatransmitter voor de reeks 71 EAN 4010312316351Technische gegevens blz. T-3.

Het insteken van een de DAT71 in een actor van de reeks 71.
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WIRELESS ACTOR IMPULSSCHAKELAAR/RELAIS FSR70S-230V ALS SNOERSCHAKELAAR

FSR70S-230V
1 NO contact, niet potentiaalvrij  10 A/250 V AC, 230 V LED-lampen tot 400 W, gloeilampen 2000 Watt, 

ESL tot 200 Watt. Slechts 0,8 Watt stand-by verlies.

Montage in de 230 V-aansluitsnoeren van staande lampen en nachtlampen.
100 mm lang, 50 mm breed en 31 mm dik.
Deze zendactor, als impulsschakelaar/relais, beschikt over de modernste van de door ons ontwikkel-

de hybridetechniek: de onverslij tbare ontvangst- en sturingselektronica hebben we gecombineerd 

met de in de nuldoorgang schakelende bistabiele relais.

Daardoor is er zelfs bij  ingeschakelde toestand geen spoelvermogenverlies noch opwarming.
Met de draaischakelaar op de zij kant in de positie LRN kunnen tot 35 zenddrukknoppen toegekend 
worden, waarvan één of meerdere als centrale stuurdrukknoppen. Bovendien kan ook een draadloze 
bewegings- en helderheidssensor FBH en/of een draadloze helderheidssensor voor buitenopstelling FAH 
ingeleerd worden om een aanwezigheidssimmulatie te realiseren. Daana wordt de gewenste functie van 
de impulsschakelaar/relais gekozen:
ES = impulsschakelaar

  Met een ingeleerde FBH wordt bij  beweging ingeschakeld, en met een bij komend ingeleerde FAH 
wordt bij  schemer en beweging ingeschakeld. Het contact opent indien er geen beweging meer 
gedetecteerd wordt en dit met een vertraging van 4 minuten.

  Er kan ook bij komend een zenddrukknop ingeleerd worden voor het activeren of desactiveren van 
een aanwezigheidssimulatie.

ER = schakelrelais

  Met een ingeleerde FAH wordt bij  schemer ingeschakeld en bij  helderheid opent het contact een 
vertraging van 4 minuten.

AS = aanwezigheidssimulatie

  De AS begint met een toevallige pausetij d tussen de 20 en 40 minuten, gevolgd door een toevallige 
inschakeltij d tussen de 30 en 120 minuten.

  Wordt de draaischakelaar op de positie AS geplaatst of wordt in de stand AS de voeding ingescha-
keld, zal het licht na 1 seconde gedurende 5 seconden aan gaan.

 Met een ingeleerde FAH begint de AS (aanwezigheidssimulatie) pas bij  schemer.
 De AS wordt na 4 minuten gestopt nadat de FAH helderheid herkend heeft.
Een LED aan de zij kant begeleidt de inleeroperatie, conform de handleiding. En tij dens het normaal 
gebruik toont hij , door kort knipperen, stuurbevelen aan.

FSR70S-230V-rw Draadloze impulsschakelaar/relais zuiver wit EAN 4010312301487

Voorstelling is de 
fabrieksinstelling.

Functie draaischakelaars

aan de zij kant

Technische gegevens blz. T-3.
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WIRELESS ACTOR UNIVERSELE DIMMERSCHAKELAAR FUD70S-230V ALS SNOERSCHAKELAAR

FUD70S-230V
Universele dimmer, Power MOSFET tot 400 W. Automatische herkenning van de lampen. Met instel-

bare minimum of maximum helderheid en dimsnelheid. Met lichtwekker-, kinderkamer- en sluimer-

functie. Bij komend met sturing van lichtsferen via PC of via zenddrukknoppen. Met bidirectionele 

radiocommunicatie en met repeaterfunctie. Slechts 0,6 Watt stand-by verlies.

Montage in de 230 V-aansluitsnoeren van staande lampen en nachtlampen.
100 mm lang, 50 mm breed en 31 mm dik.
Met bidirectionele radiocommunicatie en kan de repeaterfunctie geactiveerd worden.
Iedere toestandswij ziging alsook binnenkomende centrale sturingstelegrammen worden dan met een ra-
diotelegram bevestigd. Dit radiotelegram kan ingeleerd worden in andere actoren en in de GFVS software.
Universele dimmer voor lampen tot 400 W, afhankelij k van de ventilatiecondities. Dimbare 230 V-LED 
 lampen en dimbare spaarlampen ESL afhankelij k van de lampenelektronica en de dimwij ze, zie technische 

gegevens blz. T-3.
Schakeling in de nuldoorgang met soft aan en soft uit, wat de levensduur van de lampen ten goede komt.
De ingestelde lichtintensiteit blij ft gememoriseerd bij  het uitschakelen (memory).

Bij  een stroompanne worden de schakelstand en de lichtintensiteit gememoriseerd en opnieuw ingescha-
keld bij  terugkeer van de voedingsspanning.
Automatische elektronische beveiliging tegen overbelasting en uitschakeling bij  oververhitting.
De linker draaischakelaar aan de zij kant wordt eerst gebruikt voor het inleren en bepaalt tij dens de 
werking volgens welke belasting de dimcurve ingesteld moet worden:
In de stand AUTO kan men alle soorten lampen dimmen.

LC1 is de comfortpositie voor dimbare 230 V LED-lampen, die zich wegens hun constructie niet voldoende 
laten afdimmen in de stand AUTO (fase-afsnij ding) en dus gedwongen moeten worden in fase-aansnij ding.
LC2 en LC3 zij n de comfortposities voor dimbare 230 V LED-lampen, zoals LC1, doch met andere dimcurven. 
EC1 is een comfortpositie voor spaarlampen, die wegens hun constructie ingeschakeld worden met een 
verhoogde spanning, zodat deze in afgedimde toestand ook koud weerom ingeschakeld kunnen worden.
EC2 is een comfortpositie voor spaarlampen, die zich wegens kun constructie niet opnieuw laten inscha-
kelen in afgedimde toestand. In deze positie is de Memory uitgeschakeld.
In de posities LC1, LC2, LC3, EC1 en EC2 mogen geen inductieve (gewikkelde) transfo's aangesloten 

worden. Anderzij ds kan het maximaal aantal dimbare LED-lampen lager zij n dan in de positie AUTO.
Met de middellste % -draaischakelaar aan de zij kant, kan de laagste lichtintensiteit (volledig afge-
dimd) ingesteld worden. In de positie LRN kunnen tot 30 zenddrukknoppen toegekend worden, waarvan 
één of meerdere als centrale stuurdrukknoppen.
Met de rechter 'dim-speed' draaischakelaar aan de zij kant kan de dimsnelheid ingesteld worden. Gelij k-
tij dig wordt de duur van de soft aan en soft uit veranderd.
De zenddrukknoppen kunnen ofwel als richtingsdrukknoppen of als universele drukknoppen inge-

leerd worden:

Als richtingsdrukknop is dan duwen op één zij de 'inschakelen en opdimmen', en duwen op de andere 
zij de 'uitschakelen en afdimmen'. Een dubbele puls op de inschakelzij de schakelt het automatisch opdim-
men in tot de maximale helderheid met de snelheid ingesteld met de dim-speed draaiknop. Een dubbele 
puls op de uitschakelzij de activeert de sluimerfunctie. De kinderkamersturing wordt gerealiseerd d.m.v. 
de bovenste drukknop.
Als universele drukknop verandert de dimrichting door het kort onderbreken van de drukknop.
Sturing van lichtsferen, lichtwekker, kinderkamer- en sluimerfunctie conform de handleiding.

De LED aan de zij kant, onder de linker draaischakelaar, begeleidt het inleerproces, conform de gebruiks-
handleiding. En tij dens het normale gebruik toont hij , door kort knipperen, stuurbevelen aan.

Voorstelling is de 
fabrieksinstelling.

Functie draaischakelaars

aan de zij kant

Technische gegevens blz. T-3. FUD70S-230V-rw Universele dimmerschakelaar zuiver wit EAN 4010312301395
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WIRELESS ACTOR TUSSENSTEKKER LICHTACTOR FSLA-230V EN

WIRELESS ACTOR TUSSENSTEKKER SCHAKELACTOR FSSA-230V

FSSA-230V
1 NO contact, niet potentiaalvrij  10 A/250 V AC, 230 V LED-lampen en spaarlampen tot 400 W, 230 V 

gloeilampen 2000 Watt. Gecodeerde telegrammen, bidirectionele radiocommunicatie en met 

inschakelbare repeaterfunctie. Slechts 0,8 Watt stand-by verlies.

Duitse SCHUKO tussenstekker. Met kinderveiligheid.
Voedings- en schakelspanning 230 V.
Bij  het wegvallen van de voedingsspanning blij ft de schakeltoestand behouden. Bij  terugkeer van de 
voedingsspanning wordt defi nitief uitgeschakeld. Bij  het inpluggen moet men een korte, automatische 
synchronisatie afwachten alvorens een verbruiker aan te sluiten.
Deze zendactor beschikt over de modernste van de door ons ontwikkelde hybridetechniek: de 

onverslij tbare ontvangst- en sturingselektronica hebben we gecombineerd met een bistabiel relais.

Er kunnen gecodeerde sensoren ingeleerd worden.

De mogelij kheid bestaat om de bidirectionele radiocommunicatie en/of een repeaterfunctie in te schakelen.
Toestandswij zigingen alsook binnenkomende telegrammen voor centrale sturing worden dan met een 
radiotelegram bevestigd. Dit radiotelegram kan ingeleerd worden in andere actoren, in de GFVS software 
en in de universele aanduiders.
Met de linker LRN toets kan men tot 35 zenddrukknoppen inleren, ofwel als universele drukknop, rich-
tingsdrukknop of centrale sturingsdrukknop. Voor het sturen van een dampkap of dergelij ke kunnen tot 
35 draadloze venster- deurcontacten FTK of een vensterhandgreep sensor FFG7B-rw ingeleerd worden. 
Meerdere FTK of een vensterhandgreep sensor FFG7B-rw worden met elkaar gecombineerd. Werd een 
FTK of een vensterhandgreep sensor FFG7B-rw ingeleerd, dan worden de stuurbevelen van eventueel 
ingeleerde drukknoppen niet meer uitgevoerd.
Met de rechter toets kan manueel in- of uitgeschakeld worden.
Een LED begeleidt het inleerproces, conform de handleiding. Tij dens het normaal gebruik toont hij , door 
kort knipperen,stuurbevelen aan.

FSSA-230V Wireless actor tussenstekker schakelactor EAN 4010312314562Technische gegevens blz. T-3.

WEEE-Reg.-Nr. DE 30298319

FSLA-230V
Wireless tussenstekker lichtactor 10A/250V AC. 100 x 55 x 45 mm (afmetingen zonder 

 achterliggende stekker), zuiver wit. Impulsschakelaar met 1 NO contact. 230 V LED-lampen en 

spaarlampen tot 200 W, 230 V gloei- en halogeenlampen 1000 Watt. Bidirectionele radiocommunicatie 

kan ingeschakeld worden. Slechts 0,8 Watt stand-by verlies. Smart Home actor.

Tussenstekker met Duitse Schuko contactdoos. Met kinderveiligheid.
Men kan tot 24 Wireless universele zenddrukknoppen, richtingsdrukknoppen, zenddrukknoppen voor 
centrale sturing, rookmelders en bewegingssensoren inleren dankzij  de eenvoudige Tap-Radio techniek.

FSLA-230V Wireless actor tussenstekker lichtactor EAN 4010312324141

NOUVEAU

WEEE-Reg.-Nr. DE 30298319
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WIRELESS ACTOR TUSSENSTEKKER SCHAKELACTOR MET STROOMMETING FSVA-230V-10 A

FSVA-230V-10A
1 NO contact, niet potentiaalvrij  10 A/250 V AC, 230 V LED-lampen en spaarlampen tot 400 W, 230 V 

gloeilampen 2000 Watt. Met geïntegreerde stroommeting tot 10 A. Gecodeerde telegrammen, 

 bidirectionele radiocommunicatie en met inschakelbare repeaterfunctie. Slechts 0,8 Watt stand-by 

verlies.

Duitse SCHUKO tussenstekker. Met kinderveiligheid.
Voedings- en schakelspanning 230 V.
Bij  het wegvallen van de voedingsspanning blij ft de schakeltoestand behouden. Bij  terugkeer van de 
voedingsspanning wordt defi nitief uitgeschakeld. Bij  het inpluggen moet men een korte, automatische 
synchronisatie afwachten alvorens een verbruiker aan te sluiten.
Deze zendactor beschikt over de modernste van de door ons ontwikkelde hybridetechniek: de 

onverslij tbare ontvangst- en sturingselektronica hebben we gecombineerd met een bistabiel relais.

Met de geïntegreerde stroommeting wordt het schij nbaar vermogen vanaf ca. 10 VA tot 2300 VA gemeten 
bij  een gesloten contact. Er wordt een zendtelegram naar het Eltako wireless systeem voor gebouwen 
verstuurd binnen de 30 seconden na het inschakelen van de belasting en na een wij ziging van de belasting 
van minstens 5%, zo niet cyclisch elke 10 minuten.
Uitlezing in een server via de visualisatie en sturingssoftware GFVS of met de energieverbruik 

aanduider FEA65D.

GFVS-Energy ondersteunt tot 100 zendmodules, de GFVS 4.0 tot 250 zendmodules.
Er kunnen gecodeerde sensoren ingeleerd worden.

De mogelij kheid bestaat om de bidirectionele radiocommunicatie en/of een repeaterfunctie in te schakelen.
Elke toestandswij ziging alsook binnenkomende telegrammen voor centrale sturing worden dan met een 
radiotelegram bevestigd. Dit radiotelegram kan ingeleerd worden in andere actoren, in de GFVS software 
en in de universele aanduiders.
Met de linker LRN toets kan men tot 35 zenddrukknoppen inleren, ofwel als universele drukknop, rich-
tingsdrukknop of centrale sturingsdrukknop. Voor het sturen van een dampkap of dergelij ke kunnen tot 
35 draadloze venster- deurcontacten FTK of vensterhandgreep sensor FFG7B-rw ingeleerd worden.
Meerdere FTK of vensterhandgreep sensor FFG7B-rw worden met elkaar gecombineerd.
Werd een FTK of een vensterhandgreep sensor FFG7B-rw ingeleerd, dan worden de stuurbevelen van 
eventueel ingeleerde drukknoppen niet meer uitgevoerd.
Met de rechter toets kan manueel in- of uitgeschakeld worden.
Een LED begeleidt het inleerproces, conform de handleiding. Tij dens het normaal gebruik toont hij , door 
kort knipperen, stuurbevelen aan.

FSVA-230V-10 A Wireless actor tussenstekker schakelactor met stroommeting EAN 4010312314555Technische gegevens blz. T-3.

WEEE-Reg.-Nr. DE 30298319
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WIRELESS ACTOR TUSSENSTEKKER UNIVERSELE DIMMER FSUD-230V

FSUD-230V
Universele dimmer, Power MOSFET tot 300 W. Automatische herkenning van de soort lampen. 

Slechts 0,7 Watt stand-by verlies. Met instelbare minimumhelderheid. Met kinderkamer- en slui-

merfunctie. Gecodeerde telegrammen, bidirectionele radiocommunicatie en met inschakelbare 

repeaterfunctie.

Duitse SCHUKO tussenstekker. Met kinderveiligheid.
Voedings- en schakelspanning 230 V.
Universele dimmer voor lampen tot 300 W. Dimbare 230 V LED-lampen en dimbare spaarlampen ESL 
afhankelij k 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 blij ft gememoriseerd bij  het uitschakelen (memory), doch dit kan uitgescha-
keld worden indien er spaarlampen aangesloten zij n.
Bij  een stroompanne worden de schakelstand en de lichtintensiteit gememoriseerd en 
opnieuw ingeschakeld bij  terugkeer van de voedingsspanning.
Automatische elektronische beveiliging tegen overbelasting en uitschakeling bij  oververhitting.
Er kunnen gecodeerde sensoren ingeleerd worden.

De mogelij kheid bestaat om de bidirectionele radiocommunicatie en/of een repeaterfunctie in te schakelen.
Toestandswij zigingen alsook binnenkomende telegrammen voor centrale sturing worden dan met een 
radiotelegram 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 universele drukknoppen inge-

leerd worden: als richtingsdrukknop is dan op één zij de drukken voor 'inschakelen en opdimmen', en op 
de andere zij de drukken voor 'uitschakelen en afdimmen'. Een dubbele puls op de inschakelzij de activeert 
het automatisch opdimmen tot de maximale helderheid. Een dubbele puls op de uitschakelzij de activeert 
de sluimerfunctie. De kinderkamersturing wordt gerealiseerd op de inschakelzij de. Als universele druk-

knop verandert de dimrichting door de drukknop kort even los te laten.
Kinderkamersturing en sluimerfunctie conform de handleiding.

Een LED begeleidt het inleerproces, conform de handleiding. Tij dens het normaal gebruik toont hij , door 
kort knipperen, stuurbevelen aan.

FSUD-230V Wireless actor tussenstekker universele dimmer EAN 4010312314791Technische gegevens blz. T-3.

WEEE-Reg.-Nr. DE 30298319
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WIRELESS ACTOR TUSSENSTEKKER VERWARMINGSACTOR FSHA-230V

FSHA-230V
1 NO contact, niet potentiaalvrij  10 A/250 V AC. Gecodeerde telegrammen, bidirectionele radiocom-

municatie en met inschakelbare repeaterfunctie. Slechts 0,8 Watt stand-by verlies.

Duitse SCHUKO tussenstekker. Met kinderveiligheid.
Voedings- en schakelspanning 230 V. Contactschakeling in de nuldoorgang.
Bij  het wegvallen van de voedingsspanning blij ft de schakeltoestand behouden.
Bij  terugkeer van de voedingsspanning wordt defi nitief uitgeschakeld.
De FSHA evalueert de informatie van draadloze temperatuurregelaars of temperatuur-voelers. Eventueel 

uit te breiden met venster- deurcontacten, vensterhandgrepen, bewegingssensoren en zenddrukknoppen.

Bij  het inpluggen moet men een korte, automatische synchronisatie afwachten alvorens een verbruiker 
aan te sluiten.
Er kunnen gecodeerde sensoren ingeleerd worden.

De mogelij kheid bestaat om de bidirectionele radiocommunicatie en/of een repeaterfunctie in te schakelen.
Iedere toestandswij ziging wordt dan met een radiotelegram bevestigd.
Dit radiotelegram kan ingeleerd worden in andere actoren en in de GFVS software.
De FSHA werkt als 2-punts regelaar:

Is de 'actuele temperatuur ≥ gewenste temperatuur' wordt er uitgeschakeld.
Is de 'actuele temperatuur ≤ gewenste temperatuur' wordt er ingeschakeld.
Met een vaste hysteresis van 1°.
In principe is de vorstbeschermingsfunctie actief. Van zodra de actuele temperatuur lager is dan 8°C, 
wordt de temperatuur op 8°C geregeld.
Indien er deur- venstercontacten of vensterhandgrepen ingeleerd werden, wordt uitgeschakeld zolang 
één of meerdere vensters open zij n. De vorstbeschermingsfunctie blij ft echter actief.
Zolang alle ingeleerde bewegingsmelders geen beweging meer detecteren wordt overgeschakeld op 
afwezigheidsmodus en wordt de gewenste temperatuur met 2° gedaald. Van zodra een bewegingsmelder 
opnieuw beweging detecteert, wordt overgeschakeld op de normale werking.
Werd er een zenddrukknop ingeleerd, dan is de confi guratie van de 4 toetsen vastgelegd met de volgende 
functies:
Rechts boven: normale werking (AUTO), ook activeerbaar door schakelklok
Rechts onder: nachtdaling met 4°, ook activeerbaar door schakelklok
Links boven: temperatuurdaling met 2°
Links onder: uit (vorstbeschermingsfunctie actief)
Werden er gelij ktij dig bewegingssensoren en zenddrukknoppen ingeleerd, dan telt steeds het laatst 
ontvangen telegram. Een bewegingssensor schakelt bij  beweging een temperatuurdaling, ingesteld met 
een zenddrukknop, opnieuw uit.
Storingsmodus:

Indien er na 1 uur geen zendtelegram van een temperatuursensor ontvangen wordt, licht de LED op en 
wordt overgeschakeld op storingsmodus. De FSHA-230 V schakelt cyclisch gedurende 4,5 minuten 'IN' en 
gedurende 10,5 minuten 'UIT'. Wordt er opnieuw een zendtelegram ontvangen, dan dooft de LED en wordt 
er automatisch opnieuw overgeschakeld op normale werking.
De LED begeleidt het inleerproces, conform de handleiding. Tij dens het normaal gebruik toont hij , door 
kort knipperen, stuurbevelen aan.

FSHA-230V Wireless actor tussenstekker verwarmingsactor EAN 4010312318997Technische gegevens blz. T-3.

WEEE-Reg.-Nr. DE 30298319
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WIRELESS GARAGEDEUR TUSSENSTEKKER FGTZ-230V

FGTZ-230V
Wireless garagedeur tussenstekker. 100 x 55 x 45 mm (afmetingen zonder stekker), zuiver wit. 

Met potentiaalvrij e schakelcontactuitgang voor maximum 30 V/1 A. Gecodeerde telegrammen, 

 bidirectionele radiocommunicatie en repeaterfunctie kunnen ingeschakeld worden. 

Slechts 0,8 Watt stand-by verlies. Smart Home actor.

Tussenstekker met Duitse Schuko contactdoos. Met kinderveiligheid.
De Schuko contactdoos (16 A) is direct doorverbonden met de Schuko contactdoosstekker, zodoende 
wordt uw contactdoos niet geblokkeerd en kan men de stekker van de garagepoort aandrij ving recht-
streeks in deze contactdoos plaatsen. Om de garagepoort aandrij ving met extra draadloze drukknoppen 
aan te sturen, moeten zij n aansluitklemmen voor een externe potentaalvrij e bedieningsknop (contact) 
verbonden worden met de potentiaalvrij e uitgangsklemmen van de actor.
Er mag enkel veiligheidslaagspanning geschakeld worden!

Men kan tot 24 Wireless universele zenddrukknoppen en richtingsdrukknoppen inleren dankzij  de 
 eenvoudige Tap-Radio techniek. Om de draadloze richtingsdrukknop als zodanig te laten functioneren, 
moet men eveneens een draadloos deur- venstercontact inleren. Deze geeft de informatie of de garage-
poort open of dicht is.

FGTZ-230V Wireless garagedeur tussenstekker EAN 4010312324462

WEEE-Reg.-Nr. DE 30298319

NIEUW



3-51

WIRELESS ACTOR WIRELESSMODULE FGM

FGM
Wirelessmodule om in te bouwen in het 3 x AA batterij  vakje van gongs of in ieder ander kunststof 

behuizing. Slechts 0,5 Watt stand-by verlies.

52 mm lang, 42 mm breed en 16 mm dik.
Deze wirelessmodule is onder andere geschikt voor alle gongs, die zowel met 3 stuks AA-batterij en alsook 
met een transformatoraansluiting van 8 tot 12 V UC werken en met een contact geactiveerd worden.
De gongmodule FGM past uiteraard ook in het ruimere batterij vakje voor 3 of 4 stuks baby batterij en.
De module wordt, conform de handleiding, in het batterij vakje geplaatst en aan de aansluitklemmen van 
de gong verbonden.
De spanningsvoorziening van de gong en zendmodule gebeurt met een voeding SNT61-230 V/12V DC-0,5A, 
die in een inbouwdoosje achter de gong gemonteerd wordt en heeft een 230 V aansluiting nodig.
Het is mogelij k om bij komend normale drukknoppen aan de desbetreffende aansluitklemmen van de gong 
aan te sluiten.
Op de printplaat bevindt zich een draaischakelaartje voor het inleren. Daarna wordt die op AUTO (rechter 
aanslag) geplaatst.
Naast één of meerdere zenddrukknoppen kunnen ook deur- en venstercontacten FTK, beweging- en 
helderheidsensoren FBH en een vensterhandgreep sensor FFG7B-rw ingeleerd worden.
De LED begeleidt het inleerproces, conform de handleiding. Tij dens het normale gebruik toont hij , door 
kort knipperen, stuurbevelen aan.

Voorbeelden van geschikte gongs:

Friedland D844
Grothe Croma 100

FGM Zendmodule EAN 4010312303290
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FAC55D/230V-wg
Wireless alarm controller met display, zuiver wit glanzend. Voor afzonderlij ke montage 

80 x 80 x 14 mm of montage in het E-Design55 schakelsysteem. 33 mm inbouwdiepte. Verlichte display. 

Intern akoestisch alarm met een geluidssterkte van minstens 80 dB. Voedingsspanning 230 V. 

Slechts 0,5 Watt stand-by verlies. Smart Home actor.

Men kan tot 50 sensoren inleren zoals FTK, FTKB, FTKB-hg, FTKE, FFG7B, FBH, FRW,  TF-RWB, FWS, FTR, 
FTF, FFT60SB, FLGTF65, zenddrukknoppen en de GFVS, conform de handleiding. Daarnaast kan men tot 4 
Wireless buitensirenes FAS260SA inleren.

FAC55D/

230V-wg

Wireless alarm controller, 55 x 55 mm, met display, 
zuiver wit glanzend

EAN 4010312319710

FAC55D/12-24V UC-wg
Wireless alarm controller met display, zuiver wit glanzend. Voor afzonderlij ke montage 

80 x 80 x 14 mm of montage in het E-Design55 schakelsysteem. 33 mm inbouwdiepte. Verlichte 

display. Intern akoestisch alarm met een geluidssterkte van minstens 80 dB. Voedingsspanning 

12-24V UC. Slechts 0,3 Watt stand-by verlies. Smart Home actor. 

Men kan tot 50 sensoren inleren zoals FTK, FTKB, FTKB-hg, FTKE, FFG7B, FBH, FRW, TF-RWB, FWS, FTR, 
FTF, FFT60SB, FLGTF65, zenddrukknoppen en de GFVS, conform de handleiding. Daarnaast kan men tot 
4 Wireless buitensirenes FAS260SA inleren. 

FAC55D/

12-24V UC-wg

Wireless alarm controller, 55 x 55 mm, met display, 
zuiver wit glanzend

EAN 4010312321287

NIEUW

WIRELESS ALARM CONTROLLER FAC55D/230V-wg EN FAC55D/12-24V UV-wg
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FAC65D/230V-wg
Wireless alarm controller met display, zuiver wit glanzend. Voor afzonderlij ke montage 84 x 84 x 14 mm 

of montage in het E-Design65 schakelaarsysteem. 33 mm inbouwdiepte. Verlichte display. Intern 

akoestisch alarm met een geluidssterkte van minstens 80 dB. Voedingsspanning 230 V. Slechts 0,5 

Watt stand-by verlies. Smart Home actor.

Men kan tot 50 sensoren inleren zoals FTK, FTKB, FTKB-hg, FTKE, FFG7B, FBH, FRW,  TF-RWB, FWS, FTR, 
FTF, FFT60SB, FLGTF65, zenddrukknoppen en de GFVS, conform de handleiding. Daarnaast kan men tot 4 
Wireless buitensirenes FAS260SA inleren.

FAC65D/

230V-wg

Wireless alarm controller, met display, zuiver wit glanzend EAN 4010312319727

FAC65D/12-24V UC-wg
Wireless alarm controller met display, zuiver wit glanzend. Voor afzonderlij ke montage 84 x 84 x 14 mm 

of montage in het E-Design65 schakelsysteem. 33 mm inbouwdiepte. Verlichte display. Intern 

 akoestisch alarm met een geluidssterkte van minstens 80 dB. Voedingsspanning 12-24V UC. 

Slechts 0,3 Watt stand-by verlies. Smart Home actor. 

Men kan tot 50 sensoren inleren zoals FTK, FTKB, FTKB-hg, FTKE, FFG7B, FBH, FRW, TF-RWB, FWS, FTR, 
FTF, FFT60SB, FLGTF65, zenddrukknoppen en de GFVS, conform de handleiding. Daarnaast kan men tot 
4 Wireless buitensirenes FAS260SA inleren. 

FAC65D/

12-24V UC-wg

Wireless alarm controller, met display, zuiver wit glanzend EAN 4010312321270

NIEUW

WIRELESS ALARM CONTROLLER FAC65D/230V-wg EN FAC65D/12-24V UV-wg
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FIUS55E-wg
Wireless akoestische signaalgever, zuiver wit glanzend, voor afzonderlij ke montage 80 x 80 x 17 mm 

of montage in het E-Design55 schakelaarsysteem. Interne akoestische signaalgever van 80 dB. 

Voedingsspanning 230 V. Slechts 0,8 Watt stand-by verlies. Smart Home actor.

Men kan tot 32 zenddrukknoppen, draadloze deur- venstercontacten alsook bewegingssensoren inleren.

FIUS55E-wg Wireless akoestische signaalgever voor binnenopstelling, 
half inbouw, zuiver wit glanzend

EAN 4010312320990

WIRELESS AKOESTISCHE SIGNAALGEVERS FIUS55E-wg EN FIUS65-wg EN

WIRELESS TUSSENSTEKKER SIGNAALGEVER FSSG-230V

WEEE-Reg.-Nr. DE 30298319

FSSG-230V
Wireless tussenstekker signaalgever 10 A/250 V AC. 100 x 55 x 45 mm (afmetingen zonder stekker) 

zuiver wit. Naast een interne akoestische signaalgever van minstens 80 dB, knippert een met een 

stekker aangesloten verbruiker. Tot 1000W aan 230 V gloeilampen en halogeenlampen, tot 200 W aan 

spaarlampen en 230 V LED lampen. Bidirectionele radiocommunicatie kan ingeschakeld worden. 

Slechts 0,8 Watt stand-by verlies. Smart Home actor.

Duitse SCHUKO tussenstekker. Met kinderveiligheid.
Men kan tot 24 Wireless zenddrukknoppen, venstercontacten, vensterhandgrepen, rookmelders, 
watersensoren alsook bewegingssensoren FB65B, FB55B, FBH65SB en FBH55SB inleren dankzij  de 
 eenvoudige Tap-Radio techniek. De akoestische signaalgever kan hierbij  ook gedeactiveerd worden.

FSSG-230V Wireless tussenstekker signaalgever EAN 4010312323885

NEU



3-55

WIRELESS BUITENSIRENE FAS260SA EN WIRELESS DRUKKNOP-ACTOR DIMMER FTA55..-wg

FAS260SA
Draadloze buitensirene, wit, 260 x 200 x 70 mm, met zonnecel en polymere lithium batterij . 

IP54 beschermingsgraad. Smart Home actor.

De sirene wordt gebruikt als akoestische en optische alarmsignalisatie. Dankzij  een jumper kan men kie-
zen tussen 4 verschillende modulaties, de geluidssterkte bedraagt minstens 85 dB. De optische signalisa-
tie gebeurt steeds door het knipperen van de LEDs achter de rode afdekking.
Het aansturen van de sirene gebeurt door de centrale Safe, Minisafe of de draadloze alarmcontrollers 
FAC55 en FAC65.
Sensoren, die een alarm moeten activeren, worden ingeleerd in deze centrale of controller. Dit geldt voor 
onze bewegingsmelders, deur- en venstercontacten, waterleksensoren, rookmelders, temperatuursenso-
ren en draadloze zendmodules.
Hierbij  wordt ook vastgelegd, welke sensoren, in welke combinatie een alarm moeten activeren.
Daartoe bestaat er een cyclisch radiocontact tussen de sirene en de centrale.
De zendmodule in de sirene vraagt om de 3 seconden of er een alarm is.
Wordt deze communicatie onderbroken, indien bij voorbeeld de centrale geen voedingsspanning heeft, 
kan deze als volgt reageren (afhankelij k van de positie van de jumper):

 Geen reactie
 2 korte akoestische en optische impulsen met een interval van 10 seconden (fabrieksinstelling)
 Een kort akoestisch en optische alarm van 1 seconde om de 10 seconden
 Onmiddellij k een alarm geven

De maximale alarmduur van 1, 3 of 5 minuten kan in de sirene ingesteld worden door middel van een 
jumper. Bij  de levering is de alarmduur ingesteld op 1 minuut.
De sirene moet geïnstalleerd worden op een regenvrij e plaats, maar men moet ervoor zorgen dat de zon-
necel, die zich bovenaan het toestel bevindt, voldoende licht kan opvangen.
Het normale daglicht gedurende enkele uren per dag is voldoende om de inwendige accu volledig op te la-
den. Het toestel is beschermd tegen diefstal of vandalisme door een contact dat zich op de montageplaat 
bevindt. Bij  het verwij deren van de sirene van de montageplaat wordt er onmiddellij k alarm gegeven. 

FAS260SA Draadloze buitensirene, wit EAN 4010312320075

FTA55..-wg
Wireless drukknop-actor dimmer, dimmer zonder N-aansluiting, zonnewering en rolluiken en licht-

schakelaar. Voor opbouwmontage 80 x 80 x 15/33 mm of montage in het E-Design55 schakelaarsys-

teem. Zuiver wit glanzend. Met geïntegreerde universele/richtingsdrukknop en aansluiting voor 

bij komende conventionele drukknoppen. Voedingsspanning 230 V. Smart Home sensor en actor.

FTA55D-wg Wireless drukknop-actor dimmer EAN 4010312319222

FTA55DL-wg Wireless drukknop-actor dimmer zonder N-aansluiting EAN 4010312319239

FTA55J-wg Wireless drukknop-actor zonnewering en rolluiken EAN 4010312319246

FTA55L-wg Wireless drukknop-actor lichtschakelaar EAN 4010312319253
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WIRELESS BUISMOTOREN FRM60M10 EN FRM60M20 EN

MONTAGEKABEL ELERO 4-POLIG VOOR BUISMOTOREN FRM60M10 EN FRM60M20

FRM60M10 Wireless buismotor, draaimoment 10 Nm
toerental 14tr/min, fl uistermodus 5/min.

EAN 4010312321249

FRM60M20 Wireless buismotor, draaimoment 20 Nm
toerental 14tr/min, fl uistermodus 5/min.

EAN 4010312321256

FRM60M10 EN FRM60M20
Wireless buismotor 230 V/115 W voor SW60 (stalen as), koppel 10 Nm respectievelij k 20 Nm, snelheid 

14 tr/min, met  adapterset, kogellager en fl uistermodus. De draadloze buismotor heeft een totale 

lengte van 466 mm. Hij  is uitgerust met een gordij nbescherming en een geruisloze zachte rem.

  Intelligente krachtmeting
  Gordij nbescherming op/neer met vrij e loop (koppelafschakeling)
  Verstelbare ontgrendeling 
  Eindposities instelbaar via de montagekabel
  Geruisloze zachte rem
  Beschermingsgraad IP44
  Looptij d 10 minuten
  Aandrij ftechnologie miljoenen keren bewezen
  Extreem stil
  Ontgrendeling op de eindposities
  Gordij nbescherming
  Fluistermodus (wordt geactiveerd door lang op de knop te duwen)
  Langzaam neerzetten van de lamellen
  Softstart/softstop
  Automatische commando’s in fl uistermodus
  Lange levensduur (door weinig warmte-ontwikkeling)
  Zachte rem (contactloos, slij tagevrij )

NIEUW

MONTAGEKABEL ELERO
Met deze montage-/instelkabel kunnen de buismotoren FRM60M10 en FRM60M20 heel eenvoudig 

ingeleerd worden. Met behulp van de folietoets kunnen de motoren omgeschakeld worden naar de 

Wireless modus, zonder dat ze opnieuw bekabeld moeten worden.

Technische gegevens

Voedingsspanning: 230 V/50 Hz
Kabellengte: 4 m
Klem: 4-polig
Beschermingsgraad: IP20

Montagekabel 

elero

Montagekabel elero 4-polig voor buismotoren FRM60M10 en 
FRM60M20

EAN 4010312322543
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