
 
Funkmanagement Draadloze schakelactor 

Art.nr.: FA 10 EB 
FA 10 EBT 

Bedieningshandleiding 
Draadloze schakelactor 
(inbouw) 

 

1. Functie 

1.1. Draadloze schakelactor 
De draadloze schakelactor maakt draadloos schakelen van elektrische 
lasten (AC 230 V ~/ 10 A) mogelijk. 
De draadloze schakelactor kunt u tevens via een impulsgeveringang (230 
V) met een conventionele schakelaar bedienen. 
Bij ontvangst van een ingeteacht telegram van de draadloze observer 
schakelt de schakelactor gedurende een nalooptijd van ca. 1 minuut in. 

De schakelactor kan maximaal 30 zendkanalen inteachen. 

Op het toestel bevindt zich een programmeer-toets  een programmeer-
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Lichtscènes 
De schakelactor kan in max. 5 lichtscènes worden geïntegreerd. Deze 
worden met bijbehorende zenders (b.v. handzender ‘’’Komfort’’’) 
opgeroepen en opgeslagen. De gewenste lichtscènetoets dient u eerst 
op de schakelactor in te teachen. 
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Alles-Aan / Alles-Uit 
Bij het inteachen van een zendkanaal (b.v. handzender ‘’Komfort’’) 
worden een aanwezige ALLESAAN- toets en ALLES-UIT-toets 
automatisch mee ingeteacht. Bij bediening van de ALLESAAN- resp. 
ALLES-UIT- toets van een draadloze zender wordt de op de schakelactor 
geschakelde last in- resp. uitgeschakeld. 

Lichtregeling 
Met de schakelactor en een ingeteachte draadloze aanwezigheidsmelder 
of lichtsensor is lichtregeling in 2-standenbedrijf (last in- of uitgeschakeld) 
mogelijk. Lees daartoe de bedieningshandleiding van de draadloze 
aanwezigheidsmelder of de lichtsensor.  

1.2. Draadloos drukcontact 
De draadloze toetsactor sluit zijn relaiscontact, zolang ingeteachte 
radiogrammen voor inschakelen ontvangen worden (b.v. met behulp van 
een kanaaltoets /\ van een handzender). Wordt de desbetreffende 
kanaaltoets binnen de maximale zendduur losgelaten, wordt het 
relaiscontact weer door de draadloze toetsactor geopend. 

Wordt de kanaaltoets langer dan de maximale zendduur van de zender 
ingedrukt of is de transmissie gestoord, blijft het relaiscontact in totaal ca. 
16 s gesloten. Bij kort indrukken van de ingeteachte kanaaltoets sluit het 
relaiscontact ca. 0,3 s. De toetsactor kan max. 30 zendkanalen 
inteachen. Op het toestel bevinden zich een programmeer-toets  een 
programmeer-LED . 
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 Aanwijzingen: De draadloze toetsactor werk niet in combinatie met 
een universele zender (Art.-nr. 20 FP). 
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2. Montage  
Veiligheidsinstructies Attentie! Installatie en montage van 
elektrische apparaten mogen uitsluitend door een landelijk erkend 
installatiebedrijf worden uitgevoerd.  

Antenne 
Om de maximale zendcapaciteit te realiseren dient u de antenne geheel 
uitgetrokken, d.w.z. niet opgerold, te installeren. Houd voldoende afstand 
tot grote metaaloppervlakken (b.v. metalen deurkozijnen). De antenne 
mag niet ingekort, verlengd of afgestript worden. 

3. Installatie  
Sluit de draadloze actor overeenkomstig afb. B aan. 
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Impulsgever signaal 
Sluit het impulsgever-drukcontact T overeenkomstig afb. B aan. 
Funk-Schaltaktor:  
Draadloze schakelactor: Met een drukcontactact T (maakcontact) als 
impulsgever (230 V) kan de draadloze schakelactor afwisselend in- en 
uitgeschakeld worden. Wordt het drukcontact langer dan 4 s ingedrukt, 
wordt de programmeermodus geactiveerd. 

Draadloze drukcontact: De draadloze drukcontact sluit zijn relaiscontact, 
zolang druk-contact T (maakcontact) gesloten is. Wordt het drukcontact 
langer dan 4 s ingedrukt, wordt de programmeermodus geactiveerd. 

 De afstand tot elektrische lasten (b.v. magnetrons, hifiinstallaties en tv-
toestellen) dient minimaal 0,5 m te 

 Om oversturing van de draadloze ontvanger (actor) te voorkomen, 
dient de afstand tussen de draadloze actor en een zender minimaal 1 
m te bedragen. 
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4. Inteachen van een draadloze zender  
Tijdens het programmeren (inteachen) van een draadloze zender is de 
gevoeligheid van de draadloze ontvanger tot ca. 5 m gereduceerd. De 
afstand tussen de draadloze actor en de in te programmeren draadloze 
zender dient derhalve tussen 0,5 m en 5 m te bedragen. 
Activering via het toestel 
1. Schakel de aangesloten last via kort indrukken (< 1 s) van de 

programmeertoets uit. 
2. Druk de programmeertoets ca. 4 s in, om de programmeermodus te 

activeren. Gedurende deze ca. 4 s wordt de last ingeschakeld. 
Daarna knippert de LED ca. 1 min (afb. C). De draadloze actor staat 
nu in de programmeermodus. 

Prog

1 min t  

3. Genereer met de gekozen draadloze zender een telegram (afb. D); 
zie bedieningshandleiding „Draadloze zender“: 
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Inteachen van een kanaal 
Druk de kanaal-toets langer dan 1 s in. 
Inteachen van een lichtscène toets (niet bij drukcontact) 
Druk de lichtscène-toets langer dan 3 s in.  
Inteachen van een observer (niet bij drukcontact) 
Verwijder de batterij ca. 2 min uit de observer. Genereer vervolgens 
binnen ca. 15 min. na terugplaatsing van de batterij een beweging in 
het detectiegebied van de observer. 
Inteachen van een aanwezigheidsmelder of een lichtsensor( niet 
bij drukcontact) 
Verwijder de batterij(en) ca. 2 min. uit de zender. Na terugplaatsing 
van de batterij(en) verzendt de zender gedurende ca. 30 s teach-
telegrammen. 

 Aanwijzing: Er kan een combinatie van aanwezigheidsmelder, 
lichtsensor en observer . 

4. De draadloze actor bevestigt de gegevensopslag via permanent 
branden van de LED (afb. E). 
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Prog

1 min t  

5. De programmeermodus verlaat u automatisch na ca. 1 min of via kort 
indrukken van de programmeertoets. (Last schakelt in). De draadloze 
actor staat vervolgens in de bedrijfsmodus. 

Activering via impulsgever T 
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1. Schakel de aangesloten last via kort indrukken (< 1 s) van de 
impulsgever T uit. 

2. Druk de impulsgever T ca. 4 s in, om de programmeermodus te 
activeren. Gedurende deze ca. 4 s wordt de last ingeschakeld. 
Daarna knippert de LED ca. 1 min (afb. G). De draadloze 
schakelactor staat nu in de programmeermodus. 

Prog

1 min t  

3. Verzend met de draadloze zender een telegram (afb. H); vgl. 
“Activering met het toestel”. 
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4. De draadloze actor bevestigt de gegevensopslag via het permanent 
branden van de LED (afb. I). 

Prog

1 min t  

5. De programmeermodus verlaat u automatisch na ca. 1 min of via kort 
indrukken van de impulsgever T (Last schakelt in). De draadloze 
actor staat vervolgens in de bedrijfsmodus. 

 Wanneer alle 30 geheugenplaatsen bezet zijn, dient één van de 
ingeteachte draadloze zenders gewist te worden, om een nieuwe 
zender in te kunnen programmeren. 

 Bij het programmeren van een zendkanaal (b.v. handzender 
‘’Komfort’’) worden een aanwezige ALLESAAN- toets en ALLES-
UITtoets automatisch mee geprogrammeerd. 

4.1. Wissen van een draadloze zender  
Een reeds ingeteachte draadloze zender wordt via een nieuwe 
inteachprocedure voor deze zender gewist (zie boven). Alle kanalen en 
lichtscènetoetsen moeten afzonderlijk gewist worden. Succesvol wissen 
wordt aangeduid door de snelle knipperende LED (afb. J). 

Prog

1 min t  

5. Draadloze transmissie  
De radiografische transmissie geschiedt via een nietexclusieve 
transmissielijn, derhalve kunnen storingen niet worden uitgesloten. 
Deze draadloze transmissie is niet geschikt voor  
eveiligingstoepassingen, b.v. nooduitschakeling, noodalarm. 
Het zendbereik van een draadloze zender (max. 100 m in het open veld) 
is afhankelijk van de bouwtechnische situatie van het object  

Droog Materiaal Penetratie 
hout, gips, 
gipskartonplaat 

ca. 90 % 

baksteen, 
spaanplaat 

ca. 70 % 

gewapend beton ca. 30 % 
metaal, met. hekwerk, aluminum laminaat ca. 10 % 
regen, sneeuw ca. 0 – 40 % 
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5.1. Aanwijzingen voor gebruik  
van het zendtoestel 

• Aansluiting van deze zendinstallatie op andere communicatienetten 
is uitsluitend binnen het kader van de nationale wet geving 
toegestaan.  

• Deze zendinstallatie mag niet voor communicatie tot buiten het eigen 
erf worden gebruikt.  

• Bij correct gebruik voldoet dit toestel aan de eisen van de R&TTE 
richtlijn (1999/5/EG). Een volledige conformiteitsverklaring vindt u op 
internet onder: www.jung.de/ce.  

De draadloze schakelactor resp. drukcontact mag in alle EU- en 
EFTA-landen worden gebruikt. 

6. Technische gegevens  
Spanning: AC 230 V~, 50/60 Hz  
Schakelcontact relais, 10 A 
Inschakelvermogen 

gloeilampen 2300 W 
HV-halogeenlampen: 2300 W 
LV-halogeenlampen 
conv. trafo:: 1000 VA 
Jung Tronic-trafo: 1500 W 
fluorescentielampen 
ongecompenseerd: 1200 VA 
parallelgecomp: 920 VA 
-duo-schakeling: 2300 VA  

Spaarlampen: 
Spaarlampen genereren bij het inschakelen zeer hoge piekstromen, die 
tot vastkleven van het schakelcontact kunnen leiden. Derhalve 
geschiktheid van de lampen voorafgaand aan gebruik controleren! 
Temperatuur- 
ebied: -20 °C bis 55 °C 
Frequentie:  433,42 MHz, ASK 
Afmetingen:  175x42x18 mm 

Technische wijzigingen voorbehouden!   
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7. Garantie 
Wij bieden garantie in het kader van de wettelijke bepalingen. 

U gelieve het apparaat franco met een beschrijving van de 
fout/storing aan onze centrale service-afdeling te zenden.: 
ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG 
Service-Center 
Kupferstr. 17-19 
D-44532 Lünen 
Service-Line: 0 23 55 . 80 65 51 
Telefax: 0 23 55 . 80 61 89 
E-Mail: mail.vki@jung.de 

Technische dienst (algemeen) 
Service-Line: 0 23 55 . 80 65 55 
Telefax: 0 23 55 . 80 62 55 
E-Mail: mail.vkm@jung.de 

Technische dienst (instabus EIB) 
Service-Line: 0 23 55 . 80 65 56 
Telefax: 0 23 55 . 80 62 55 
E-Mail: mail.vkm@jung.de 
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