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Asennuspaikan lämpötila:
-20°C ... +50°C.
Varastointilämpötila: -25°C ... +70°C.
Suhteellinen ilmankosteus: 
Vuoden keskiarvo <75%.

Tap-radio® 4 kanavainen  
profiilipainike
TF-4PT-fi

4 kanavainen profiilipainike puhdas  
kiiltävän valkoinen yksittäisasennus tai 
84x84x16mm tai Eltakon E-sarjan  
kehyksiin. Luo tarvittavan energian paini-
ketta painettaessa, joten erillisiä johtoja 
ja paristoa ei tarvita. 
Laserkaiverrettu painike 'Kotona', 
'Kotona yötila', 'Poissa' ja 'Loma'.
Langaton kaksoisvipupainike voi  
lähettää neljä eri signaalia:  
paina ylä-, tai alapuolelta.
Asennuspohja voidaan ruuvata tasaiseen 
pintaan tai liimata seinään, lasiin tai  
huonekaluun mukana tulevalla teipillä. 
Käytä asennuspohjan treikiä jos kiinnität 
55mm kojerasiaan. 
Ennen kiinniruuvaamista irrota kiinnitys- 
kehyksillä varustettu kehys kiinnityslevystä.
Kiinnittäminen: Asenna asennuspohja, 
ulkokehys ja kiinnityskehys kaikki siten 
että kirjaimet top on yläpuolella, sitten 
kiinnita langaton moduuli ja vivut siten 
että merkintä 0 on aina ylöspäin.
Paina kiinnityslevyssä olevat pidikkeet 
ulospäin. Ruuvaa sitten asennuspohja-
levy ylä-ja alapuolen pidikkeillä kiinni, 
kiinnitä päälle kiinnityskehyksillä varu-
stettu kehys ja kiinnitä lopuksi langatto-
masta moduulista ja yhdestä keinukyt-
kimestä koostuva setti siten, että 
takapuolella oleva merkintä 0 tulee 
ylös-päin.
Ruuviasennukseen suosittelemme  
uppo-kantaruuveja ruostumattomasta 
teräk-sestä (RST) 2,9x25mm, DIN 
7982 C sekä tulppia 5x25mm ja 
55 k t k tä i it
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Taajuus 868,3 MHz 

Lähetysteho max. 10 mW

Täten Eltako GmbH ilmoittaa että radio 

laitteiden tyyppi F4PT-fi täyttää  

EU direktiivin 2014/53/EU. 

EU-vaatimustenmukaisuustodistus on 

 kokonaisuudessaan saatavilla internet 

osoitteesta; eltako.com

Säilytä myöhempää tarvetta varten.

Eltako GmbH
D-70736 Fellbach
Tuotekonsultointi ja tekninen tuki: 

 045 7870 6795
 tuki@eltako.com

eltako.com

27/2020 Oikeus muutoksiin pidätetään.

Langattomien antureiden toimintojen 

määrittäminen langattomiin toimilaittei-

siin

Kaikkien anturien toiminnot on määri-

tettävä toimilaitteisiin, jotta nämä pys-

tyvät tunnistamaan ja toteuttamaan 

annetut komennot.

Ohjelmointi kuvataan käyttölaitteen 
käyt-töohjeessa.


