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Langattomat anturit, paristoton ja
langaton FT55RS-painike
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Asennuspaikan lämpötila:
-20°C ... +50°C.
Varastointilämpötila: -25°C ... +70°C.
Suhteellinen ilmankosteus: 
Vuoden keskiarvo <75%.

Langaton painike, kehyksen sisämitat
55x55mm, korkeus 15mm. Tuottaa itse
tarvittavan virran langattomille komen-
noille painalluksella, siksi se ei tarvitse
liitäntäjohtoa eikä kuluta valmiustilassa.
Soveltuu ABB Jussi sarjan kehyksiin.
Toimitus sisältää yksiosaisen seinäkytki-
men, kaksiosaisen seinäkytkimen (kaikki
samanvärisiä), kiinnityskehykset, kiinni-
tyslevyn, langattoman moduulin ja tarra-
kalvon.
Langattomat yksiosaiset painikkeet voi-
vat lähettää kaksi määrittävää signaalia:
Painallus yläreunaan ja painallus ala-
reunaan. Langattomat kaksiosaiset pai-
nikkeet voivat lähettää neljä määrittävää
signaalia: Painallus molempien keinu-
kytkinten yläreunaan ja alareunaan.
Kiinnityslevy voidaan ruuvata tasaiselle
pinnalle tai liimata pakkauksessa oleval-
la tarrakalvolla seinään, lasiin tai huone-
kaluihin. 55mm:n kokoisessa kytkentär-
asiassa olevia hylsyjä käytetään ruuvien
kiinnitykseen. Näin voidaan myös lan-
gattoman painikkeen valaisu FTB kiinnit-
tää kiinnityslevyyn takaapäin.
Yksikkö toimitetaan tehtaalta kaksiosai-
nen painike kiinnitettynä langattomaan
moduuliin. Jos se halutaan vaihtaa
 yhteen yksiosaiseen seinäkytkimeen,
 keinukytkimen puolikkaat irrotetaan vetä-
mällä niitä eteenpäin kääntämättä niitä
keskelle päin. Yksiosainen seinäkytkin
kiinnitetään siten, että takapuolella olevi-
en merkintöjen 0 ja 1 paikat kohdistetaan
langattoman moduuliin.
Kiinnityslevystä, kehyksistä ja kiinnitys-
kehyksistä koostuva setti – pidikkeet ylä-
ja alaosassa – liimataan ensin. Sitten
kiinnitetään langattomasta moduulista ja
yhdestä keinukytkimestä koostuva setti
siten, että takapuolella oleva merkintä 1
tulee ylöspäin.
Ennen kiinniruuvaamista irrota kiinnitys-
kehyksillä varustettu kehys kiinnitysle-
vystä. Paina kiinnityslevyssä olevat
 pidikkeet ulospäin. Ruuvaa sitten kiinni-
tyslevy ylä- ja alapuolen pidikkeillä
 kiinni, kiinnitä päälle kiinnityskehyksillä
 varustettu kehys ja kiinnitä lopuksi lan-
gattomasta moduulista ja yhdestä keinu-
kytkimestä koostuva setti siten, että
 takapuolella oleva merkintä 1 tulee ylös-
päin.
Ruuvikiinnitykseen suositellaan uppo-
kantaruuveja 2,9x25mm, DIN 7982 C
sekä tulppia 5x25mm ja 55mm:n kyt-
kentärasioita.
Langaton moduuli on integroitu langat-
tomaan painikkeeseen ja se voidaan
opettaa salattuna kuten käyttöohjeissa
on kuvattu kaikille salatuille Sarjan 61 ja
FAM14 toimilaitteille. Tämä edellyttää

salattua FTVW langattoman painikkeen
kytkintä. 
Salausta käyttävät toimilaitteet näkyvät
merkistä .

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.

ELTAKO GmbH vakuuttaa täten, että
 tuotteet, joita tämä käyttöohje koskee,
täyttävät direktiivin 1999/5/EY perus-
vaatimukset ja vastaavat muita sen
 sisältämiä asiaan liittyviä määräyksiä. 
EU-vaatimustenmukaisuustodistuksesta
voidaan tilata kopio alla olevasta osoit-
teesta.
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