
Langaton ikkunakosketin, puhdas kiiltävä 
valkoinen, 75x25x12mm, paristolla. 
Magneetti, puhdas valkoinen 
37x10x6mm.
TF-FKB langaton ikkunakontakti toimii 
CR2032 paristolla useita vuosia. 
Auki ja kiinni viesti lähetetään kahteen 
kertaan perille pääsyn takaamiseksi. 
 Statusviesti lähetetään n. 8 minuutin 
 sykleissä.
Kiinnitä liimaamalla. 
Kun opetuspainiketta painetaan lähete-
tään opetusviesti. Kun painike pääste-
tään jänniteviesti lähetetään silloin 
samassa ID:ssä. Statusviesti lähetetään 
n. 60 minuutin sykleissä.

Opettaaksesi TF61R reletoimilaitteen 
tai TF61J markiisien ohjaustoimilaite, 
avaa ja sulje ikkuna useaan kertaan tai 
käytä magneettia merkatulla (kohouma) 
paikalla useaan kertaan.

Asennusesimerkkejä: Kosketin sulkeutuu 
kun ikkuna auki; sen jälkeen voidaan 
aktivoida esim. hälytys. Kosketin avau-
tuu kun ikkuna auki; Voidaan sulkea 
lämmitys- tai ilmanvaihto-laitteet.
Katso opetus toimilaitteen manuaalis-
ta. Kun opetetaan ikkunakontakti TF61J 
toimilaitteeseenvoidaan opettaa esi-
merkiksi lukitustila kun ikkuna tai ovi on 
auki markiiseja ei voida ajaa alas käyt-
täen 'keskitetty alas' toimintoa ja GFVS 
'alas' toimintoa. Katso opetus toimilait-
teen manuaalista.
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Asennuspaikan lämpötila:
-20°C ... +50°C.
Varastointilämpötila: -25°C ... +70°C.
Suhteellinen ilmankosteus: 
Vuoden keskiarvo <75%.

Koskee laitteita, jotka valmistettu 
tuotantoviikosta 16/18 lähtien (katso 
kotelon alapinnan painatusta)

Opeta toimilaitteet FSR14, FSB14, 
FHK14, FZK14, FSR61, FSB61, FHK61, 
FZK61, FSR71 ja FSB71, avaa kansi ja 
paina sisäänrakennettua painiketta.  
Katso toimilaitteen manuaali.

Ikkunakoskettimessa ja magneetissa 
on n.10mm merkintä jotka toimiakseen 
pitäisi kohdata kun ikkuna tai ovi sul-
jetaan. Väliin ei saa jäädä 5mm 
suurempaa rakoa. 

Paristoja ei tule heittää kotitalouksien 
tai julkisiin roskiksiin. Vaan hävittää 
asianmukaisesti.

  Huomio: Räjähdysvaara mikäli 
paristo on väärin vaihdettu. 
Vaihda ainoastaan saman-
tyyppisellä paristotyypillä!

Sensori langattomat viestit (EEP: 
D5-00-01)
Opetusviesti DB3..DB0: 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00
ORG = 0x06
Data_byte3 = kosketin kiinni = 0x09
 kosketin auki = 0x08
Jänniteviesti:  
(jänniteviestin lukeminen esim. GFVS)
ORG = 0x07
Data_byte0 = 0x08
Data_byte1 = 0x00
Pariston jännite:  
Data_byte2 = 0x00..0xFF vastaava 0..5V
Energiavarasto:  
Data_byte3 = 0x00.. 0xFF vastaava 0..5V

!

Eltako langaton
Taajuus 868,3MHz 

Lähetysteho max. 10mW

Täten Eltako GmbH ilmoittaa että ra-
dio laitteiden tyyppi TF-FKB 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: 

 Riku Mäki 044 078 5068 
 riku@eltako.com

 Seppo Myllynen 044 2398916 
 seppo@eltako.com

eltako.com

15/2018 Oikeus muutoksiin pidätetään. 


