
Langaton kosteus- ja lämpötila-anturi 
84x84x17mm, puhdas kiiltävä valkoinen 
yksittäisasennus tai E-sarjan kehyksiin. 
Toimii paristolla (elinikä 5 vuotta). Talo-
automaatio sensori.
Kosteus- ja lämpötila-anturi mittaa jat-
kuvasti suhteellista kosteutta välillä 
0-100% ja lämpötilaa välillä -20 ja  
+60 (±0.5°C).  
Kun lämpötilaa muutetaan säädin 
lähettää langattoman viestien eteenpäin 
2min kuluessa. 
Jos ei ole muutoksia säädin lähettää 
langattoman tila viestin 10min välein.
Langattoman viestin säätöväliä voidaan 
muuttaa 1min ja 5min vaihtamalla 
jumpperi 'interval' kohtaan.
Toimilaitteen F2L14 tiedot voidaan lukea 
tuotteilla Minisafe, MiniSafe REG, SafeIV, 
TouchIV, jne käyttäen sovellusta GFA2.
Suosittelemme ruostumattomasta teräk-
sestä uppokantaruuvia 2.9x25mm, DIN 
7982 C, 2 kpl ruuveja sekä 2 kpl tulpat 
5x25mm kuuluvat toimitukseen.
Toimii 3V CR2032 paristolla jonka las-
kettu käyttöikä useita vuosia.
Pariston voi vaihtaa avaamalla etukannen.

Asennus ainoastaan tasaiseen 
pintaan; ruuvaa asennuslevy, kiinnitä 
kehys, irroita pariston eriste jonka jäl-
keen kiinnitä etupaneeli.

Tehdasasetuksena EEP: A5-04-02 on 
aktiivinen, jumpperi on vain yhdessä 
pinnissä. Tämä voidaan vaihtaa EEP: 
A5 04 03 laittamalla jumpperi molem
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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 50/18 lähtien (katso 
kotelon  alapinnan painatusta)

pinnissä. Tämä voidaan vaihtaa EEP: 
A5-04-03 laittamalla jumpperi molem-
piin pinneihin.

Opettaaksesi laitteen, irroita etupaneeli 
ja paina LRN painiketta.

EEP: A5-04-02 
Langaton signaali: 0x10100D87 
Data_byte2 = suhteellinen kosteus  
0..100% (toimintaväli 0..250) 
Data_byte1 = lämpötila -20°C..+60°C 
(toimintaväli 0..250)

EEP: A5-04-03 
Langaton signaali: 0x10180D80 
Data_byte3 = suhteellinen kosteus  
0..100% (toimintaväli 0..255) 
Data_byte2 ja 1 = lämpötila 
-20°C..+60°C (toimintaväli 0..1023)

!

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

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

Eltako langaton
Taajuus   868,3MHz 

Lähetysteho   max. 10mW

Täten Eltako GmbH ilmoittaa että 
 radio laitteiden tyyppi TF-FTSB 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
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