
Funk-oppervlak-wandzender, buitenma-
ten 84x84mm, binnenmaten
55x55mm, slechts 11mm hoog. De be-
nodigde  energie voor het verzenden van
de Funk-signalen wordt bij het drukken
van de wandzender opgewekt. Zodoende
is de FFT55Q draadloos, batterijloos en
zonder stand-by verlies.
Wordt compleet geleverd met afdekraam
R1FQ, een enkele grote wip WFQ (allen
dezelfde kleur), een montageplaat met
voormonteerde Funk-moduul en dubbel-
zijdige plakfolie.
Funk-oppervlak-wandzenders met grote
wip kunnen een uitleesbaar Funk-signaal
verzenden. Wip onderaan bij de marke-
ring drukken.
De Funk-oppervlak-wandzender kan op
een vlakke ondergrond geschroefd wor-
den, of met de bijgeleverde dubbelzijdige
plak folie aan de wand, op glas of op
meubelen geplakt worden. Op een 55mm
installatie doos kunnen de  daarop aan-
wezige schroefpunten benut worden. Bij
deze montage kan ook de wandzender
 verlichting FTB achterop de FFT55Q
 bevestigd worden.
Voor het bevestigen de wip verwijderen
en het raam van de montageplaat verwij-
deren. Daarna de montageraam met de
Top identificatie naar boven bevestigingen.
Daarna de raam en wip weer bevestigen. 
Bij een schroefbevestiging adviseren wij
verzonken 2,9x25mm, DIN 7982 C
schroeven bij zowel 5x25mm pluggen
als ook op 55mm installatiedozen.
Met de bijgeleverde hoge wip voor
FFT55Q, type HW-FFT55Q, kunnen deze
wandzenders ook toegepast worden

Platte Funk wandzender draadloos
én batterijloos
FFT55Q
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Omgevingstemperatuur van de 
montageplaats: -20°C tot +50°C.
Opslagtemperatuur: -25°C tot +70°C.
Relative luchtvochtigheid: 
Gemiddeld van het jaar <75%.
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met onze 2-voudige en 3-voudige
afdek ramen QR.
Funk wandzenders kunnen in alle ver-
sleutelbare actoren van de 61- en 71-
serie en de FAM14 versleuteld ingeleerd
worden. Hiervoor gebruikt u de FVST
versleutel steker. 
Versleutelbare actoren worden aange-
geven met het pictogram .

Funk-sensoren in Funk-actoren inleren
Alle sensoren moeten in actoren inge-
leerd worden, zodat deze de comman-
do's kunnen herkennen en uitvoeren.

Het inleren wordt beschreven in de
bedienings  handleiding van de actoren.

Versleuteling activeren:

De versleutel steker insteken en op de
wip drukken.

Versleuteling deactiveren:

Versleuteling deactiveren:

De versleutel steker insteken en op de
wip drukken.

EnOcean-Funk
Frequentie 868,3 MHz
Zendvermogen max. 10mW

Eltako GmbH verklaart hierbij dat de
FFT55Q voldoet aan de  Europese richt-
lijn 2014/53/EU. 
De volledige tekst van de conformiteit-
verklaring kunt u vinden op 
www.eltako.com
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Voor later gebruik bewaren!


