
Afstandsbediening 154x50mm, 
16mm hoog.
De batterijloze afstandbediening FHS8
gebruikt twee Funk-modules (dezelfde
als een wandzender FT55). Elk Funk-
moduul heeft twee wippen zodat de FHS8
in totaal 8 Funk signalen heeft.
De batterijloze afstandbediening FHS12
gebruikt drie Funk-modules (dezelfde als
een wandzender FT55). Elk Funk-moduul
heeft twee wippen zodat de FHS12 in totaal
12 Funk signalen heeft.
Elke FHS wordt geleverd met 2 beschrijf-
bare etiketten voor de achterkant en een
dubbelzijdige plakfolie. 

Mini afstandsbediening 43x43mm,
16mm hoog. Gewicht slechts 30 gram.
FMH2S-wr slechts 48 gram.
De batterijloze mini afstandbediening
FMH2 gebruikt hetzelfde Funk-moduul
als een wandzender FT55. De FMH2 is
een 2 Funk signalen afstand bediening.
De grote wip is bedrukt met 0 en 1.
De batterijloze mini handzender
FMH2S-wr voor oproepsystemen met
koord in de kleur wit met rode opdruk. 
Hij zendt bij bevestiging (druk op de rode
knop) hetzelfde Funk-signaal als een
Funk-wandzender en kan daarom heel
eenvoudig in actoren en in de GFVS-soft-
ware ingeleerd worden. Wordt de FSZ als
nood- of paniekschakelaar als centraal-
aan in een actor ingeleerd dan kan deze
centraal-aan enkel door een andere zen-
der met centraal-uit opgeheven worden. 
Voor de weergave bevelen wij de universe-
le weergave met10 LEDs FUA55LED aan.
De batterijloze mini afstandbediening

Funk-sensoren
Afstandbediening FHS8 en FHS12,
mini afstandsbediening FMH2, FMH4,
FMH2S, FMH4S en FMH8
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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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le weergave met10 LEDs FUA55LED aan.
De batterijloze mini afstandbediening
FMH4 gebruikt hetzelfde Funk-moduul
als een wandzender FT55. De FMH4 is
een 4 Funk signalen afstand bediening.
De twee wippen zijn bedrukt met 1, 2, 3
en 4.
De mini afstandbediening FMH2S en
FMH4S zijn geschikt voor het aanbren-
gen van een sleutelhanger.

Mini afstandsbediening 45x85mm,
18mm hoog. Gewicht slechts 60 gram.
De batterijloze mini afstandbediening
FMH8 gebruikt twee Funk-modules (de-
zelfde als een wandzender FT55) en heeft
zodoende 8 Funk signalen. De behuizing
heeft de opdrukken 1 t/m 8.
Het kan voorkomen dat, door veelvuldig
willekeurig drukken van meerdere wippen
tegelijk, de versleuteling geactiveerd of
gedeactiveerd wordt. Bij een vermeend
defect moet u controleren of dit het geval
is.

De Funk-handzender kan ook als een
draadloze wandzender met een plakfolie
tegen de wand, glas of meubels geplakt
worden. 
Funk afstandbedieningen en mini hand-
zenders kunnen in alle versleutelbare
actoren van de 61- en 71-serie en de
FAM14 versleuteld ingeleerd worden.
Hiervoor gebruikt u de FTVW versleutel
wip. 
Versleutelbare actoren worden met
aangegeven 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. 

EnOcean-Funk

Frequentie 868,3MHz 

Zendvermogen max. 10mW

Eltako GmbH verklaart hierbij dat de
FHS8/FHS12/FMH2/FMH4/FMH2S/
FMH4S/FMH8 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!


