
FMT55/2-:

Funk Mini wandzender, buitenmaten 55x55 mm,
slechts 15 mm hoog, met wip. De benodigde 
energie voor het verzenden van de Funk- 
signalen wordt bij  het drukken van de wand-
zender opgewekt. Zodoende is de FMT55/2 
draadloos, batterij loos en zonder stand-by 
verlies.
Wordt compleet geleverd met afdekraam R55,
een wip W55, het Funk-moduul en dubbel-
zij dige plakfolie.

FMT55/4-:

Funk Mini wandzender, buitenmaten 55x55 mm, 
slechts 15 mm hoog, met dubbele wip. De 
benodigde energie voor het verzenden van 
de Funk-signalen wordt bij  het drukken van 
de wandzender opgewekt. Zodoende is de 
FMT55/4 draadloos, batterij loos en zonder 
stand-by verlies.
Wordt compleet geleverd met afdekraam R55,
een dubbele wip DW55, het Funk-moduul en 
dubbelzij dige plakfolie.
Funk-wandzenders met een wip hebben twee 
kanalen: boven drukken en onder drukken. 
Funk-wandzenders met een dubbele wip 
hebben vier kanalen: twee keer boven en 
twee keer onder.
Het afdekraam kan op een vlakke onder-
grond geschroefd worden, of met de bij ge-
leverde dubbelzij dige plakfolie aan de wand, 
op glas of op meubelen geplakt worden.
Voor montage het Funk-moduul met de wip-
pen uit het afdekraam drukken. Vervolgens het 
afdekraam zo monteren dat de klikpunten 
aan zich aan de zij kant bevinden. Het Funk- 
moduul met de wippen kan vervolgens weer 
in het raam geklikt worden. Let hierbij  op 

Funk-sensor 

Mini wandzender 

FMT55/2-, FMT55/4-

NL

Omgevingstemperatuur van de 
montageplaats: -20°C tot +50°C.
Opslagtemperatuur: -25°C tot +70°C.
Relative luchtvochtigheid: 
Gemiddeld van het jaar <75%.

30 000 190 - 2, 30 000 260 - 2

dat de 0 markering bovenaan zit.
Funk wandzenders kunnen in alle versleutel-

bare actoren van de 61-, 62- en 71-serie en de 

FAM14 versleuteld ingeleerd worden. Hiervoor 

gebruikt u de FTVW versleutel wip. 

Versleutelbare actoren worden met aan-

gegeven met het pictogram .

Funk-sensoren in Funk-actoren inleren

Alle sensoren moeten in actoren inge-

leerd worden, zodat deze de commando’s

kunnen herkennen en uitvoeren.

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

1.            App      2.                                          3. www.

Bedieningshandleidingen en documentatie 

in andere talen

http://eltako.com/redirect/
FMT55*2-_FMT55*4-

Frequentie 868,3 MHz 

Zendvermogen max. 10 mW

Eltako GmbH verklaart hierbij  dat de 

FMT55/2-, FMT55/4- voldoet aan de 

 Europese richtlij n 2014/53/EU. 

De volledige tekst van de EU-conformiteits-

verklaring is te raadplegen via de QR-code 

of het internetadres onder 'Documenten'.

Voor later gebruik bewaren!
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