
FT4F:
Funk-wandzender met grote wip, buiten-
maten 80x80mm, binnenmaten
63x63mm, slechts 15mm hoog. 
De benodigde energie voor het verzenden
van de Funk-signalen wordt bij het
 drukken van de wandzender opgewekt.
Zodoende is de FT4F draadloos, batterij -
loos en zonder stand-by verlies.
Wordt compleet geleverd met afdekraam
R1F, een enkele grote wip WF, een
 dubbele grote wip DWF (allen dezelfde
kleur), een bevestigings raam BRF,
 montageplaat HP, het Funk-moduul en
dubbelzijdige plakfolie.

FT55:
Funk-wandzender, buitenmaten
80x80mm, binnenmaten 55x55mm,
slechts 15mm hoog. De benodigde
energie voor het verzenden van de Funk-
signalen wordt bij het drukken van de
wandzender opgewekt. Zodoende is de
FT55 draadloos, batterijloos en zonder
stand-by verlies.
Wordt compleet geleverd met afdekraam
R, een wip W55, een dubbele wip DW55
(allen dezelfde kleur), een bevestigings-
raam BRF, montageplaat HP, het Funk-
moduul en dubbel zijdige plakfolie.

FT4:
Funk-wandzender, buitenmaten
80x80mm, binnenmaten 55x55mm,
slechts 15mm hoog. Met tussenraam.
De benodigde energie voor het verzenden
van de Funk-signalen wordt bij het
 drukken van de wandzender opgewekt.
Zodoende is de FT4 draadloos, batterij -
loos en zonder stand-by verlies.
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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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Wordt compleet geleverd met afdekraam
R, een grote wip W, een dubbele wip
DW, tussen raam ZR (allen dezelfde kleur),
montageplaat HP, het Funk-moduul en
dubbelzijdige 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.
De montageplaat kan op een vlakke
ondergrond geschroefd worden, of met
de bijgeleverde dub-belzijdige plakfolie
aan de wand, op glas of op meubelen
geplakt worden. 
Op een 55mm installatiedoos kunnen de
daarop aanwezige schoefpunten benut
worden. Bij deze montage kan ook de
wandzender verlichting FTB achterop de
FT4 bevestigd worden.
Vanaf fabriek is de FT4 van een dubbele
wip voorzien. Indien wenselijk is deze te
vervangen door de bijgeleverde grote
wip. Trek, voor het verwijderen van de
dubbele wip, voorzichtig de twee wippen
naar voren zonder deze in het midden te
buigen. Vervolgens kunt u de grote wip
bevestigen. Let op dat de kenmerken 0
en 1 op de wip en de achterkant van het
Funk-moduul overeenkomen met elkaar.
Bij montage met plakfolie eerst de set
montage plaat - afdekraam - bevestigings-
raam (FT4: tussenraam) met de marke-
ringen boven en onder opplakken.
Vervolgens de set Funk-moduul +
wip/wippen met het kenmerk 0 naar
boven vast klikken.
Voor montage met schroeven eerst het

Voor schroefbevestiging adviseren wij
rvs schroeven 2,9x25mm, DIN 7982 C
schroeven bij zowel 5x25mm pluggen
als ook op 55mm installatiedozen.
Het Eltako afdekraam kan bij de montage
vervangen worden door een afdekraam
met gelijke binnenmaten van andere
fabrikanten. FT4F: 63x63mm, FT55 en
FT4: 55x55mm.
Funk wandzenders kunnen in alle 
versleutelbare actoren van de 61-en 
71-serie en de FAM14 versleuteld inge-
leerd worden. Hiervoor gebruikt u de
FTVW versleutel wip. 
Versleutelbare actoren worden met
aangegeven met het pictogram .
Wandzenders met +0I gravure:
Als in een project wandzenders als
richting pulsdrukker (dubbele pulsdrukker)
ingeleerd worden dan is het zinvol om
eventuele centraal aan/uit wandzenders
met 0/I gravure 180 graden te draaien
om, net zoals bij de richting pulsdrukkers,
boven aan en onder uit te schakelen

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.

Eltako GmbH verklaart hierbij dat het
product of de producten waar deze
bedieningshandleiding betrekking op
heeft, in overeenstemming zijn met de
richtlijn 1999/5/EG.
Een kopie van deze EU-conformiteitver-
klaring kan worden aangevraagd op het
onderstaande adres.

Eltako GmbH
D-70736 Fellbach

+49 711 94350000
www.eltako.com
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Voor later gebruik bewaren!

boven vast klikken.
Voor montage met schroeven eerst het
afdek raam met het bevestigingsraam
(FT4: tussenraam) van de montageplaat
verwijderen. 
Buig hiervoor de klikpunten van de
 montageplaat voorzichtig naar buiten.
Vervolgens de montageplaat met de klik-
punten boven en onder vastschroeven
en het afdekraam met het bevestigings-
raam (FT4: tussenraam) vastklikken.
Ver volgens het Funk-moduul met de
enkele of dubbele wip vastklikken. Let
hierbij op dat het kenmerk 0 altijd boven
zit.
V h fb ti i d i ij


