
Funk-wandzender, voor afdekramen met
binnenmaat 55x55mm met radius,
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.
Geschikt voor afdekramen van Busch
Reflex en Duro.
Wordt geleverd met enkele wip, dubbele
wip, een montageplaat (alles in dezelfde
kleur), het Funk-moduul en een 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 dubbelzijdige plakfolie
aan de wand, op glas of op meubelen
geplakt worden. Op een 55mm installa-
tiedoos kunnen de daarop aanwezige
schoefpunten benut worden. Bij deze
montage kan ook de wandzender - 
verlichting FTB achterop de montage-
plaat bevestigd worden.
Vanaf fabriek is het Funk-moduul van
een dubbele wip voorzien. Indien wen-
selijk is deze te vervangen door de bij-
geleverde grote wip. Trek, voor het verwi-
jderen 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 ach-
terkant van het Funk-moduul overeenko-
men met elkaar.
Bij montage met plakfolie eerst de set
montage plaat - afdekraam - bevesti-
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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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gingsraam met de markeringen boven
en onder opplakken. Vervolgens de set
Funk-moduul + wip/wippen met het ken-
merk 0 naar boven vast klikken.
Voor montage met schroeven eerst het
afdek - raam met het bevestigingsraam
van de montageplaat verwijderen. Buig
hiervoor de klikpunten van de montage-
plaat voorzichtig naar buiten. Vervolgens
de montageplaat met de klikpunten
boven en onder vastschroeven en het
afdekraam met het bevestigingsraam
vastklikken. Vervolgens het Funk-moduul
met de enkele of dubbele wip vastklik-
ken. Let hierbij op dat het kenmerk 0 op
de achterzijde altijd boven zit.
Voor schroefbevestiging adviseren wij
rvs schroeven 2,9x25mm, DIN 7982 C
schroeven bij zowel 5x25mm pluggen
als ook op 55mm installatiedozen.
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 .

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
FT55R- 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!


