
Het batterijloze raam/deurcontact voor-
ziet zichzelf van stroom door middel van
een  zonnecel en slaat energie op voor
nachtelijk gebruik.
Bij het sluiten en openen wordt telkens een
signaal verzonden. Ca. elke 20 minuten
wordt er aanvullend een actuele status-
melding verzonden.
Montage d.m.v. plakken. Beschermings-
klasse IP54, daardoor ook geschikt
voor  buitenmontage.
Afmetingen contact, 
lxbxh: 75x25x12mm; 
Afmetingen magneet, 
lxbxh: 37x10x6mm.
Zonne-energie opslag:
Voor het definitieve testen en in bedrijf
stellen moet de FTK- eerst meerdere uren
bij dag- of kunstlicht opgeladen worden.
Hierna is de FTK- gereed om ingeleerd te
worden volgens de bedieningshandlei-
ding van de toegepaste actor.
Voor het inleren in een actor moet enkel
de magneet tegen de gemarkeerde plek
■ gehouden worden als de actor in de
inleer-stand staat.
Worden raam/deur kontakten FTK- in
schakel-actoren FSR14 ingeleerd, zijn
verknopingen tot wel 116 FTK's mogelijk.
Hiervoor aub de bedieningshandleiding
van de actor raadplegen.
Worden raam/deur kontakten FTK- in
schakel-actoren FSB14, FSB61NP of
FSB71 ingeleerd, is bij geopende deur een
vergrendeling ingeschakeld die centraal
neer blokkeert. Hiervoor aub de
bedienings handleiding van de actor
raadplegen.
Worden raam/deur kontakten FTK- in
schakel-actoren, FHK14, FHK61, FZK14
en FZK61 ingeleerd d i
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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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schakel actoren, FHK14, FHK61, FZK14
en FZK61 ingeleerd, worden verwarmin-
gen en airconditioners bij geopend ven-
ster uitgeschakeld.
De ca. 10mm lange markeringen op de
magneet en het contact moeten bij een
gesloten raam/deur naast elkaar liggen. 
De afstand onderling mag hierbij niet
groter dan 5mm bedragen.

Attentie! Bij de montage er op
letten dat de magneet niet meer
dan 5mm verwijderd is van het
raam/deurcontact (inkeping op
de behuizin  g).

Sensor telegram (EEP: D5-00-01)
Inleer telegram: 0x00000000
ORG = 0x06
Data_byte3 = contact gesloten = 0x09

contact open  = 0x08
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stand darf nicht größer als 5mm sein. 

Achtung! Bei der Montage
muss  darauf geachtet werden,
dass der Magnet nicht weiter
als 5mm vom Magnetkontakt
(Einkerbung am Gehäuse des
Fensterkontaktes)  installiert wird.

Sensor-Telegramme (EEP: D5-00-01)
Lerntelegramm: 0x00000000
ORG = 0x06
Data_byte3 = Kontakt geschlossen = 0x09

Kontakt offen = 0x08

!
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Voor later gebruik bewaren!

EnOcean-Funk

Frequentie 868,3MHz 

Zendvermogen max. 10mW

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


