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Funk-trekschakelaar buitenmaten
80x80mm, binnenmaten 63x63mm,
slechts 22mm hoog.
Met grijze of rode grip.
Bij het trekken en loslaten van de greep
wordt iedere keer een Funk-signaal in
het Eltako-Funk-netwerk verzonden.
Wordt compleet geleverd met de geheel
gemonteerde trekschakelaar, een onbe-
drukte grijze grip, een wit bedrukte rode
grip en twee schroefen.

Montage
De kompleet gemonteerde trekschakelaar
moet eerst uit elkaar gehaald worden.
Daarvoor moet men de schroef losdraai-
en, de afdekking en het tussenraam
wegnemen. 
De wip en zendmodule wegnemen door
de bevestigingsbeugels bovenaan en
onderaan los te maken.
De montageplaat vastschroeven. Het
raam met de ophang-uitsparingen
bovenaan het tussenraam, inclusief wip
en zendmodule met het merkteken 0
aan de bovenzijde, inhaken. De afdek-
king met het doorgevoerde koord ophan-
gen in de ophangopening van het raam
en vastschroeven met de schroef in de
montageplaat. De snoer op de gewenste
lengte inkorten, daarna door de rode en
grijze greep duwen en met een dubbele
knoop vast knopen.

Montage onafhankelijk
De Funk-trekschakelaar functioneert in
elke positie, ook bij de bevestiging aan
het plafond.

Bijpassende actoren
De Funk-trekschakelaar zendt bij trekken
aan het koord dezelfde Funk-signaal als
een Funk-impulsdrukker (Bijv. FT4) en
kan daarom zeer eenvoudig als dezelfde
actor in de GFVS-software ingeleerd 
worden.
Wordt de FSZ als nood- of paniekscha-
kelaar als centraal-aan in een actor
ingeleerd dan kan deze centraal-aan
enkel door een andere zender met cen

Omgevingstemperatuur: -20°C bis +50°C.
Opslagtemperatuur: -25°C bis +70°C.
Relatieve luchtvochtigheid: 
Gemiddeld per jaar <75%.

ingeleerd dan kan deze centraal aan
enkel door een andere zender met cen-
traal-uit opgeheven worden. Voor de
weergave bevelen wij de universele
weergave met 10 LEDs FUA55LED aan.

Funk trekschakelaars kunnen in alle
versleutelbare actoren van de 61-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 bedie-
ningshandleiding van de actoren.

Het inleren wordt beschreven in de bedie-
ningshandleiding van de actoren.

Hierbij verklaart ELTAKO GmbH dat de
producten, genoemd in deze handlei-
ding, voldoen aan de, in de richtlijn
1999/5/EG, gestelde eisen. 
Een kopie van de conformiteitverklaring
is op te vragen op het onderstaande
adres.

Eltako GmbH
D-70736 Fellbach

+49 711 94350000
www.eltako.com

20/2014 Wijzigingen voorbehouden.

Voor later gebruik bewaren!


