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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%.

Tipp-Funk®-4-Kanaals scene- 
pulsdrukker 
TF-4PT-nl

4-Kanaals scene-pulsdrukker helder wit 
glanzend voor enkele montage 
84x84x16mm of montage in het E-design 
schakelmateriaal. Wekt zelf de benodigde 
energie op voor het verzenden van Funk 
signalen. Hierdoor is er geen bekabeling 
nodig en heeft men geen stand-by  
verlies.
Meegeleverd wordt een lazer gegra-
feerde dubbele wip met de teksten 
'Thuis-dag/-nacht', 'Onderweg' en 
 'Vakantie'.
Twee wippen ieders boven en beneden 
drukken.
De montageplaat kan op een vlakke  
ondergrond geschroefd worden of met 
de meegeleverde dubbelzijdige plakfolie 
op de wand, op glas of op de muur ge-
kleefd worden. Op een 55mm installatie-
doos kunnen de daarop aanwezige 
schroefpunten benut worden.
Bij montage met plakfolie eerst de set 
montage plaat - afdekraam – bevesti-
gingsraam met de markeringen boven 
en onder opplakken. Vervolgens de set 
Funk-module + wippen – met het kenmerk 
0 naar boven vast klikken.
Voor montage met schroeven eerst het 
afdekraam 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 afde-
kraam met het bevestigingsraam vast-
klikken. Vervolgens de Funk-module met 
de dubbele wip vastklikken. Let hierbij 
op dat het kenmerk 0 altijd boven zit.
Voor schroefbevestiging adviseren wij 

h 2 9 25 DIN 7982 C

EnOcean-Funk
Frequentie 868,3MHz 

Zendvermogen max. 10mW

Eltako GmbH verklaart hierbij dat de 
TF-4PT-nl voldoet aan de  Europese 
richtlijn 2014/53/EU. 
De volledige tekst van de conformit-
eitverklaring kunt u vinden op  
www.eltako.com

Voor later gebruik bewaren!
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Voor schroefbevestiging adviseren wij 
rvs schroeven 2,9x25mm, DIN 7982 C 
schroeven bij zowel 5x25mm pluggen 
als ook op 55mm installatiedozen.

Inleren van draadloze sensoren in 
Funk actoren
Alle sensoren moeten in actoren worden 
ingeleerd, zodat deze hun telegrammen 
herkennen en kunnen uitvoeren.
De inleer procedure wordt in de bedienings-
handleidingen van de actoren beschreven.


