
Draadloze raam/deurcontact met eigen
energieopwekking. Kleur helder wit.
 Afmeting 48x32x11,5mm. Naast het
 bewaken van ramen en deuren is de   
TF-FKE ook ideaal voor het bewaken van
lades en andere bewegende delen. 
Genereert zelf de energie voor Funk-
 signalen wanneer de hendel wordt inge-
drukt, daarom batterijlood, draadloos en
geen stand-by verlies.
Bij zowel het sluiten als het openen van
het contact wordt een telegram verstuurd.
Deze telegrammen kunnen verwerkt wor-
den door bijv. een TF61R-230V, TF-Con
EnOcean controller, GFVS-Safe II, GFVS-
Touch, etc. etc.
Montage doormiddel van plakken of
schroeven.
Wordt geleverd met bevestigingshoek
BW en 2 plakfolies. 
De 27mm lange hendel kan verlengd
worden naar 48mm met een meegele-
verde verlengstuk.
Indien er draadloze raam/deurcontacten
TF-FKE in TF61J Tipp-Funk® actoren in-
geleerd worden dan wordt er een lock-
out beveiliging geactiveerd als een deur
of raam open is. Een centrale sturing
'NEER' en GFVS-neer is dan niet mogelijk.
Verdere informatie kunt u terugvinden in
de handleiding van de actor.
Indien er draadloze raam/deurcontacten
TF-FKE in TF61R Tipp-Funk® actoren in-
geleerd worden, worden verwarmingen
en airco’s bij het openen van een venster
of deur uitgeschakeld. Verdere informatie
kunt u terugvinden in de handleiding van
de actor.
Indien er draadloze raam/deurcontacten
TF-FKE in Tipp-Funk®- Actoren TF100A in-
geleerd werden, dan klinkt bij het openen
van een raam een signaaltoon en/of
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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%.

30 000 415 - 1

EnOcean-Funk

Frequentie 868,3MHz 

Zendvermogen 10mW

Eltako GmbH verklaart hierbij dat de 
TF-FKE voldoet aan de  Europese richtlijn
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!

geleerd werden, dan klinkt bij het openen
van een raam een signaaltoon en/of
knippert de aangesloten last. Verdere
 informatie kunt u terugvinden in de
handleiding van de actor.

Datasignalen:
Er worden ORG (hex) 0x05 datasignalen
verzonden.
Door het bedienen van de hendel wordt
een Funksignaal data (hex) 0xF0 en bij
het los laten data (hex) 0xE0 verzonden.

Verborgen installeren
De TF-FKE kan als raamcontact uit het
zicht gemonteerd worden als er zich,
aan de raamgreep-zijde, tussen raam en
kozijn een ca. 13mm brede sleuf voor
het sluitmechanisme bevind. Hiervoor
moet men de TF-FKE met de hendel rich-
ting naar buiten op de verticale rail van
de sluitmechanisme kleven.


