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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®-thermostaat
TF-TRSB

Draadloze thermostaat met draaiknop, 
batterijvoeding. Kleur helder wit glans. 
Afmeting 84x84x27mm Voor enkele 
montage of montage in het E-design 
schakelmateriaal. Met zonnecel en 
 batterij (levensduur ca. 5 jaar).  
Smart Home Sensor.
De thermostaat kan in de actoren TF61 
en FHK en de software GFVS ingeleerd 
worden.
De thermostaat verzend binnen 60 
se conden een telegram zodra de actuele 
en/of ingestelde temperatuur minimaal 
0,15°C veranderd is. Indien er geen 
veranderingen zijn wordt er elke 5 minuten 
een status telegram verzonden. 
Met een jumper kan het type telegram 
ingesteld worden. In de stand TF61 worden 
enkel AAN of UIT verzonden. In de stand 
FHK wordt zowel de actuele temperatuur 
als ook de ingestelde temperatuur ver-
zonden.
De meetnauwkeurigheid bedraagt ca. 1°C.
De gewenste temperatuur is in te stellen 
tussen +12°C en +28°C.
In de stand  is de thermostaat uit en 
de vorstbeveiliging actief.
Bij een schroefbevestiging adviseren wij 
verzonken 2,9x25mm, DIN 7982 C 
schroeven bij zowel 5x25mm pluggen 
als ook op 55mm installatiedozen.  
2 stuks RVS verzonken schroeven 
2,9x25mm en pluggen 5x25mm worden 
meegeleverd.
De voeding wordt voor meerdere jaren 
verricht met twee knoopcel batterijen 

h t t CR1632

geldt voor apparaten vanaf productie-
week 50/18 (Zie opdruk onderkant 
 behuizing)

verricht met twee knoopcel batterijen 
van het type CR1632.
Voor het vervangen van de knoopcel 
moet de frontplaat met draaiknop  
verwijderd worden.

Montage enkel op een vlakke onder-
grond:  
Montageplaat vastschroeven. Vervolgens 
het afdekraam op de montageplaat klik-
ken en de isolatie van de batterijen ver-
wijderen. Hierna de draaiknop en de 
frontplaat monteren.

Bedrijfsfunctie selecteren: 
Vanaf fabriek is de bedrijfsfunctie TF61 
actief. (De jumper zit op 1 pin van 
Mode1). 
Wordt de jumper op beide pinnen van 
Mode1 gezet dan wordt bedrijfsfunctie 
FHK geselecteerd.

Inleer telegrammen verzenden: 
Om de TF-TRHB in actoren in te leren 
moet de draaiknop en de frontplaat verwi-
jderd worden. De nu toegankelijke inleer-
knop LRN moet kort ingedrukt worden. 

Wordt de TF-TRHB in een TF61R inge-
leerd, dan wordt de inleermodus auto-
matisch beëindigd en geblokkeerd.
Inleermodus van een TF61R met een 
TF-TRSB deblokkeren: 
1.  De jumper op beide pinnen van 

Mode2 steken.
2.  De voeding van de TF61R kort onder-

breken.
3.  Kort op de LRN knop drukken.
4.  De jumper op Mode2 verwijderen en 

op 1 pin van Mode1 steken.

TF61 functie: EEP: A5-38-08 
Inleer telegram: 0xE0400D80 
Data telegram:  UIT = 0x01000008  
 Aan = 0x01000009  
Hysteresis: 1°

FHK functie: EEP: A5-10-06 
Inleer telegram: 0x40300D87  
Data_byte2 = ingestelde temperatuur van  
12°C tot 28°C, vorst symbool = 8°C  
Data_byte1 = werkelijke temperatuur van 
0 tot 40°C.

De doorgestreepte afvalcontainer her-
innert eraan dat afgedankte elektroni-
sche apparaten niet samen met het  
huis- of bedrijfsafval afgevoerd mag 
worden.

  Let op: Explosiegevaar door 
onjuist vervangen van de  
batterij. Alleen vervanging 
door een gelijkwaardige Type!

!

EnOcean-Funk
Frequentie 868,3MHz 

Zendvermogen max. 10mW

Eltako GmbH verklaart hierbij dat de 
TF61D-230V 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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