
Tussensteker level-1 en 2 repeater. Kleur 
helder wit. Afmeting 100x55x45mm. 
Stand-by verlies slechts 0,7 Watt. Smart 
Home repeater.
Tussensteker voor Duitse insteekcontact-
dozen met verhoogde aanraakbescher-
ming.
Deze repeater is alleen nodig, als de 
structurele omstandigheden een onge-
stoorde ontvangst verhinderen, of als de 
afstand tussen de draadloze pulsdrukker 
en de ontvanger te groot is.
Vanaf fabriek is de level-2-modus actief.
Naast de Funksignalen van sensoren 
worden ook de Funksignalen van een 
andere level-1 repeater verwerkt. Een 
Funksignaal kan dus maximaal twee 
keer worden ontvangen en versterkt.
Door herhaaldelijk de tussensteker te ver-
wijderen en weer terug te plaatsen kan de 
level-1-modus geactiveerd worden.
Nu worden alle draadloze Funksignalen 
van sensoren ontvangen en versterkt.  
De Funksignalen van andere repeaters 
worden genegeerd, om de hoeveelheid 
Funksignalen te verminderen.

Level-1-modus activeren: 
Binnen de 10 seconden de tussensteker 
om de seconde, 3 keer verwijderen en 
weer terug plaatsen.

Level-2-modus activeren: 
Binnen de 20 seconden de tussensteker 
om de seconde, 5 keer verwijderen en 
weer terug plaatsen.

Funkrepeaters hoeven niet te worden 
ingeleerd, Ze ontvangen en versterken de 
Funksignalen van alle Funksensoren in 
hun ontvangstgebied.

Technische gegevens
Nominale  230V AC/50Hz 
voedingsspanning 

Max. nominale stroom  16A

Omgevingstemperatuur  0°C tot +35°C

  Mag enkel binnenshuis en in 
droge ruimtes toegepast worden. 

  De WCD moet toegankelijk zijn.
  Niet achter elkaar steken.

EnOcean-Funk
Frequentie 868,3MHz 

Zendvermogen max. 10mW

Eltako GmbH verklaart hierbij dat de 
TF100P-230V voldoet aan de  Europese 
richtlijn 2014/53/EU. 
De volledige tekst van de conformiteit-
verklaring kunt u vinden op  
www.eltako.com

WEEE-Reg.-Nr. DE 30298319

!

NL
30 000 396 - 2

Tipp-Funk® repeater tussensteker 
TF100P-230V

Omgevingstemperatuur van de 
montageplaats: 0°C tot +35°C. 
Opslagtemperatuur: -25°C tot +70°C. 
Relative luchtvochtigheid:  
Gemiddeld van het jaar <75%.

Voor later gebruik bewaren!

Eltako GmbH
D-70736 Fellbach
Product informatie en  
technisch advies:
Niederlande (Nord) 

 Hans Oving 06 21816115 
 oving@eltako.com

Niederlande (Süd) 
 Dennis Schellenberg 06 50419067 
 schellenberg@eltako.com

eltako.com

41/2018 Wijzigingen voorbehouden.

geldt voor apparaten vanaf 
productieweek 31/18 (Zie opdruk 
onderkant behuizing)
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