
Vermelde prij zen zij n adviesprij zen. 

FUNK ELLELBOOGSCHAKELSENSOR IN E-DESIGN55 FET55E-wg

FET55E-wg
Draadloze en batterij loze Funk elleboogschakelsensor in E-Design55. Helder wit glanzend. 

Buitenmaat 80 x 155, binnenmaat  55 x 127 mm, 15 mm hoog. wekt zelf de benodigde energie op 

voor het verzenden van de draadloze telegrammen. Hierdoor is er geen bekabeling en voeding 

nodig en heeft men geen stand-by verlies. Met grote wip. Smart Home Sensor.

FET55E-wg Funk elleboogschakelsensor, helder wit glanzend EAN 4010312322505 70,00 €/St.

NIEUW



Vermelde prij zen zij n adviesprij zen. 

NFC SENSOR IN E-DESIGN65 NFCS65F-wg

NFCS65F-wg
Vlakke NFC sensor helder wit glanzend voor enkele montage 84 x 84 x 11 mm of inbouw in het 

E-Design65 schakelprogramma. Draadloos en batterij loos. Geen stand-by verlies. 

Smart Home Sensor.

NFC is de afkorting van ‘Near Field Communication’ en is een contactloze manier voor het uit wisselen 
van informatie tussen twee apparaten zoals een NFC sensor en een mobiele telefoon of pas.
Houdt uw mobiele telefoon of pas voor de NFC sensor en de sensor verzend een telegram.  
Ga voor meer informatie naar ons YouTube-kanaal voor de relevante instructievideo.
Opslagcapaciteit: 144 bytes
Communicatiesnelheid: 106 kbit / s

NFCS65F-wg Vlakke NFC sensor, helder wit glanzend EAN 4010312322154 18,80 €/St.

NIEUW



Vermelde prij zen zij n adviesprij zen. 

NFC-SENSOR IN E-DESIGN65 NFCS65-WG

NFCS65-wg
NFC sensor helder wit glanzend voor enkele montage 84 x 84 x 11 mm of inbouw in het

E-Design65 schakelprogramma. Draadloos en batterij loos. Geen stand-by verlies. 

Smart Home Sensor.

NFC is de afkorting van ‘Near Field Communication’ en is een contactloze manier voor het uit wisselen 
van informatie tussen twee apparaten zoals een NFC sensor en een mobiele telefoon of pas.
Houdt uw mobiele telefoon of pas voor de NFC sensor en de sensor verzend een telegram.  
Ga voor meer informatie naar ons YouTube-kanaal voor de relevante instructievideo.
Opslagcapaciteit: 144 bytes
Communicatiesnelheid: 106 kbit / s

NFCS65-wg NFC sensor helder, wit glanzend EAN 4010312322147 18,80 €/St.

NIEUW



Vermelde prij zen zij n adviesprij zen. 

NFC SENSOR IN E-DESIGN55 NFCS55E-wg

NFCS55E-wg
NFC sensor helder wit glanzend voor enkele montage 80 x 80 x 15 mm of inbouw in het

E-Design55 schakelprogramma. Draadloos en batterij loos. Geen stand-by verlies. 

Smart Home Sensor.

NFC is de afkorting van ‘Near Field Communication’ en is een contactloze manier voor het uit wisselen 
van informatie tussen twee apparaten zoals een NFC sensor en een mobiele telefoon of pas.
Houdt uw mobiele telefoon of pas voor de NFC sensor en de sensor verzend een telegram.  
Ga voor meer informatie naar ons YouTube-kanaal voor de relevante instructievideo.
Opslagcapaciteit: 144 bytes
Communicatiesnelheid: 106 kbit / s

NFCS55E-wg NFC sensor, helder wit glanzend EAN 4010312322130 18,80 €/St.

NIEUW



Vermelde prij zen zij n adviesprij zen. 

NFC SENSOR 55 X 55 MM NFCS55-wg

NFCS55-wg
NFC sensor helder wit glanzend voor enkele montage 80 x 80 x 15 mm of inbouw in het 55-serie 

schakelprogramma. Draadloos en batterij loos. Geen stand-by verlies. Smart Home Sensor.

NFC is de afkorting van ‘Near Field Communication’ en is een contactloze manier voor het uit wisselen 
van informatie tussen twee apparaten zoals een NFC sensor en een mobiele telefoon of pas.
Houdt uw mobiele telefoon of pas voor de NFC sensor en de sensor verzend een telegram.  
Ga voor meer informatie naar ons YouTube-kanaal voor de relevante instructievideo.
Opslagcapaciteit: 144 bytes
Communicatiesnelheid: 106 kbit / s

NFCS55-wg NFC sensor, helder wit glanzend EAN 4010312322123 18,80 €/St.

NIEUW



Vermelde prij zen zij n adviesprij zen. Aanvullende producten en specifi caties kunt u vinden in onze Engelstalige of Duitstalige hoofdcatalogus die u kunt downloaden op www.eltako.nl.

DRAADLOZE EN CONTACTLOZE SCHAKELSENSOR MET BATTERIJ FNS65EB-wg

FNS65EB-wg
Draadloze en contactloze schakelsensor met batterij  helder wit glanzend voor enkele montage 

80 x 80 x 15 mm of voor montage in het E-Design65 schakelmateriaal. 

Met batterij  (levensduur 5-8 jaar). Smart Home sensor.

Door de hand te benaderen en te verwij deren in een afstand van ca. 10 cm verstuurt deze contactloze 
schakelsensor een draadloos signaal net als van een 1-kanaals draadloze pulsdrukker.

FNS65EB-wg Draadloze en contactloze schakelsensor, helder 
wit glanzend

EAN 4010312322208 98,60 €/St.

NIEUW



Vermelde prij zen zij n adviesprij zen. Aanvullende producten en specifi caties kunt u vinden in onze Engelstalige of Duitstalige hoofdcatalogus die u kunt downloaden op www.eltako.nl.

DRAADLOZE EN CONTACTLOZE SCHAKELSENSOR MET BATTERIJ FNS55EB-WG

FNS55EB-wg
Draadloze en contactloze schakelsensor met batterij  helder wit glanzend voor enkele montage 

80 x 80 x 15 mm of voor montage in het E-Design55 schakelmateriaal. 

Met batterij  (levensduur 5-8 jaar). Smart Home sensor.

Door de hand te benaderen en te verwij deren in een afstand van ca. 10 cm verstuurt deze contactloze 
schakelsensor een draadloos signaal net als van een 1-kanaals draadloze pulsdrukker.

FNS55EB-wg Draadloze en contactloze schakelsensor, helder 
wit glanzend

EAN 4010312322192 92,50 €/St.

NIEUW



Vermelde prij zen zij n adviesprij zen. Aanvullende producten en specifi caties kunt u vinden in onze Engelstalige of Duitstalige hoofdcatalogus die u kunt downloaden op www.eltako.nl.

DRAADLOZE EN CONTACTLOZE SCHAKELSENSOR MET BATTERIJ FNS55B-WG

FNS55B-wg
Draadloze en contactloze schakelsensor met batterij  helder wit glanzend voor enkele montage 

80 x 80 x 15 mm of voor montage in het 55 mm schakelmateriaal. 

Met batterij  (levensduur 5-8 jaar). Smart Home sensor.

Door de hand te benaderen en te verwij deren in een afstand van ca. 10 cm verstuurt deze contactloze 
schakelsensor een draadloos signaal net als van een 1-kanaals draadloze pulsdrukker.

FNS55B-wg Draadloze en contactloze schakelsensor, 
helder wit glanzend

EAN 4010312322185 92,50 €/St.

NIEUW


