
4-kanals profiltryckknapp glansvit 

84x84x16 mm, yttermått 80x80 mm,  ramens 

innermått 55x55 mm, 15 mm hög. Genererar 

sitt eget energibehov, för att sända trådlösa 

telegram, när knappen trycks in, därför 

finns det ingen anslutnings kabel och ingen 

effektförlust i standby läge.

Lasergraverade vippor med 'Hemma-dag', 

'Hemma-natt', 'Borta' och 'Semester'.

Tryckknappar med dubbel vippor kan fyra 
signaler utvärderas: Tryck upptill höger/
vänster sida och nertill höger/vänster sida.
Montageplattan kan skruvas fast på en plan 
yta eller klistras på t.ex. väggar, glas eller 
möbler med medföljande klisterfolie. Man 
kan använda skruvarna i apparatdosa för 
skruvmontage.
Montage med dubbelhäftande folie: Klistra 
först upp montageplattan, ytterramen och 
fästramen ihopsatta med montageramens 
fästhakar sittande upptill och nertill, klicka 
sedan i sändarmodulen med vipporna. Se till 
att markeringen 0 på bak sidan alltid pekar 
uppåt.
Montage med skruvar: Lossa först montage-
plattan genom att trycka hakarna lätt utåt, 
skruva sedan fast montageplattan med 
fästhakar sittande upptill och nertill, och 
tryck fast ytterramen och fästramen med 
montageramens fäst hakar, klicka sedan i 
sändarmodulen med vipporna. Se till att 
markeringen 0 på bak sidan alltid pekar 
uppåt. 
Vid montage med skruvar: rekommenderar 
vi försänkta plåtskruvar 2,9x25 mm, DIN 
7982 C, för skruv fastsättning med plugg 
5x25 mm.

Inlärning av aktorer/mottagare

Trådlös 4-kanals  
profiltryckknapp

F4PT55-se

S
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Max omgivningstemperatur i drift: 
-20°C upp till +50°C.
Förvaringstemperatur: -25°C till +70°C.
Relativ fuktighet: <75%.

 

Frekvens 868,3 MHz 

Sändareffekt max. 10 mW

Härmed försäkrar Eltako GmbH att radio-

utrustningstypen F4PT55-se överens-

stämmer med direktiv 2014/53/EU.

Den fullständiga EU-försäkran om överens-

stämmelse finns på följande internetadress: 

eltako.com

Spara alltid manualen!
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Inlärning av aktorer/mottagare

Alla givare måste läras in i aktorn så att 

de kan detektera och utföra kommandon. 

Inlärningsproceduren beskrivs i aktorer-
nas/mottagarnas bruksanvisning.


