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Trådlösa sensorer
Fjärrkontroll FF8
Max omgivningstemperatur i drift:
- 20 °C upp till + 50 °C.
Förvaringstemperatur: - 25 °C till + 70 °C.
Relativ fuktighet: < 75%.
Fjärrkontroll 185x50 mm, 17 mm hög.
Den batterifria fjärrkontrollen FF8 innehåller två trådlösa enheter som trådlösa
knappar FT55 samt 2 dubbla vippkontakter.
Därmed kan 8 utvärderingsbara trådlösa
signaler sändas.
Ovansidan är lackerad i alu-look, undersidan och vipporna är lackerade i en
antracit färg med gummikänsla.
För väggmontage medföljer en vägghållare samt 2 stycken försänkta, rostfria
skruvar 2,9x25 mm och plugg
5x25 mm.
Vipporna kan enkelt plockas bort och
ersättas med lasergraverade vippor.
I jämförelse med trådlösa sändare och
fjärrkontroller är sändar modulen vriden
ett kvarts varv till vänster. På så vis
motsvarar den övre vippan den högra
vippan på en sändare/fjärrkontroll.
Detta måste tas i beaktande vid inlärning
av aktorer.
Om sändarmodulen behöver bytas, skall
0 markeringen vara åt vänster.
Den trådlösa sändarmodulen inuti fjärrkontrollen kan läras in som krypterad
fjärrkontroll till aktorer för dosmontage
61och 71 samt FAM14 vilka har kryptering
integrerad. Detta kräver FTVW krypteringsverktyg. Aktorer med kryptering är
märkta med denna symbol:
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sowie in das FAM14 verschlüsselt eingelernt werden. Hierzu ist die FunktasterVerschlüsselungswippe FTVW erforderlich. Verschlüsselbare Aktoren tragen
d Pikt

Inlärning av radiosensorer i trådlösa
aktorer
Alla givare måste läras in i aktorn så
att de kan detektera och utföra
kommandon.
Inlärningsproceduren beskrivs i aktorernas
bruksanvisning.

EnOcean Trådlöst
frekvens
Sändareffekt

868,3 MHz
max. 10 mW

Härmed försäkrar Eltako GmbH att radioutrustningstypen FF8 överensstämmer
med direktiv 2014/53/EU.
Den fullständiga EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande internetadress: eltako.com
WEEE registreringsnummer:
DE 30298319
Spara alltid manualen!
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