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Trådlösa sensorer

Fjärrkontroller FHS4, FHS6, FHS8 
och FHS12, mini fjärrkontroll FMH2,
FMH4, FMH2S, FMH4S och FMH8

Fjärrkontroller 154x50mm, 16mm hög.
Den batterilösa fjärrkontroller FHS4 innehåller
två trådlösa enheter som trådlösa knappar FT4
samt 2 vippkontakter. Därmed kan 4 utvärde-
ringsbara trådlösa signaler sändas.

Den batterilösa fjärrkontroller FHS6 innehåller
tre trådlösa enheter som trådlösa knappar FT4
samt 3 vippkontakter. Därmed kan 6 utvärde-
ringsbara trådlösa signaler sändas.

Den batterilösa fjärrkontroller FHS8 innehåller
två trådlösa enheter som trådlösa knappar FT4
samt 2 dubbla vippkontakter. Därmed kan 
8 utvärderingsbara trådlösa signaler sändas. 

Den batterilösa fjärrkontroller FHS12 innehåller
tre trådlösa enheter som trådlösa knappar FT4
samt 3 dubbla vippkontakter. Därmed kan 
12 utvärderingsbara trådlösa signaler sändas.

Det är 2 etiketter och1dubbelhäftande folie
bipackade. 

Mini fjärrkontroll 43x43mm, 16mm hög.
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1 dubbel vippkontakt. 
Därmed kan 4 utvärderingsbara trådlösa signaler
sändas. Den dubbla vippkontakten är märkt
med siffrorna 1, 2, 3 och 4.

Mini fjärrkontrollerna FMH2S och FMH4S är
förberedda att sätta på en nyckelring.

Mini fjärrkontroll 45x85mm, 18mm hög.
Väger endast 60 gram.
Den batterifria minifjärrkontrollen FMH8 inne -
håller två trådlösa sändarmoduler, lika den
som är i trådlösa tryckknappar FT4, och har 
8 tryckknappar. Den kan sända 8 olika trådlösa
signaler. Höljet har siffrorna 1 till 8 laser -
ingraverat.

Denna minifjärrkontroll kan monteras precis
som en trådlös tryckknapp med hjälp av en
klisterfolie på vägg, på glasytor eller på
möbler. 

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.
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Mini fjärrkontroll 43x43mm, 16mm hög.
Väger endast 30 gram.
FMH2S-wr endast 48 gram.
Den batterilösa mini fjärrkontroll FMH2 har
samma trådlösa enhet som de trådlösa
tryckknapparna FT4 och innehåller dessutom
1 vippkontakt. Därmed kan 2 utvärderingsbara
trådlösa signaler sändas. Vippan är laserin-
graverad med 0 och 1.

Den batterifria minifjärkontrollen FMH2S-wr
för kallelsesystem har en vit vippa med rött
tryck och ett grått nyckelband. 
Den skickar samma typ av radiosignal som en
trådlös tryckknapp och kan som denna läras in i
mottagare och i FVS-programvaran. Används
den som nödsignalbrytare och programmeras i
en aktor som centralt tillslag, så kan nödsig-
nalen bara kvitteras med en tryckknapp som
har programmerats som centralt frånslag. 
För visning rekommenderas universaldisplayen
FUA55LED med 10st LED indikeringar.
Den batterilösa mini fjärrkontroll FMH4 har
samma trådlösa enhet som de trådlösa  tryck -
knapparna FT4 och innehåller dessutom
1 dubbel vippkontakt. 
Därmed kan 4 utvärderingsbara trådlösa signaler
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ingraverat.

Denna minifjärrkontroll kan monteras precis
som en trådlös tryckknapp med hjälp av en
klisterfolie på vägg, på glasytor eller på
möbler. 

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.
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