
Mini fjärrkontroll 43x43 mm, 16 mm hög.

Väger endast 30 gram. 

FMH2S-wr endast 48 gram.

Den batterilösa mini fjärrkontroll FMH2 

har samma trådlösa enhet som de trådlösa 
tryckknapparna och innehåller dessutom
1 vippkontakt. Därmed kan 2 utvärderings-
bara trådlösa signaler sändas. Vippan är 
 laseringraverad 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 GFVS- programvaran. 
Används den som nödsignalbrytare och pro-
grammeras i en  aktor som centralt tillslag, 
så kan nödsignalen bara kvitteras med en 
tryckknapp som har programmerats som 
centralt frånslag. 

Den batterilösa mini fjärrkontroll FMH4 

har samma trådlösa enhet som de trådlösa 
tryckknapparna och innehåller dessutom 
1 dubbel vippkontakt. Därmed kan 4 utvärde-
ringsbara 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 45x85 mm, 18 mm hög.

Väger endast 60 gram.

Den batterifria minifjärrkontrollen FMH8

innehåller två trådlösa sändarmoduler, lika 
den som är i trådlösa tryckknappar, och har 
8 tryckknappar. Den kan sända 8 olika tråd-
lösa signaler. 
Höljet har siffrorna 1 till 8 laseringraverat.

Trådlösa sensorer

Mini fjärrkontroll FMH2, FMH4, 

FMH2S, FMH4S och FMH8

SS

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

30 000 230 - 1

Det är möjligt att oavsiktligt aktivera eller 
avaktivera kryptering av den trådlösa sändar-
modulen genom en tryckning/klämning av 
enhetens knappar - t.ex. i fi ckan eller bak-
fi ckan.

Dessa trådlösa mini fjärrkontroller kan 

monteras på vägg, glas eller möbler med 

den dubbelhäftande folien, precis så som 

en trådlös tryckknapp. 

Den trådlösa sändarmodulen inuti mini 

fjärrkontrollen kan läras in som krypterad 

till aktorer som är inställda på kryptering, i 

serierna 61, 62 och 71 samt FAM14. Då krävs 

krypteringsverktyget FTVV för att starta 

kryptering i sändarmodulen. 

Aktorer med kryptering är märkta med 

denna symbol .

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.

Bruksanvisningar och dokument andra 

språk

http://eltako.com/redirect/FMH

1.            App      2.                                          3. www.

Spara alltid manualen!
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42/2022 Rätt till ändringar förbehålls.

Det överkryssade sopkärlet betyder att 

batterier och elektroniska enheter ej får 

kastas i hushållssoporna, de måste lämnas 

in för återvinning.

WEEE registreringsnummer: DE 30298319

Frekvens 868,3 MHz 

Sändareffekt max. 10 mW

Härmed försäkrar Eltako GmbH att radio-

utrustningstypen FMH2/FMH4/FMH2S/

FMH4S/FMH8 överensstämmer med direktiv 

2014/53/EU.

Den fullständiga EU-försäkran om överens-

stämmelse fi nns på följande internetadress: 

eltako.com


