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Trådlös sändare
Tryckknapp ljudlös
FT4G-230 V och FT4G/8-24 V UC
Trådlös och batterilös tryckknapp ljudlös,
yttermått 80x80 mm, ramens innermått
55x55 mm, 15 mm hög. Med mellanram.
Driftspänning 230 V eller 8-24 V UC.
Endast 0,1 watt effektförlust i standbyläge,
eller 0,04-0,2 watt. Med frånkopplingsbar
tryckknappsbelysning.
Levereras med ytterram R, enkel vippa W, dubbel vippor DW, mellanram ZR (alla i samma
färg), en frostad mellanram, monteringsplatta
HP med plugin trådlös sändarmodul och
tryckknappsmodul.
Väljer man att använda enkelvippan kan två
signaler utvärderas: Tryck upptill och nertill på
vippan. Och väljer man att använda dubbel
vippor kan fyra signaler utvärderas:
Tryck upptill höger/vänster sida och nertill
höger/vänster sida.
Tryckknappsbelysningen slås på med en
bygel. Effektförbrukningen i standbyläge ökar
då med 0,1 watt. Då måste den opala mellanramen användas.
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Se www.eltako.se.
Inlärningsproceduren beskrivs i
aktorernas/mottagarnas bruksanvisning.
Se www.eltako.se.

Belysning På
Standbyförbrukningen
ökar med 0.1W

Ta bort det opala täcklocket. Glöm inte att
sätta tillbaka det efter utförd inställning, annars
finns risk för elektrisk fara. Den opala mellanramen tänds upp. För att dämpa ljuset kan
man ersätta det opala locket med ett färgat
lock.
Den trådlösa elektroniken kräver endast
15 mm inbyggnadsdjup. FT4G-230 V har
en 20 cm svart/blå anslutningskabel baktill,
anslutningskabeln till FT4G/8-24 V UC är
röd/svart.
Dubbelvipporna är monterade på den trådlösa
modulen vid leverans. Om dessa ska bytas
till enkelvippan så lossas dubbelvipporna.
Dra dem framåt och se till att de inte böjs in
mot mitten. Tryck sedan på enkelvippan så att
märkningarna 0 och I på baksidan stämmer
överens med sändarmodulen.
i
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