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Trådlös sändare
Tryckknapp FT4S
Max omgivningstemperatur i drift:
- 20 °C upp till + 50 °C.
Förvaringstemperatur: - 25 °C till + 70 °C.
Relativ fuktighet: < 75%.
Trådlös och batterilös tryckknapp för
ramar med rundade innerhörn som
mäter 55x55x15 mm.
T.ex. för Eljo trend och Eljo trend solid
ramar. OBS levereras utan ytterram från
Eljo.
Levereras med enkel vippa W-S, dubbel
vippor DW-S, fästram, fästplatta HP-S,
trådlös, batterilös sändarmodul och
klisterfolie.
Väljer man att använda enkel vippan 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.
Fästplattan kan skruvas fast på en plan
yta eller klistras på t.ex. väggar, glas
eller möbler med medföljande klisterfolie.
På fästplattan finns även hål som kan
användas till skruvarna i en apparatdosa, så även där kan tryckknappen
monteras flexibelt.
Dubbelvipporna är monterade på den
trådlösa sändarmodulen vid leverans.
Om dessa ska bytas till enkelvippa så
lossas dubbelvipporna. Dra dem framåt
och se till att de inte böjs in mot mitten.
Tryck sedan på enkel vippan så att
märkningarna 0 och I på baksidan
stämmer överens med sändarmodulen.
Innan montering, ta bort fästramen från
fästplattan. Detta görs genom att trycka
hakarna på fästplattan utåt. Efter detta
fixera fästplattan så att en hake är upptill
respektive nertill, klicka nu fast ytterramen med fästramen och till slut ihop
med fästplattan, klicka sedan i sändarmodulen med vald vippa. Se till att
markering 0 på baksidan alltid pekar
uppåt.
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uppåt.
Den trådlösa sändarmodulen inuti tryckknapparna kan läras in som krypterad
tryckknapp till aktorer för dosmontage
och FAM14 vilka har kryptering integrerad. Detta kräver FTVW krypteringsverktyg.
Aktorer med kryptering är märkta med
denna symbol:
.
Inlärning av aktorer/mottagare
Alla givare måste läras in i aktorn så att
de kan detektera och utföra kommandon.
Inlärningsproceduren beskrivs i
aktorernas/mottagarnas bruksanvisning.

EnOcean Trådlöst
frekvens
Sändareffekt

868,3MHz
max. 10mW

Härmed försäkrar Eltako GmbH att
radioutrustningstypen FT4S överensstämmer med direktiv 2014/53/EU.
Den fullständiga EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande internetadress: eltako.com
Spara alltid manualen!
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