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Trådlös sändare
Trådlös tryckknapp FT55RMax omgivningstemperatur i drift:
- 20 °C upp till + 50 °C.
Förvaringstemperatur: - 25 °C till + 70 °C.
Relativ fuktighet: < 75%.
Ramens innermått 55x55 mm, avrundad, 15 mm hög. Genererar sitt eget
energibehov, för att sända trådlösa telegram, när knappen trycks in, därför finns
det ingen anslutningskabel och ingen
effektförlust i standby läge.
Passar ramsystem från Busch Reflex och
Duro.
Levereras med enkelvippa, dubbelvippa
och montageram (allt i samma färg),
trådlös batterilös sändarmodul och klisterfolie.
Trådlösa tryckknappar med markerad
enkelvippa kan sända en trådlös signal,
tryck på vippans markering. Trådlösa
tryckknappar med enkelvippa kan sända
två olika trådlösa signaler, tryck upptill
eller nertill på vippan. Trådlösa tryckknappar med dubbelvippa kan sända fyra
olika trådlösa signaler, tryck upptill eller
nertill på respektive vippa.
Montageplattan kan skruvas fast på en
plan yta eller klistras på t.ex. väggar,
glas eller möbler med medföljande klisterfolie. För belyst ram FTB, snäpp in
belysningsramen FTB bakifrån i montageplattan, skruva fast montageplattan i
en 55 mm apparatdosa.
Tryckknappsmodeller för både enkel och
dubbelvippa har dubbelvipporna monterade på den trådlösa modulen vid leverans. Om dessa ska bytas till enkelvippa
så lossa dubbelvipporna. Dra dem
framåt och se till att de inte böjs in mot
mitten. Tryck sedan på enkelvippan så
att märkningarna 0 och 1 stämmer överens med sändarmodulens märkning.
Fastsättning med dubbelhäftande folie:
Klistra först upp montageplattan, ytterramen och fästramen ihopsatta med montageplattans fästhakar uppåt och neråt,
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tageplattans fästhakar uppåt och neråt,
klicka sedan i sändarmodulen med vald
vippa. Se till att markeringen 0 på baksidan alltid pekar uppåt.
Fastsättning med skruv: Innan montering, ta bort fästramen från montageplattan. Detta görs genom att försiktigt
trycka hakarna på montageplattan utåt.
Efter detta fixeras montageplattan med
skruv eller med den medföljande dubbelhäftande folien, med fästhakarna uppåt
och neråt, klicka fast ytterramen med
fästramen och sedan ihop med montageplattan, klicka sedan i sändarmodulen
med vald vippa, Se till att markeringen
0 på baksidan alltid pekar uppåt.
För skruvmontage, rekommenderar vi
rostfria försänkta skruvar 2.9x25mm,
DIN 7982 C, för skruvfastsättning med
plugg 5x25mm eller direkt i apparatdosa.
Den trådlösa sändarmodulen inuti tryckknapparna kan läras in som krypterad
tryckknapp till aktorer för dosmontage
61 and 71 samt 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

868.3 MHz
max. 10 mW

Härmed försäkrar Eltako GmbH att radioutrustningstypen FT55R- 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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