
Den batterilösa fönster/dörrkontakten FTK-
laddar upp sin kraft via den integrerade
solcellen och lagrar energin för nattliga
manövreringar.
Ca. var 20:e minut skickas ett även ett
telegram med aktuell status. 
Monteras med den medföljande dubbe-
häftande tapen. Kapslingsklass IP54,
för montering utomhus.
Fönster /dörrkontaktens mått LxBxH
75x25x12mm, magnetens mått LxBxH
37x10x6mm.
Soldriven energi accumulator:
Vid testing eller för att driftsätta enheten,
måste FTK- laddas i flera timmar vid
dagsljus eller under lampljus.
Vänligen läs bruksanvisningen till aktuell
aktor.
Magneten behöver endast hållas ett
ögonblick vid stället märkt med ■ för att
lära in en aktor som står i läroläge.
Om magnetkontakt FTK- programmeras
i reläaktor FSR14, kan upp till 116st FTK-
programmeras. Se bruksanvisningen för
aktorn.
Om magnetkontakt FTK- programmeras
i reläaktor FSB14, FSB61NP eller FSB71,
är vid öppnad kontakt en spärr inrättad,
som hindrar ett central-nerkommando.
Se bruksanvisningen för aktorn.

S

Trådlös sensor
Trådlös fönster/dörrkontakt FTK-

30 000 421 - 1

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

Varning! Vid installation får
magneten inte vara mer än
5mm från magnetkontakten,
(märkning finns på fönster/
dörrkontaktens hölje).

Sensor telegram (EEP: D5-00-01)
Inlärningstelegram: 0x00000000
ORG = 0x06
Data_byte3 = kontakt sluten = 0x09

kontakt öppen = 0x08

!

Achtung! Bei der Montage
muss  darauf geachtet werden,
dass der Magnet nicht weiter
als 5mm vom Magnetkontakt
(Einkerbung am Gehäuse des
Fensterkontaktes)  installiert wird.

Sensor-Telegramme (EEP: D5-00-01)
Lerntelegramm: 0x00000000
ORG = 0x06
Data_byte3 = Kontakt geschlossen = 0x09

Kontakt offen = 0x08

!

EnOcean Trådlöst

frekvens 868,3MHz 

Sändareffekt max. 10mW

Härmed försäkrar Eltako GmbH att radio -
utrustningstypen FTK- överensstämmer
med direktiv 2014/53/EU.
Den fullständiga EU-försäkran om över-
ensstämmelse finns på följande inter-
netadress: eltako.com

Eltako GmbH
D-70736 Fellbach
Nord- och Mellan-Sverige

Patrick Savinainen 070 9596906
Öst-Sverige

Dan Koril 070 3201102
Väst-Sverige

Glenn Johansson 073 5815692
Syd-Sverige

Magnus Ellemark 070 1702130
Stockholm

Niklas Lundell 070 4875003

eltako.com
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Spara alltid manualen!

Om magnetkontakt FTK- programmeras
i reläaktor FHK14, FHK61, FZK14 eller
FZK61, slås värme eller kyl-anläggning
ifrån vid öppen kontakt.
Både magnetkontakt och magneten har
en ca. 10mm lång skåra för att markera
det ställe där de skall placeras intill 
varandra när fönstret är stängt. De får
inte vara placerade mer än 5mm isär.

Varning! Vid installation får
magneten inte vara mer än!


