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Återfjädrande tryckknapp med 4 NO kontakter
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8 A/250 V AC, kontaktavstånd endast
0,5 mm, yttermått 80x80 mm, ramens
innermått 55x55 mm, 15 mm hög.
Tryckknappsmodulen har samma mått som
den trådlösa tryckknappsmodulen i FT4.
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Levereras med ytterram R, enkelvippa W,
dubbelvippor DW, mellanram ZR (allt i samma
färg), fästplatta HP och tryckknappsmodulen.
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När man att använder enkelvippan kan två
signaler utvärderas: Tryck upptill (kontakt
1- 2) och nertill (kontakt 1- 3) på vippan.
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Och när man att använder dubbelvippor kan
fyra signaler utvärderas:
Tryck upptill (kontakter 1- 2 and 1- 4)
höger / vänster sida och nertill (kontakter 1- 3
and 1- 5) höger/vänster sida när tryckknappsmodulen är monterad så att märkningen 0 är
upptill.
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På fästplattan finns även hål som kan
användas till skruvarna i en apparatdosa, så
även där kan tryckknappen monteras flexibelt.
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Dubbelvipporna är monterade 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 enkel vippan så att märkningarna 0 och
I på baksidan stämmer överens med
tryckknappsmodulen.
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Innan montering, ta bort mellanramen och
ytterramen från fästplattan. Detta görs genom
att trycka hakarna på fästplattan utåt. Efter detta
fixera fästplattan så att en hake är upptill
respektive nertill, sätt nu i mellanramen i ytterramen, klicka sedan ihop detta med fästplattan
i hakarna, klicka sedan i tryckknappsmodulen
med vald vippa. Se till att markering 0 på
baksidan alltid pekar uppåt.
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Vid montering kan Eltako-ramen alltid bytas
ut mot en ram med innermåttet 55x55 mm
från flertalet tillverkare. I synnerhet gäller
detta om det behövs flerfacksramar.
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