
Trådlös microbrytare som genererar sin
egen energi. 48x32x11.5mm, extra vit.
För att övervaka lådor, dörrar och andra
rörliga anordningar.
Genererar energi för trådlösa telegram
när spaken trycks ned, därför krävs inget
batteri, ingen anslutningskabel samt
ingen effektförbrukning i standby-läge.
Trådlösa telegram sänds vid manövrering,
både vid in och ut.
Evaluering via Tap-radio® reläaktor
TF61R-230V, IP-controller TF-Con, GFVS-
Safe II, GFVS-Touch, mfl.
För montering med dubbelhäftande folie
eller fastskruvning.
Från fabrik levereras ett monteringsfäste
BW och två dubbelhäftande folier. 
Den 27mm lång arm kan förlängas till
48mm genom att sätta på den medle-
vererade förlängningsdel.
Ifall microbrytare TF-FKE är inlärd till  Tap-
radio® markisaktor TF61J, avaktiveras de
centrala ner- och GFVS ner-kommandon
om dörren är öppen. Se markisaktorns
bruksanvisningen.
Ifall microbrytare TF-FKE är inlärd till
Tap-radio® reläaktor TF61R, stängs värme
eller luftkonditionering av när fönster
öppnas. Se reläaktorns bruksanvisningen.
Ifall microbrytare TF-FKE är inlärd till
Tap-radio® signalgenerator TF100A,
 aktiveras ett ljudlarm samt inkopplad last
blinkar om dörr eller fönster öppnas. Se
signalgeneratorns bruksanvisningen.

Telegrams:
ORG (hex) 0x05 telegram skickas.
När man trycker in manöverarmen skickas
ett trådlöst telegram Data (hex) 0xF0 och
när manöverarmen släpps upp skickas
ett trådlöst telegram (hex) 0xE0.
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Tap-radio® mikrobrytare
TF-FKE 

30 000 415 - 1

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

EnOcean Trådlöst

Frekvens 868,3MHz 

Sändareffekt max. 10mW

Härmed försäkrar Eltako GmbH att
 radioutrustningstypen TF-FKE överens-
stämmer med direktiv 2014/53/EU.
Den fullständiga EU-försäkran om över-
ensstämmelse finns på följande inter-
netadress: eltako.com
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Spara alltid manualen!

Dold installation
TF-FKE kan monteras som en dold kon-
takt i fönster, om det finns ett 13mm brett
utrymme för låsmekanismen på hand-
tagssidan mellan fönster och karm.
Montera TF-FKE med hävarmen i riktning
utåt mot stängningsmekanismen. En
motsvarande utskärning kan möjligen
göras i ett träfönster.


