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Inlärningstelegram: 0x10100D87

Data telegram enl. till EEP: A5-04-02
Data_byte3 = Data_byte2 = relativ luftfuktighet
0 till 100% (motsv 0..250) 1 Bit = 0,4%
Data_byte1 = Temperatur -20 till
+60°C (motsv. 0..250) En bit = 0,32°C
Data_byte0 = 0x0F
Den överkorsade soptunnan betyder
att använda batterier ej får kastas i
hushållssoporna utan måste återvinnas
på miljöcentral.

!

Observera: Explosionrisk om
batteriet byts ut felaktigt.
Ersätt den endast med en
likvärdig typ!

EnOcean Trådlöst
Frekvens
Sändareffekt

868,3MHz
max. 10mW

Härmed försäkrar Eltako GmbH att
radioutrustningstypen TF-FTSB
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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