
Trådlös temperatur-/fuktsensor, glansvit, 
för utanpåliggande montage. 
84x84x20mm i E-design. Med batteri.
Temperatur-/fuktsensorn mäter kontinuer-
ligt luftfuktighet mellan 0 och 100% 
samt temperatur mellan -20 och +60°C 
(±0.5°C). 
Den trådlösa termostat/hygrostaten 
skickar ett datatelegram till Eltakos tråd-
lösa system var 10:e minut. Detta inter-
vall kan reduceras till 5 minuter genom 
att ändra positionen för bygeln. Avlägsna 
frontpanelen.
Evaluering med aktor F2L14, Enocean 
server Minisafe, GFVS-safe, GFVS touch 
m.fl. över Eltakos app GFA2.
Vi rekommenderar montering med 2st 
rostfria försänkta skruvar 2,9x25mm, 
DIN 7982C, för skruvfastsättning till-
sammans med plugg 5x25mm.  
Ett set med 2st 2,9x25mm skruvar och 
pluggar 5x25mm levereras med från 
 fabrik.
Strömförsörjningen är ett intern 3V 
CR2032 knappcellsbatteri och har en 
livslängd på flera år.
Ta bort frontpanelen för att byta knapp-
cellsbatteriet.
Monteras endast på en plan yta:  
Skruva fast monteringsplattan, tryck 
 sedan dit ramen, dra bort isolerings-
plasten från batteriet och knäpp fast 
frontpanelen.

För att lära in, ta bort frontkåpan och 
tryck på inlärningsknappen.
Inlärningstelegram: 0x10100D87
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Max omgivningstemperatur i drift: 
-20°C upp till +50°C.
Förvaringstemperatur: -25°C till +70°C.
Relativ fuktighet: <75%.
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EnOcean Trådlöst
Frekvens  868,3MHz 

Sändareffekt 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!

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

17/2018 Rätt till ändringar förbehålls.

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!

!


