
ELTAKOS 10 SNABBA LÖSNINGAR

1.  SKAPA TRAPPKOPPLING ?
Ligger du i sängen och undrar varför du inte har en strömbrytare vid sängen ? 
Med dessa skapar du enkelt en trappkoppling trådlöst * :

FT55ES-wg  E1709014

2.  MITTEN AV HALLEN ?
När du har en strömbrytare i var ände av den långa hallen men ingen på mitten.
Med dessa enheter skapar du enkelt en korskoppling på befi ntlig trappkoppling * :

FT55ES-wg  E1709014

3. LYSER I GARDEROBEN ?

Vill du att lyset i garderoben tänds så fort du öppnar dörren ?
Med dessa enheter skapar du enkelt en garderobständning:

FTKE-rw          E1710113

4. DIMRING FRÅN SOFFAN ?

Sitter du i soffan och funderar på varför du inte har en fjärrkontroll till taklampan ?
Med dessa enheter dimrar du enkelt en dimringsbar belysning med en 
minifjärrkontroll * :

FMH2S-ws    E1709064 

5.  SYNS INTE GARAGEPORTEN ?

Funderar du på om du stängt garageporten, med denna enkla övervakning kan du 
vara säker på om du stängt garageporten, fungerar även för dig som har två 
stycken slagportar:

FTKE-rw          E17 10113

FSR61NP  E1709419

FSR61NP  E1709419

FSR61NP  E1709419

FUD61NPN E1709416

FAC55D/230V-wg E1710933

* I samtliga fall när du har befi ntliga strömbrytare skall dessa förses med fjäder så de blir återfjädrande.
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6.  STÄNGDE DU FÖNSTRET ?
Funderar du på om du stängt dina fönster i huset, med denna enkla övervakning
kan du vara säker på om du stängt dina fönster, för upp till 50 stycken fönster:

FTKE-rw          E1710113 FAC55D/230V-wg E1710933

7.  HUR MYCKET DRAR VÄRMEPUMPEN ?
Funderar du på hur mycket el som din värmepump drar, med denna display håller
 du enkelt koll på förbrukningen:

8. LYSER YTTERBELYSNINGEN HELA TIDEN ?
Glömmer du släcka ytterbelysningen så den lyser hela dagarna och hela nätterna? Med denna
klocka kan du vara säker på att ytterbelysningen bara lyser när den ska t,ex, på kvällen och på 
morgonen men inte mitt i natten när du sover. Och du kan fortfarande tända och släcka den 
med samma strömbrytare om du vill för att  nästa dag vara tillbaka i ditt önskade schema *.

FSU55D-230V      E1710767 FSR61NP  E1709419

9. ÖNSKAR DU ATT YTTERBELYSNINGEN PÅ FRAMSIDAN LYSER 
 SAMTIDIGT SOM BAKSIDAN ?
Skulle du vilja att ytterbelysningen på framsidan och baksidan styrdes samtidigt? Med denna 
klocka kan du vara säker på att ytterbelysningarna bara lyser när de ska och du behöver ljus t,ex, 
på kvällen och på morgonen men inte mitt i natten när du sover. Och du kan t.ex. fortfarande 
tända/släcka belysningarna individuellt, för att nästa dag vara tillbaka i gemensamt schema *.

FSU55D-230V      E1710767 FSR61NP  E1709419

10. VET DU ALDRIG NÄR TVÄTTMASKINEN I KÄLLAREN ÄR KLAR ?
Skulle du vilja ha en enkel display i köket som talar om när tvättmaskinen i källaren
är klar, med dessa enheter får du till det enkelt.

Minisafe2  E1711645 DSZ14DRS-3x80A   E 17 10147

Minisafe2  E 17 1 1645

FAM14 E1709279                                    FAM14 E170927 9                                    

FWZ14  E1710059 FBA14   E1709403

* I samtliga fall när du har befi ntliga strömbrytare skall dessa förses med fjäder så de blir återfjädrande.

FSNT14 E1710206

FSM14-UC         E1710193 FAC55D/230V-wg E1710933

AR12DX-UC  E3888200 FA250  E1709560
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