
FDH62NP-230V+FTKB
Draadloze dampkapsturing. 1 NO contact, niet potentiaalvrij 10 A/250 V AC. Slechts 0,4 Watt stand-
by verlies. Voor inbouw. 49 mm lang, 51 mm breed, 20 mm diep.

Voorzien van insteekklemmen voor draden van 0,2 mm² tot 2,5 mm².
Men kan tot 32 Wireless universele zenddrukknoppen en draadloze venstercontacten inleren dankzij de 
eenvoudige Tap-Radio techniek.Er zijn alleen sensoren toegelaten die informeren of het venster daadwerkeli-
jk open staat of open gekanteld is. Anders is er gevaar voor vergiftiging!
Bidirectionele radiocommunicatie kan ingeschakeld worden. 230 V voedingsspanning, schakel- en 
lokale stuurspanning.
Contactschakeling in de nuldoorgang. Dankzij het gebruik van een bistabiel relais ontstaat er geen spo-
elvermogenverlies noch opwarming, zelfs bij ingeschakelde toestand. Na de installatie volgt een automati-
sche synchronisatie; gelieve een wachttijd te respecteren alvorens de verbruiker aan het net aan te sluiten. 
Bij het wegvallen van de voedingsspanning blijft de schakeltoestand behouden.
Bij terugkeer van de voedingsspanning wordt definitief uitgeschakeld.
De dampkap kan alleen maar ingeschakeld worden bij een geopend venster.
Sluit men het venster, dan schakelt het relais de motor uit. 
De geïntegreerde verlichting kan ook ingeschakeld worden met een draadloze drukknop of met een lokale 
conventionele 230 V stuurdrukknop (een verklikkerlampje is niet toegelaten)  kan de inleermodus vergrendeld, 
ontgrendeld of het geheugen gewist worden.

FTKB-wg
Draadloos deur- en venstercontact met batterij, 75 x 25 x 12 mm, zuiver wit.

Het deur- venstercontact FTKB bekomt zijn energie door een zonnecel, en dit vanaf 100 lux daglicht, of 
voor meerdere jaren met een knoopcel CR2032.
Bij het openen en sluiten wordt tweemaal kort na elkaar het betreffende telegram verstuurd. Een status-
telegram wordt cyclisch ca. om de 8 minuten verstuurd.
Bevestiging door opkleven.
Afmeting van het deur- venstercontact: 75 x 25 x 12 mm (L x B x H); 
afmeting van de magneet: 37 x 10 x 6 mm (L x B x H).

FDH62NP-
230V+FTKB

Wireless actor voor dampkapsturing met deur- venstercontact,
1 NO 10 A

Art. nr.  30100036

FTKB-wg Wireless deur- en venstercontact met zonnecel en batterij, 
zuiver wit glanzend

Art. nr.  30000424

Aansluitvoorbeeld

WIRELESS ACTOR VOOR DAMPKAPSTURING MET WIRELESS SENSOR VENSTER-DEURCONTACT  
FDH62NP-230V + FTKB EN WIRELESS SENSOR VENSTER-DEURCONTACT MET ZONNECEL EN BATTERIJ FTKB-wg

Meer informatie en andere talen :
http://eltako.com/redirect/ 
FDH62NP-230V*FTKB

Meer informatie en andere talen :
http://eltako.com/redirect/FTKB-wg


