
Vochtigheid- en temperatuursensor voor 
buitenopstelling, 60x46mm, 30mm dik.
De elektronica heeft geen externe voe-
dingsspanning nodig, daardoor is er ook
geen stand-by verlies. 
Deze vochtigheid- en temperatuursensor
voor buitenopstelling FAFT60, voorzien
van een zonnecel, meet continu de rela-
tieve vochtigheid tussen 0 en 100%
(±5%) alsook de tempera tuur tussen -
20° en +60°C (±0,5°C). Het toestel 
kan natuurlijk ook binnenshuis  gebruikt 
worden indien er voldoende helderheid is.
Bij iedere wijziging van de vochtigheid
van 2% of bij iedere wijziging van de
temperatuur van 0,6°C wordt er een
zendtelegram in het Eltako Wireless net-
werk gestuurd. Indien de waarden dezelfde
blijven, wordt er al naar gelang de oplaad-
toestand van de sensor alle 100 à 3000
seconden een controle melding verstuurd.
Voor het inleren in een actor, die zich in
de in leermodus bevindt, of in de FVS-Soft-
ware, wordt de bijgeleverde blauwe mag-
neet of gelijk welke andere magneet nabij
het merkteken ■ op de zijkant gehouden
en daardoor een inleertelegram verstuurd. 
Werkt op zonneënergie met energie-
buffer:
Voor het in bedrijfstellen is het nodig om 
de energiebuffer op te laden. De oplaad-
tijd bedraagt ongeveer 5 uur bij een
lichtsterkte van 400Lux. Voor een correcte

erking heeft het toestel een dagelijks
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Deze toestellen mogen enkel en
alleen geïnstalleerd worden door
een gediplomeerde electro-vakman,
zo niet bestaat het gevaar van
brand of elektrocutie!

Temperatuur op de montageplaats:
-20°C tot +50°C.
Temperatuur bij opslag: -25°C tot +70°C.
Relatieve vochtigheid: 
jaargemiddelde < 75%.
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lichtsterkte van 400Lux. Voor een correcte
werking heeft het toestel een dagelijks
gemiddelde van minstens 200 Lux nodig.
Pas na meerdere dagen is de energiebuffer
volledig geladen zodat hij ook de nacht
kan overbruggen.
Het toestel is IP54, de toegelaten omge-
vingstemperatuur bedraagt -20°C tot
+60°C.
Montage door vastschroeven of opkleven.
Er wordt een kleeffolie bijgeleverd. 

Technische gegevens

Beschermingsgraad IP54

EnOcean

Frequentie 868,3MHz 

Zendvermogen max. 10mW

Hierbij verklaart ELTAKO GmbH, dat de
FAFT60, in overeenstemming is met
richtlijn 2014/53/EU. 
Een copy van de EU-conformiteitsver-
klaring kan men aanvragen op het 
onderstaande adres: eltako.com
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Bewaar dit document voor later gebruik!


