
Wireless CO2+temperatuur+vochtigheid 
sensor voor binnen opstelling, zuiver wit 
glanzend voor afzonderlijke montage 
84 x 84 x 29 mm of montage in het E-Design 
schakelaarsysteem. Met LED  aanduiding, 
die varieert in functie van de luchtkwaliteit 
en die zich aanpast aan de omgevingshel-
derheid. Met een waarschuwingssignaal 
 vanaf fase rood. Gemiddeld slechts 0,4 Watt 
stand-by verlies. Voedingsspanning met 
een 12V DC voeding. Smart Home sensor.
De sensor meet het CO2-gehalte in de lucht 
tot 2550ppm evenals de temperatuur van 
0 tot + 51°C en de luchtvochtigheid van  
0 tot 100%.  
Voor de CO2 meting wordt de NDIR techno-
logie (Non Dispersive InfraRed) met auto-
matische zelfkalibratie ABCLogic™ (Auto-
matic Background Calibration) gebruikt. 
De voeding gebeurt met een SNT61-230V/ 
12V DC-0,5A in een inbouwdoosje achter 
de sensor. Impulsachtig stroomverbruik 
elke 3 seconden, gedurende 1 seconde 
80mA.
Als men die wil vastschroeven moet men 
eerst de complete module uit het afdekka-
der halen.
Voor het vastschroeven raden we aan  
om inox schroeven met verzonken kop 
2,9 x 25 mm, DIN 7982 C te gebruiken. 
 Ofwel met pluggen 5 x 25 mm of op een 
55 mm inbouwdoos. 2 inox schroeven met 
verzonken kop 2,9 x 25 mm en 2 pluggen 
5 x 25 mm worden meegeleverd.
Na het inschakelen van de voedings-
spanning hoort men 5 maal het waar-
schuwingssignaal en na ca. 10 seconden 
knippert de LED rood. Binnen de 2 minuten 
verandert eventueel de kleur van de LED 
afhankelijk van de luchtkwaliteit: kleurt 
groen tot 750ppm, kleurt geel van 751 tot 
1250ppm en knippert rood vanaf 1251ppm.
Bij een defecte CO2-sensor knippert de 
LED met korte tussenpozen rood. 
Tijdens de werking, vanaf niveau rood, 
weerklinkt er alle 3 minuten een 5-voudig 
alarmsignaal.
Een lichtsensor regelt de helderheid van de 
LED afhankelijk van de omgevingshelderheid.

Na het inschakelen van de voedings-
spanning wordt er een inleertelegram 
verstuurd, daarna worden, binnen de 60 
seconden, bij een wijziging van minstens 
5% datatelegrammen verstuurd.

Zijn er geen wijzigingen, dan wordt na 10 mi-
nuten een statustelegram verstuurd. Het 
versturen van telegrammen wordt aange-
geven doordat de LED één keer knippert.
Door de temperatuurcompensatie van de 
elektronica wordt pas ca. 30 minuten na het 
inschakelen van de voedingsspanning de 
 juiste actuele temperatuur gemeten.

Gebruik van ABCLogic™ 
Gelieve er rekening mee te houden dat 
 ABCLogic™ ontworpen is voor toepassin-
gen waarbij kamers 4 uur of meer per dag 
periodiek onbezet zijn, zodat de binnen-
concentraties kunnen worden terugge-
bracht tot normale niveaus van buiten. 
Wanneer de CO2-sensor geïnstalleerd is, 
worden de eerste 14 dagen gebruikt voor 
zelfkalibratie binnen de lokale omgeving.

Zendtelegrammen volgens EEP A5-09-04: 
ORG = 0x07  
Data_byte3 = vochtigheid 0..100% (0..200)  
Data_byte2 = CO2-waarde 0..2550ppm (0..255)  
Data_byte1 = temperatuur 0..51°C (0..255)  
Inleertelegram: 0x24200D80

Wireless sensor
CO2 sensor met alarm 
FCO2TF65
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Temperatuur op de montageplaats: 
-20°C tot +50°C. 
Temperatuur bij opslag: -25°C tot +70°C. 
Relatieve vochtigheid:  
jaargemiddelde < 75%.

30 065 277 - 1

Deze toestellen mogen enkel en alleen 
geïnstalleerd worden door een gediplo-
meerde electro-vakman, zo niet bestaat 
het gevaar van brand of elektrocutie!

 

Frequentie 868,3 MHz 

Zendvermogen max. 10 mW

Hierbij verklaart ELTAKO GmbH, dat de 
 FCO2TF65, in overeenstemming is met 
richtlijn 2014/53/EU. 
Een copy van de EU-conformiteitsverklaring 
kan men aanvragen op het  onderstaande 
adres: eltako.com

Bewaar dit document voor later gebruik!

Eltako GmbH
D-70736 Fellbach
Voor productadvies en  
technische ondersteuning: 

  Serelec n.v. +32 92 234 953
 info@serelec.be

eltako.com

02/2022 Wijzigingen voorbehouden.
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Funk-Innen-CO2+Temperatur+Feuchte- 
Sensor reinweiß glänzend für Einzel- 
Montage 84 x 84 x 29 mm oder Montage  
in das E-Design-Schaltersystem. Mit ge-
regelter LED-Anzeige entsprechend der 
 Raum luftqualität und Helligkeit. Zusätzlich 
mit Warn-Signalton ab Stufe rot. Stand- 
by-Verlust durchschnittlich nur 0,4 Watt. 
Stromversorgung mit einem 12 V DC-Schalt-
netzteil.  Smart Home Sensor.
Der Sensor misst den CO2-Gehalt der Luft 
bis 2550ppm sowie die Temperatur 0 bis 
51°C und die Feuchtigkeit 0 bis 100%.
Zur CO2-Messung wird die NDIR-Technolo-
gie (Non Dispersive InfraRed) mit auto-
matischer Selbstkalibrierung ABCLogic™ 
(Automatic Background Calibration) 
 verwendet.
Stromversorgung mit einem Schaltnetz-
teil FSNT61-12V/6W in einer UP-Dose unter 
dem Sensor. Impulsartige Stromaufnahme 
alle 3 Sekunden für 1 Sekunde 80mA.
Zum Anschrauben kann das komplette 
 Modul aus dem Rahmen gezogen werden.
Zur Schraubbefestigung empfehlen wir 
Edelstahl-Senk schrauben 2,9 x 25mm,  
DIN 7982 C. Sowohl mit Dübeln 5 x 25mm 
als auch auf 55mm-Schalterdosen.  
Je 2 Stück Edelstahl-Senk schrauben 
2,9 x 25mm und Dübel 5 x 25mm liegen bei.
Nach dem Zuschalten der Versorgungs-
spannung ertönt ein 5-maliger Warn- 
Signalton und nach ca. 10 Sekunden blinkt 
die LED zunächst rot. Innerhalb von  
2 Minuten ändert sich ggf. die Farbe der 
LED entsprechend der Raumluftqualität: 
leuchtet grün bis 750ppm, leuchtet gelb 
von 751 bis 1250 ppm und blinkt rot ab 
1251 ppm. 
Bei defektem CO2-Sensor blinkt die LED in 
schnellen Intervallen rot. 
Im Betrieb ertönt alle 3 Minuten ein   
5-maliger Warn-Signalton ab Stufe rot.
Ein Lichtsensor regelt die Helligkeit der LED 
abhängig von der Umgebungshelligkeit.

Nach dem Zuschalten der Versorgungs-
spannung wird ein Lerntelegramm ge-
sendet, danach werden innerhalb von  
60 Sekunden bei einer Änderung um 
mindestens 5% die Datentelegramme 
gesendet.

Erfolgte keine Änderung, wird nach 10 Minuten 
ein Statustelegramm gesendet. Das Senden 
der Telegramme wird von der LED durch ein-
mal Blinken angezeigt.
Die korrekte Ist-Temperatur wird wegen des 
Temperaturausgleiches der Elektronik erst ca. 
30 Minuten nach dem Zuschalten der Versor-
gungsspannung gemessen.

Anwendung ABCLogic™ 
Bitte beachten, dass ABCLogic™ für An-
wendungen konstruiert wurde, bei denen 
Räume periodisch für 4 oder mehr Stun-
den pro Tag unbesetzt sind, so dass die 
 Innenraumkonzentrationen auf typische 
Außenpegelniveaus fallen können. Wenn 
der CO2-Sensor installiert wurde, dienen 
die ersten 14 Betriebstage zur Selbst-
kalibrierung auf die lokale Umgebung.

Funk-Telegramm nach EEP A5-09-04: 
ORG = 0x07 
Data_byte3 = Feuchtigkeit 0..100% (0..200) 
Data_byte2 = CO2-Wert 0..2550ppm (0..255) 
Data_byte1 = Temperatur 0..51°C (0..255) 
Lerntelegramm: 0x24200D80

 

Frequenz 868,3 MHz 

Sendeleistung max. 10 mW

Hiermit erklärt Eltako GmbH, dass der 
Funkanlagentyp FCO2TF65 der Richt linie 
2014/53/EU entspricht. 
Der vollständige Text der EU-Konfor mitäts-
erklärung ist unter der folgenden Internet-
adresse verfügbar: eltako.com

Zum späteren Gebrauch aufbewahren!

Eltako GmbH
D-70736 Fellbach
Produktberatung und  
Technische Auskünfte: 

  +49 711 943500-02
 Technik-Beratung@eltako.de

eltako.com

02/2022 Änderungen vorbehalten.

Funksensor

CO2-Sensor mit Signal 
FCO2TF65

D

Temperatur an der Einbaustelle: 
-20°C bis +50°C. 
Lagertemperatur: -25°C bis +70°C. 
Relative Luftfeuchte:  
Jahresmittelwert <75%.
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Diese Geräte dürfen nur durch eine 
 Elektrofachkraft installiert werden, 
 andernfalls besteht Brandgefahr oder  
Gefahr eines elektrischen Schlages!


