
Wireless sensoren 

Afstandsbediening FF8

B

Temperatuur op de montageplaats: 
-20°C tot +50°C. 
Temperatuur bij opslag: -25°C tot +70°C. 
Relatieve vochtigheid:  
jaargemiddelde < 75%.

30 000 769 - 1

Wireless-Afstandsbediening 185x50 mm, 

17 mm dik.

De batterijloze afstandsbediening FF8 
bevatten twee zendmodules zoals in de zend-
drukknop FT55, beide voorzien van twee 
 dubbele toetsen. Ze kunnen dus 8 verschillende 
zendtelegrammen uit sturen.
De bovenkant is in gelakt alu, de onderkant 
en de toetsen hebben een zachte antraciet 
laklaag.
Er wordt een wandbevestiging WHF-al mee-
geleverd alsook 2 inox schroeven 2,9x25 mm 
en 2 pluggen 5x25 mm.
De toetsen kunnen eenvoudig weggenomen 
en vervangen worden door toetsen met laser-
gravure.
Ten opzichte van de zenddrukknoppen en de 
andere handzenders werd de zendmodule 
90° naar links gedraaid. Daardoor komt de 
bovenste toets overeen met de rechter helft 
van de toets van een zenddrukknop of hand-
zender. 
Men moet hiermee rekening houden bij het 
inleren van de Wireless actoren.
Indien men een zendmodule moet verwisselen, 
dan moet het merkteken 0 zich aan de linker-
zijde bevinden.
De zendmodule, ingebouwd in de afstands-

bediening, kan in alle codeerbare actoren 

van de serie 61, 62 en 71, alsook in de FAM14 

gecodeerd ingeleerd worden.  

Hiervoor heeft men de druk knop codeertoets 

 FTVW nodig. Codeerbare actoren dragen 

het symbool .

 

Frequentie 868,3 MHz 

Zendvermogen max. 10 mW

Hierbij verklaart ELTAKO GmbH, dat de FF8, 

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. 09 2234953
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Inleren van een draadloze sensor in een 

schakelactor

Alle sensoren moeten in actoren ingeleerd 

worden, zodat zij de bevelen kunnen 

herkennen en uitvoeren.

De inleerprocedures kan men terugvinden 
in de handleidingen van de actoren.


