
Wireless vensterhandgreep sensor, zuiver 

wit en alu gelakt, 120×35×7 mm, met batterij 

(levensduur 7 jaar). Montage achter een 

conventionele vensterhandgreep.  

Smart Home sensor.

Verstuurt een zendtelegram bij het openen, 
kantelen en sluiten van een venster. Om de 
15 minuten wordt een statustelegram ver-
stuurd. 
Eenvoudige montage onder een standaard 

vensterhandgreep: handgreep losschroeven, 

sensor plaatsen, handgreep vastschroeven.

In sommige gevallen kan, wegens het plaat-
sen van de FFG7B-, de vierkante as van de 
vensterhandgreep te kort zijn; deze kan 
 verlengd worden met een asverlenging 
SV7x7x14. 
Om de batterijvoeding te activeren, moet 
men vóór de montage, de print uit de behuizing 
halen door op de vierkante rotor te duwen 
en vervolgens de isolatiestrip onder de batterij 
te verwijderen.
Om de interne knoopcel CR2032 te vervang-
en, moet de vensterhandgreep sensor eerst 
worden losgeschroefd.
Montage: voor rechts scharnierende ramen 
moet de pijl op de vierkante rotor omhoog 
wijzen naar R. Bij links scharnierende ramen 
moet de pijl van de vierkante rotor omlaag 
wijzen naar L.
De vensterhandgreep moet vervolgens in 

de stand 'raam open' gemonteerd worden.

Voor het inleren de meegeleverde mag-
neet kort op het merkteken  houden 
aan de zijkant van de sensor.

Wireless vensterhandgreep sensor 

FFG7B-

B

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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In de uitleveringstoestand is het EEP-profiel 
A5-14-09 actief.
Omschakelen naar het EEP-profiel F6-10-00 
zonder cyclisch versturen (draadloze Hoppe 
vensterhandgreep): bij gesloten venster de 
meegeleverde magneet gedurende 3  seconden 
op het merkteken  houden.
Omschakelen naar het EEP-profiel F6-10-00 
met cyclisch versturen: bij open venster de 
meegeleverde magneet gedurende 3  seconden 
op het merkteken  houden.
Om terug te keren naar de uitlevertoestand 
(EEP: A5-14-09): bij gesloten of open venster 
de meegeleverde magneet gedurende  
10 seconden op het merkteken  houden.

Telegrammen volgens EEP: A5-14-09 
Inleertelegram: 0x50480D80 
Datatelegrammen:  
Data_byte0 =  0x08 = venster dicht 

0x0E = venster open  
0x0A = venster gekanteld

Data_byte3 =  batterijspanning:  
0..250, 0..5 V

Telegrammen volgens EEP: F6-10-00 
'inleertelegram': 0xF0 
ORG = 0x05  
Data_byte3 =  0xF0 = venster dicht 

0xE0 = venster open 
0xD0 = venster gekanteld

 

Frequentie 868,3 MHz 

Zendvermogen max. 10 mW

Hierbij verklaart ELTAKO GmbH, dat de 

 FFG7B-, in overeenstemming is met richt-

lijn 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
 info@serelec-nv.be

eltako.com
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De doorstreepte afvalcontainer wijst erop, 

dat dit toestel niet tezamen met huishoudelijk 

of industrieel afval verwijderd mag worden. 

Men dient het te scheiden van het afval zodat 

waardevolle grondstoffen gerecycleerd 

kunnen worden.

  Opgelet: ontploffingsgevaar bij 

verkeerd verwisselen van de 

 batterij. Enkel te vervangen door 

een gelijkwaardig toegelaten type!

!


