
Vlakke zenddrukknoppen, buitenmaat
84x84mm, kader binnenmaat
55x55mm, 11mm dik. Genereert zelf de
nodige energie om zend telegrammen te
versturen, door op de toets te drukken,
dus geen aansluitleiding en geen stand-
by verlies.
De levering omvat een kader R1FQ, een
grote vlakke toets WFQ (alles in dezelfde
kleur), een montageplaat met vast ge-
monteerde zend module en een kleeffolie.
Zenddrukknoppen met één toets kunnen
een bruikbaar signaal uitsturen: toets
onderaan op het merkteken drukken.
De zenddrukknop kan op een vlakke
wand geschroefd worden of met de
bijgeleverde kleeffolie op een wand, op
glas of op een meubel gekleefd worden.
De montageplaat kan eveneens boven
een 55mm inbouwdoos geschroefd
 worden door gebruik te maken van de
schroeven voorzien in de inbouwdoos.
Dan kan ook de drukknop verlichting FTB
achteraan op de montageplaat geklikt
worden.
Om deze te kunnen vastschroeven moet
men de toets wegnemen en het kader
losmaken van de montageplaat. Daarna
de montageplaat vastschroeven met het
top merkteken bovenaan. Vervolgens het
kader met de toets terug opklikken.
Voor het vastschroeven raden we aan
om messing schroeven met verzonken
kop 2,9x25mm (DIN 7982 C) te
 gebruiken. Zowel met pluggen 5x25mm
als ook op 55mm inbouwdoosjes.
Deze zenddrukknop kan ook gebruikt
worden in de 2-voudige en 3-voudige
kaders QR, mits het gebruiken van de
hoge toets voor FFT55Q met referentie

Wireless sensoren, batterijloos en
draadloos
Vlakke zenddrukknop FFT55Q
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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%.
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kaders QR, mits het gebruiken van de
hoge toets voor FFT55Q met referentie
HW-FFT55Q. Deze moet als toebehoren
besteld worden.
De zendmodule, ingebouwd in de zend-
drukknop, kan, conform de handleiding,
in alle codeerbare actoren van de serie
61 en 71, alsook in de FAM14 gecodeerd
ingeleerd worden. Hiervoor heeft men
de codeerstekker FVST nodig. 
Codeerbare actoren dragen het symbool

.

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.

Codering deactiveren:

De codeerstekker insteken en de toets in-
drukken.

EnOcean
Frequentie 868,3 MHz
Zendvermogen max. 10mW

Hierbij verklaart ELTAKO GmbH, dat de
FFT55Q, in overeenstemming is met
richtlijn 2014/53/EU.
Een copy van de EU-conformiteitsver-
klaring kan men aanvragen op het on-
derstaande adres: eltako.com.

Eltako GmbH
D-70736 Fellbach
Voor product advies en 
technische ondersteuning:

Serelec n.v. 09 2234953
info@serelec-nv.be

eltako.com
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Bewaar dit document voor later gebruik!

Codering activeren:

De codeerstekker insteken en de toets
 indrukken.


