
Wireless vochtigheids-temperatuursensor, 

zuiver wit, met zonnecel en batterij 

 (levensduur 3-5 jaar). 60×46×30 mm. 

Smart Home sensor.

Deze vochtigheids- en temperatuursensor 
meet de relatieve luchtvochtigheid tussen 0 
en 100% (±5%) alsook de temperatuur tussen 
- 20°C en +60°C (±0,5°C).  
Bij een wijziging verstuurt hij een datatelegram 
binnen de 2 minuten naar het Eltako 
 domoticasysteem.
Als er geen wijziging is, wordt alle 10 minuten 
een statustelegram verstuurd.
Montage door vastkleven. Er wordt een 
kleeffolie bijgeleverd.
De voeding van de elektronica gebeurt door 
een knoopcel CR2032. De batterij wordt 
 ondersteund door een zonnecel.  
Daardoor wordt bij voldoende helderheid de 
levensduur van de batterij verlengd.
Om deze te vervangen hoeft men alleen het 
voorpaneel los te maken. Dit is ook nodig 
om de batterijvoeding te activeren door een 
isolatiestrip te verwijderen.
In de levertoestand is de EEP: A5-04-02 actief, 
de interne schuifschakelaar staat op A5-
04-02. Met deze schuifschakelaar kan ook 
omgeschakeld worden naar de EEP:  
A5-04-03, hiervoor moet men de behuizing 
openen en de schuifschakelaar op A5-04-03 
plaatsen.

Voor het inleren in een actor, die zich in 
de inleermodus bevindt, drukt men op de 
LRN-toets aan de binnenkant of bij een 
gesloten behuizing de meegeleverde 
 magneet op het merkteken ■ houden 
aan de zijkant van de sensor.

Wireless sensor
Wireless vochtigheids- temperatuursensor 
FFT60SB
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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%.

Technische specificaties

Isolatieklasse  IP54

De doorstreepte afvalcontainer wijst erop, 

dat dit toestel niet tezamen met huis-

houdelijk 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!

!

EEP: A5-04-02 
Inleertelegram: 0x10100D87 
Data_byte2 = vochtigheid  0..100% (overeenk. 
0..250) 
Data_byte1 = temperatuur  -20°C..+60°C 
(overeenk. 0..250)

EEP: A5-04-03 
Inleertelegram: 0x10180D80 
Data_byte3 = vochtigheid  0..100% (overeenk. 
0..255) 
Data_byte2 en 1 = temperatuur -20°C..+60°C 
(overeenk. 0..1023)

 

Frequentie 868,3 MHz 

Zendvermogen max. 10 mW

Hierbij verklaart ELTAKO GmbH, dat de 

 FFT60SB, 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!
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