
Handzenders 154x50mm, 16mm dikte.
De batterijloze handzenders FHS8 bevat-
ten twee zendmodules zoals in de zend-
drukknop FT55, beide voorzien van twee
dubbele toetsen. Ze kunnen dus 8 ver-
schillende zendtelegrammen uitsturen.
De batterijloze handzenders FHS12 bevat-
ten drie zendmodules zoals in de zend-
drukknop FT55, alle drie voorzien van
drie dubbele toetsen. Ze kunnen dus 12
verschillende zendtelegrammen uitsturen.
2 labels om op de achterzijde te kleven
en 1 kleeffolie worden steeds bijgeleverd. 

Minihandzender 43x43mm, 16mm dik.
Slechts 30 gram.
FMH2S-wr slechts 48 gram.
De batterijloze mini-handzender FMH2
bevat dezelfde zendmodule als de zend-
drukknop FT55 en is voorzien van 1 toets.
Ze kunnen dus 2 verschillende zendtele-
grammen uitsturen. Die toetsen zijn met
laser gegraveerd, met 0 en I.
De batterijloze minihandzender FMH2S-
wr voor oproepsystemen heeft een rode
bedrukking op de witte toets en is voor-
zien van een grijs draagriempje. 
Bij de bediening (druk op het rode opper-
vlak) verstuurt hij hetzelfde zendtelegram
als een draadloze zenddrukknop en kan
dus, net zoals deze drukknoppen, inge-
leerd worden in actoren of in de GFVS-
Software. Wordt hij in een actor ingeleerd
als noodoproepschakelaar met 'centraal
aan', dan kan de oproep enkel gestopt
worden via een andere drukknop, inge-
leerd als 'centraal uit'. 
Voor de aanduiding raden wij aan de
universele aanduider met 10 LED’s
FUA55LED te gebruiken.
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Wireless sensoren
Handzenders FHS8 en FHS12, 
minihandzender FMH2 FMH4, FMH2S,
FMH4S en FMH8
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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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Inleren van een draadloze sensor in
een schakelactor
Alle sensoren moeten in actoren inge-
leerd worden, zodat zij de bevelen kun-
nen  herkennen en uitvoeren.
De inleerprocedures kan men terugvin-
den in de handleidingen van de actoren. 

FUA55LED te gebruiken.
De batterijloze mini-handzender FMH4
bevat dezelfde zendmodule als de zend-
drukknop FT55 en is voorzien van 1 dub-
bele toets. Ze kunnen dus 2 verschillende
zendtelegrammen uitsturen. 
Die toetsen zijn met laser gegraveerd,
met 1, 2, 3 en 4. 
De minihandzenders FMH2S en FMH4S
is  geschikt om als sleutelhanger te ge-
bruiken.

Minihandzender 45x85mm, 18mm dik.
Slechts 60 gram.
De batterijloze mini-handzender FMH8
bevatten twee zendmodules zoals in de
zenddrukknop FT55 en beschikt over 
8 toetsen. Er kunnen dus 8 verschillende
zendtelegrammen uitgestuurd worden. 
Op de behuizing is een cijfer van 1 tot 8
gegraveerd met laser.
Door per ongelijk (vb. door deze in uw
broekzak te dragen) tegelijkertijd op
meerdere toetsen te drukken, bestaat de
mogelijkheid dat de codering ongewenst
geactiveerd wordt of gedeactiveerd
wordt. In dit geval zal het radiosignaal
niet meer herkend worden door de actor.
Gelieve dit dus na te zien alvorens te
concluderen dat het systeem defect is.

Net zoals de draadloze zenddrukknop-
pen kunnen deze handzenders door
middel van kleeffolie op een wand, op
glas of op een meubel gekleefd worden.
De zendmodule, ingebouwd in de draad-
loze handzenders en minihandzenders,
kan in alle codeerbare actoren van de
serie 61 en 71, alsook in de FAM14 geco-
deerd ingeleerd worden. Hiervoor heeft
men de drukknop codeertoets FTVW
nodig.
Codeerbare actoren dragen het sym-
bool .

EnOcean

Frequentie 868,3MHz 

Zendvermogen max. 10mW

Hierbij verklaart ELTAKO GmbH, dat de
FHS8/FHS12/FMH2/FMH4/FMH2S/
FMH4S/FMH8, in overeenstemming is
met richtlijn 2014/53/EU. 
Een copy van de EU-conformiteitsver-
klaring kan men aanvragen op het
onderstaande 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!


