
Minihandzender 43x43 mm, 16 mm dik.

Slechts 30 gram.

FMH2S-wr slechts 48 gram.

De batterij loze mini-handzender FMH2 bevat
dezelfde zendmodule als de zenddrukknop en 
is voorzien van 1 toets. Ze kunnen dus 2 ver-
schillende zendtelegrammen uitsturen. Die 
toetsen zij n met laser gegraveerd, met 0 en I.

De batterij loze minihandzender FMH2S-wr

voor oproepsystemen heeft een rode be-
drukking op de witte toets en is voorzien 
van een grij s draagriempje. 
Bij  de bediening (druk op het rode oppervlak) 
verstuurt hij  hetzelfde zendtelegram als een 
draadloze zenddrukknop en kan dus, net 
 zoals deze drukknoppen, ingeleerd 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, 
ingeleerd als 'centraal uit'. 

De batterij loze mini-handzender FMH4 

bevat dezelfde zendmodule als de zenddruk-
knop en is voorzien van 1 dubbele toets. Ze 
kunnen dus 2 verschillende zendtelegrammen
uitsturen. Die toetsen zij n met laser gegra-
veerd, met 1, 2, 3 en 4.

De minihandzenders FMH2S en FMH4S is 
geschikt om als sleutelhanger te gebruiken.

Minihandzender 45x85 mm, 18 mm dik.

Slechts 60 gram.

De batterij loze mini-handzender FMH8

bevatten twee zendmodules zoals in de 
zenddrukknop en beschikt over 8 toetsen. 
Er kunnen dus 8 verschillende zendtele-
grammen uitgestuurd worden. 
Op de behuizing is een cij fer van 1 tot 8 ge-

Wireless sensoren

Minihandzender FMH2, FMH4, 

FMH2S, FMH4S en FMH8

BB

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

30 000 230 - 1

graveerd met laser.
Door per ongelij k (vb. door deze in uw broek-
zak te dragen) tegelij kertij d  op meerdere 
 toetsen te drukken, bestaat de mogelij kheid 
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 zenddrukknoppen 

kunnen deze mini handzenders door middel 

van een kleeffolie op een wand, op glas of 

op een meubel gekleefd worden. 

De in de mini handzenders ingebouwde 

zendmodules kunnen in alle codeerbare 

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

de FAM14 gecodeerd ingeleerd worden. 

Hiervoor heeft men de drukknopcodeertoets

FTVW nodig. 

Codeerbare actoren dragen het symbool 

.

Inleren van een draadloze sensor in

een schakelactor

Alle sensoren moeten in actoren in-

geleerd worden, zodat zij  de bevelen 

kunnen herkennen en uitvoeren.

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

Handleidingen en documenten in andere 

talen

http://eltako.com/redirect/FMH

1.            App      2.                                          3. www.

Frequentie 868,3 MHz 

Zendvermogen max. 10 mW

Hierbij  verklaart ELTAKO GmbH, dat de 

 FMH2/FMH4/FMH2S/FMH4S/FMH8, in 

overeenstemming is met richtlij n 2014/53/EU. 

Een copy van de EU-conformiteitsverklaring 

kan men aanvragen op het  onderstaande 

adres: eltako.com

De doorstreepte afvalcontainer wij st erop, 

dat dit toestel niet tezamen met huishoude-

lij k of industrieel afval verwij derd mag 

 worden. Men dient het te scheiden van 

het afval zodat waardevolle grondstoffen 

gerecycleerd kunnen worden. 

WEEE-Reg.-Nr. DE 30298319

Bewaar dit document voor later gebruik!
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