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1 NO contact, niet potentiaalvrij 10A/250V AC.
Slechts 0,9 Watt stand-by verlies.

In- en opbouw toestel. 
45mm lang, 55mm breed, 33mm diep.

Deze zendactor beschikt over de modernste
van de door ons ontwikkelde hybridetechniek :
de onverslijtbare ontvangst- en sturingselek-
tronica hebben we gecombineerd met de in
de nuldoorgang schakelende bistabiele relais.

Daardoor is er zelfs bij ingeschakelde toestand
geen spoelvermogenverlies noch opwarming.
Na de installatie volgt een automatische 
synchronisatie; gelieve een wachttijd te 
respecteren alvorens de verbruiker aan 
het net aan te sluiten.

Functie draaischakelaars

De draaischakelaars worden in de fabriek 
op de positie ER en ingesteld en de FTK
werd reeds in de FSR61NP-230V ingeleerd.

In geval er een nieuwe programmatie nodig
zou zijn mocht men dit toestel integreren in
een grotere draadloze instalatie dan moet men
de handleidingen van de FSR61NP-230V en
de FTK raadplegen. Deze zijn te vinden op 
het internet www.eltako.de onder de rubtiek
'handleidingen'.
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Technische gegevens 

Nominaal schakelvermogen 10A/250V AC
Schakelspanning 230V

Stand-by verlies (werkvermogen) 0,9W

Draadloos deur- venstercontact FTK

Het batterijloos deur- venstercontact FTK heeft
geen externe spanning nodig ; een zonnecel
zorgt voor de nodige energie en buffert deze
zodat het eveneens ’s nachts kan functioneren.

Er wordt een signaal uitgestuurd telkens het
contact wordt geopend of gesloten. Daarnaast
wordt om de 15 minuten de actuele stand
doorgestuurd.

Bevestiging door opkleven of vastschroeven.

Afmetingen van het contact : lengte 110mm,
breedte 19mm en dikte 15mm; afmetingen
van de magneet: lengte 23mm, breedte
14mm en dikte 6mm.

Werkt op zonneënergie met energiebuffer :
voor het in bedrijfstellen is het nodig om de
energiebuffer op te laden. De oplaadtijd
bedraagt ongeveer 5-10 minuten bij een 
lichtsterkte van 50 tot 100 Lux. Daarna is het
toestel gebruiksklaar (voor inleren of wissen). 

Voor het inleren of wissen moet men eerst  de
montageplaat verwijderen. Het inleren of wissen
gebeurt door op het rode knopje te drukken.

Opgelet ! 
Deze toestellen mogen enkel en alleen
geïnstalleerd worden door een gediplo-
meerde electro-vakman, zo niet bestaat
het gevaar van brand of elektrocutie!
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