
Wireless sleutelschakelaar
FSTAP-al/sz
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Wireless sleutelschakelaar voor opbouw-

montage 70×70×43 mm. Aluminium, zwarte 

voorzijde, beschermingsgraad IP44.  

Half cilinder Europrofiel met 2 sleutels. 

 Levensduur van de batterij 3-5 jaar.  

Geen stand-by verlies.

Geen externe voeding nodig, dus ook geen 
aansluitleiding. De voeding gebeurt door 
een 3 V batterij CR2032 en dit voor meerdere 
jaren. 
Om de batterij te vervangen moet de behuizing 
geopend worden conform de handleiding. 
Het slot heeft 2 posities rechts en links, 
terugverend naar het midden door middel 
van een veer. Deze wireless sleutelscha-
kelaar verstuurt 2 bruikbare telegrammen 
zoals een wireless 2-kanaals drukknop.

B

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

Montage instructies:

Draai de sleutel naar links en trek het deksel naar voor.

Verwijder de beide drukknoppen inclusief de zendprint-
plaat uit de behuizing en noteer de positie voor een 
 correcte herinstallatie.

Boor 2 gaten voor montage in de behuizing.

Schroef de behuizing vast aan de muur.

Plaats de beide drukknoppen inclusief de zendprintplaat 
terug in de behuizing en zorg ervoor dat ze zich in de 
juiste positie bevinden.

Draai de sleutel naar links en plaats het deksel terug.

Bevestig het deksel met 2 schroeven.

De elektronica in de wireless sleutelscha-
kelaar kan zowel in alle codeerbare actoren 
van de 61- en 71-serie als in de FAM14 
 gecodeerd ingeleerd worden.
Codeerbare actoren hebben het pictogram 

.

Codering activeren: steek de meegeleverde 
coderingsplug in de twee bovenste pads van 
de printplaat, gemarkeerd met V en druk op 
één van de knoppen.
Codering deactiveren: steek de bijgeleverde 
coderingsplug in de twee onderste pads van 
de printplaat, gemarkeerd met N en druk op 
één van de knoppen.

De doorstreepte afvalcontainer wijst erop, 

dat dit toestel niet tezamen met huishoudelijk 

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!

!

 

Frequentie 868,3 MHz 

Zendvermogen max. 10 mW

Hierbij verklaart ELTAKO GmbH, dat de 

FSTAP-al/sz, 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!

Eltako GmbH
D-70736 Fellbach
Voor productadvies en  

technische ondersteuning: 

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

eltako.com
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Datatelegram volgens 
ORG = 0x05
Data_byte3 =  0x70 = sleutel naar rechts  

0x50 = sleutel naar links    
0x00 = sleutel in het midden

!


