
Vlakke zenddrukknoppen, kader binnen-

maat 45x45 mm, 15 mm dik. Genereert zelf 

de nodige energie om zend telegrammen 

te versturen, door op de toets te drukken, 

dus geen aansluitleiding en geen stand-by 

verlies. 

Voor Belgische afdekkaders van Niko.

De levering omvat een toets, een dubbele toets, 
een montageplaat, de zendmodule en een 
kleeffolie.
Zenddrukknoppen met één toets kunnen 
twee bruikbare signalen uitsturen: toets bo-
venaan drukken en toets onderaan drukken. 
Zenddrukknoppen met een dubbele toets 
 kunnen vier signalen uitsturen: twee toet-
sen telkens bovenaan en onderaan.
De montageplaat kan op een vlakke wand 
geschroefd worden of met de bij geleverde 
kleeffolie op een wand, op glas of op een 
meubel gekleefd worden. 
De montageplaat kan eveneens boven een 
55 mm inbouwdoos geschroefd worden door 
gebruik te maken van de schroeven voor-
zien in de inbouwdoos. 
Bij  de levering is de dubbele toets op de 
zend module gemonteerd. Indien die vervan-
gen moet worden door de onbedrukte grote 
toets, moet men eenvoudigweg de twee 
helften naar voor trekken; daarbij  moet men 
opletten dat men de toetsen in het midden 
niet plooit. Daarna moet men de grote toets 
zo opklikken dat de merktekens 0 en I (aan 
de achterzij de) met de zendmodule 
overeen komen.
De zendmodule, ingebouwd in de zenddrukk-

nop, kan in alle codeerbare actoren van de 

serie 61, 62 en 71, alsook in de FAM14 ge-

codeerd ingeleerd worden. Hiervoor heeft 

men de drukknop codeertoets FTVW nodig. 

Codeerbare actoren dragen het symbool 

.

Inleren van een draadloze sensor in

een schakelactor

Alle sensoren moeten in actoren inge-

leerd worden, zodat zij  de bevelen kunnen

 herkennen en uitvoeren.

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

Wireless sensor, batterij - 

en draadloos

Zenddrukknop FT4B-, 

Belgische design

BB
30 000 221 - 1

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

Deze toestellen mogen enkel en alleen 

geïnstalleerd worden door een gediplom-

eerde electro-vakman, zo niet bestaat 

het gevaar van brand of elektrocutie!

Handleidingen en documenten in andere 

talen

http://eltako.com/redirect/FT4B-

1.            App      2.                                          3. www.

Frequentie 868,3 MHz 

Zendvermogen max. 10 mW

Hierbij  verklaart ELTAKO GmbH, dat de 

 FT4B-, in overeenstemming is met richtlij n 

2014/53/EU. 

De volledige tekst van de EU-conformiteits-

verklaring kan u via de QR-code of het interne-

tadres onder 'Dokumente' terugvinden.

Bewaar dit document voor later gebruik!
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