
Het batterijloos deur- en venstercontact
FTK- heeft geen externe spanning nodig;
een  zonnecel zorgt voor de nodige ener-
gie en  buffert deze zodat het eveneens 's
nachts kan functioneren.
Er wordt een signaal uitgestuurd telkens
het  contact wordt geopend of gesloten.
Ca. alle 20 minuten wordt eveneens de
actuele status doorgestuurd.
Bevestiging door vastkleven. IP54, dus
ook voor buitenopstelling.
Afmetingen van het contact: lengte
75mm, breedte 25mm en dikte 12mm;
Afmetingen van de magneet: lengte
37mm, breedte 10mm en dikte 6mm. 
Werkt op zonneënergie met energie-
buffer: 
Voor het testen en voor de ingebruik-
name moet de FTK- eerst meerdere uren
opgeladen worden bij dag- of kunstlicht.
Daarna is het toestel klaar om in te leren,
conform de handleiding.
Hiervoor moet enkel de magneet eventjes
aan de met ■ gemerkte positie gehouden
worden, zodat de in te leren actor geacti-
veerd wordt.
Worden de deur- en venstercontacten
FTK- ingeleerd in de schakelactoren
FSR14, dan kan men tot 116 FTK-'s con-
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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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worden verwarmingen en climatisatieto
estellen uitgeschakeld bij een geopend
venster.
Het deur- en venstercontact, alsook de
magneet hebben een merkteken van
ca. 10mm, als aanduiding, bij gesloten
venster, waar de magneet en het con-
tact naast elkaar moeten gemonteerd
worden. De afstand mag niet groter zijn
dan 5mm.

Opgelet ! Bij de montage dient
men erop te letten dat de mag-
neet niet verder als 5mm van
het  magneetcontact (inkerving
aan de behuizing van het vens-
tercontact) geïnstalleerd wordt.

Sensor telegram (EEP: D5-00-01)
Inleertelegram: 0x00000000
ORG = 0x06
Data_byte3 = contact gesloten = 0x09

contact open = 0x08
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Achtung! Bei der Montage
muss  darauf geachtet werden,
dass der Magnet nicht weiter
als 5mm vom Magnetkontakt
(Einkerbung am Gehäuse des
Fensterkontaktes)  installiert wird.

Sensor-Telegramme (EEP: D5-00-01)
Lerntelegramm: 0x00000000
ORG = 0x06
Data_byte3 = Kontakt geschlossen = 0x09

Kontakt offen = 0x08

!
EnOcean

Frequentie 868,3MHz 

Zendvermogen max. 10mW

Hierbij verklaart ELTAKO GmbH, dat de
FTK-, in overeenstemming is met richt-
lijn 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!

EnOcean-Funk

Frequenz 868,3MHz 

Sendeleistung max. 10mW

figureren. Gelieve de handleiding van de
actoren te raadplegen.
Worden de deur- en venstercontacten
FTK- ingeleerd in de schakelactoren
FSB14, FSB61NP of FSB71, dan is bij een
geopende deur een vergrendeling voorzien
van het centraal NEER bevel. Gelieve de
handleiding van de actoren te raadplegen.
Worden de deur- en venstercontacten
FTK- ingeleerd in de schakelactoren
FHK14, FHK61, FZK14 of FZK61, dan
worden verwarmingen en climatisatieto-
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