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Wireless deur- venstercontact met energie-
generator 48 × 32 × 11,5 mm, zuiver wit. 
Tevens voor het bewaken van lades en 
andere beweegbare uitrustingen. Genereert 
zelf de nodige energie voor het uitsturen 
van een zendtelegram door een druk op de 
hendel, dus zonder batterijen, zonder 
aansluitleidingen en zonder stand-by 
verlies. Bevestiging door kleven, vast-
schroeven of met montagebeugels BW3. 
Smart Home sensor.
Bij het sluiten en openen wordt telkens een 
zendtelegram verstuurd. Goed voor meer dan 
100.000 schakelcycli, de drukveer kan ver-
vangen worden. Evaluatie via FHK14, FHK61, 
FSB14, FSB61, FSB71, FSR14, FSR61, FSR71, 
FZK14, FZK61 en de GFVS. Bevestiging door 
vastkleven met de meegeleverde kleeffolie, 
vastschroeven of met de meegeleverde 
montagebeugel.
De levering omvat een montagebeugel BW en 
2 stukjes kleeffolie.
De 27mm korte hendel kan verlengd worden 
tot 48mm dankzij het opsteken van het 
meegeleverde verlengstuk.
Als de venster-deurcontacten FTKE 
ingeleerd werden in FSR14 schakelactoren, 
dan zijn combinaties mogelijk tot 116 FTKE. 
Gelieve hiervoor de handleiding van de 
actoren te raadplegen.
Als de venster-deurcontacten FTKE 
ingeleerd werden in FSB14, FSB61NP of 
FSB71 schakelactoren, dan is bij een geo-
pende deur een beveiliging geactiveerd tegen 
buitensluiten, die een centraal neer bevel zal 
blokkeren. Gelieve hiervoor de handleiding 
van de actoren te raadplegen.
Als de venster-deurcontacten FTKE 
ingeleerd werden in FHK14, FHK61, FZK14 of 
FZK61 schakelactoren, dan worden de ver-
warmings- en aircotoestellen uitgeschakeld 
bij geopende vensters.

Verborgen montage
De FTKE kan als venstercontact in het raam 
worden weggewerkt als er aan de venster-
handgreep zijde een opening is van ca. 13 mm 
tussen raam en kozijn. Kleef de FTKE op de 
verticale rail van het vergrendelingsmecha-
nisme met de hendel naar buiten gericht. 
Bij houten ramen kan indien nodig een 
uitsparing gemaakt worden.
De zendmodule, ingebouwd in het deur- 
en venstercontact, kan in alle codeerbare 
actoren van de reeks 61 en 71, alsook in de 
FAM14 gecodeerd ingeleerd worden. Hier-
voor is de Wireless codeerstekker FVST 
nodig. Codeerbare actoren dragen het 
pictogram .

Codering activeren:

De codeerstekker insteken en de hendel 
indrukken.

Wireless deur- venstercontact
FTKE-rw

B

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

30 000 400 - 2

Frequentie 868,3 MHz 

Zendvermogen max. 10 mW

Hierbij verklaart ELTAKO GmbH, dat de 
FTKE, 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!
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info@serelec.be

eltako.com

25/2022 Wijzigingen voorbehouden.

1.            App      2.                                          3. www.

Codering deactiveren:

De codeerstekker insteken en de hendel 
indrukken.

Radiotelegram  
volgens EEP F6-10-00
ORG = 0x05
Data_byte3 = 0xF0 = venster gesloten

0xE0 = venster open

Handleidingen en documenten in ande-
re talen

http://eltako.com/redirect/FTKE

Wireless deur- venstercontact met energie-
generator 48 × 32 × 11,5 mm, zuiver wit. 
Tevens voor het bewaken van lades en 
andere beweegbare uitrustingen. Genereert 
zelf de nodige energie voor het uitsturen 
van een zendtelegram door een druk op de 
hendel, dus zonder batterijen, zonder 
aansluitleidingen en zonder stand-by 
verlies. Bevestiging door kleven, vast-
schroeven of met montagebeugels BW3. 
Smart Home sensor.
Bij het sluiten en openen wordt telkens een 
zendtelegram verstuurd. Goed voor meer dan 
100.000 schakelcycli, de drukveer kan ver-
vangen worden. Evaluatie via FHK14, FHK61, 
FSB14, FSB61, FSB71, FSR14, FSR61, FSR71, 
FZK14, FZK61 en de GFVS. Bevestiging door 
vastkleven met de meegeleverde kleeffolie, 
vastschroeven of met de meegeleverde 
montagebeugel.
De levering omvat een montagebeugel BW en 
2 stukjes kleeffolie.
De 27mm korte hendel kan verlengd worden 
tot 48mm dankzij het opsteken van het 
meegeleverde verlengstuk.
Als de venster-deurcontacten FTKE 
ingeleerd werden in FSR14 schakelactoren, 
dan zijn combinaties mogelijk tot 116 FTKE. 
Gelieve hiervoor de handleiding van de 
actoren te raadplegen.
Als de venster-deurcontacten FTKE 
ingeleerd werden in FSB14, FSB61NP of 
FSB71 schakelactoren, dan is bij een geo-
pende deur een beveiliging geactiveerd tegen 
buitensluiten, die een centraal neer bevel zal 
blokkeren. Gelieve hiervoor de handleiding 
van de actoren te raadplegen.
Als de venster-deurcontacten FTKE 
ingeleerd werden in FHK14, FHK61, FZK14 of 
FZK61 schakelactoren, dan worden de ver-
warmings- en aircotoestellen uitgeschakeld 
bij geopende vensters.

Verborgen montage
De FTKE kan als venstercontact in het raam 
worden weggewerkt als er aan de venster-
handgreep zijde een opening is van ca. 13 mm 
tussen raam en kozijn. Kleef de FTKE op de 
verticale rail van het vergrendelingsmecha-
nisme met de hendel naar buiten gericht. 
Bij houten ramen kan indien nodig een 
uitsparing gemaakt worden.
De zendmodule, ingebouwd in het deur- 
en venstercontact, kan in alle codeerbare 
actoren van de reeks 61 en 71, alsook in de 
FAM14 gecodeerd ingeleerd worden. Hier-
voor is de Wireless codeerstekker FVST 
nodig. Codeerbare actoren dragen het 
pictogram .

Codering activeren:

De codeerstekker insteken en de hendel 
indrukken.

Wireless deur- venstercontact
FTKE-rw

B

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

30 000 400 - 2

Frequentie 868,3 MHz 

Zendvermogen max. 10 mW

Hierbij verklaart ELTAKO GmbH, dat de 
FTKE, 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. +32 92 234 953
info@serelec.be

eltako.com

25/2022 Wijzigingen voorbehouden.

1.            App      2.                                          3. www.

Codering deactiveren:

De codeerstekker insteken en de hendel 
indrukken.

Radiotelegram  
volgens EEP F6-10-00
ORG = 0x05
Data_byte3 = 0xF0 = venster gesloten

0xE0 = venster open

Handleidingen en documenten in ande-
re talen

http://eltako.com/redirect/FTKE

Wireless deur- venstercontact met energie-
generator 48 × 32 × 11,5 mm, zuiver wit. 
Tevens voor het bewaken van lades en 
andere beweegbare uitrustingen. Genereert 
zelf de nodige energie voor het uitsturen 
van een zendtelegram door een druk op de 
hendel, dus zonder batterijen, zonder 
aansluitleidingen en zonder stand-by 
verlies. Bevestiging door kleven, vast-
schroeven of met montagebeugels BW3. 
Smart Home sensor.
Bij het sluiten en openen wordt telkens een 
zendtelegram verstuurd. Goed voor meer dan 
100.000 schakelcycli, de drukveer kan ver-
vangen worden. Evaluatie via FHK14, FHK61, 
FSB14, FSB61, FSB71, FSR14, FSR61, FSR71, 
FZK14, FZK61 en de GFVS. Bevestiging door 
vastkleven met de meegeleverde kleeffolie, 
vastschroeven of met de meegeleverde 
montagebeugel.
De levering omvat een montagebeugel BW en 
2 stukjes kleeffolie.
De 27mm korte hendel kan verlengd worden 
tot 48mm dankzij het opsteken van het 
meegeleverde verlengstuk.
Als de venster-deurcontacten FTKE 
ingeleerd werden in FSR14 schakelactoren, 
dan zijn combinaties mogelijk tot 116 FTKE. 
Gelieve hiervoor de handleiding van de 
actoren te raadplegen.
Als de venster-deurcontacten FTKE 
ingeleerd werden in FSB14, FSB61NP of 
FSB71 schakelactoren, dan is bij een geo-
pende deur een beveiliging geactiveerd tegen 
buitensluiten, die een centraal neer bevel zal 
blokkeren. Gelieve hiervoor de handleiding 
van de actoren te raadplegen.
Als de venster-deurcontacten FTKE 
ingeleerd werden in FHK14, FHK61, FZK14 of 
FZK61 schakelactoren, dan worden de ver-
warmings- en aircotoestellen uitgeschakeld 
bij geopende vensters.

Verborgen montage
De FTKE kan als venstercontact in het raam 
worden weggewerkt als er aan de venster-
handgreep zijde een opening is van ca. 13 mm 
tussen raam en kozijn. Kleef de FTKE op de 
verticale rail van het vergrendelingsmecha-
nisme met de hendel naar buiten gericht. 
Bij houten ramen kan indien nodig een 
uitsparing gemaakt worden.
De zendmodule, ingebouwd in het deur- 
en venstercontact, kan in alle codeerbare 
actoren van de reeks 61 en 71, alsook in de 
FAM14 gecodeerd ingeleerd worden. Hier-
voor is de Wireless codeerstekker FVST 
nodig. Codeerbare actoren dragen het 
pictogram .

Codering activeren:

De codeerstekker insteken en de hendel 
indrukken.

Wireless deur- venstercontact
FTKE-rw

B

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

30 000 400 - 2

Frequentie 868,3 MHz 

Zendvermogen max. 10 mW

Hierbij verklaart ELTAKO GmbH, dat de 
FTKE, 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. +32 92 234 953
info@serelec.be

eltako.com

25/2022 Wijzigingen voorbehouden.

1.            App      2.                                          3. www.

Codering deactiveren:

De codeerstekker insteken en de hendel 
indrukken.

Radiotelegram  
volgens EEP F6-10-00
ORG = 0x05
Data_byte3 = 0xF0 = venster gesloten

0xE0 = venster open

Handleidingen en documenten in ande-
re talen

http://eltako.com/redirect/FTKE

Wireless deur- venstercontact met energie-
generator 48 × 32 × 11,5 mm, zuiver wit. 
Tevens voor het bewaken van lades en 
andere beweegbare uitrustingen. Genereert 
zelf de nodige energie voor het uitsturen 
van een zendtelegram door een druk op de 
hendel, dus zonder batterijen, zonder 
aansluitleidingen en zonder stand-by 
verlies. Bevestiging door kleven, vast-
schroeven of met montagebeugels BW3. 
Smart Home sensor.
Bij het sluiten en openen wordt telkens een 
zendtelegram verstuurd. Goed voor meer dan 
100.000 schakelcycli, de drukveer kan ver-
vangen worden. Evaluatie via FHK14, FHK61, 
FSB14, FSB61, FSB71, FSR14, FSR61, FSR71, 
FZK14, FZK61 en de GFVS. Bevestiging door 
vastkleven met de meegeleverde kleeffolie, 
vastschroeven of met de meegeleverde 
montagebeugel.
De levering omvat een montagebeugel BW en 
2 stukjes kleeffolie.
De 27mm korte hendel kan verlengd worden 
tot 48mm dankzij het opsteken van het 
meegeleverde verlengstuk.
Als de venster-deurcontacten FTKE 
ingeleerd werden in FSR14 schakelactoren, 
dan zijn combinaties mogelijk tot 116 FTKE. 
Gelieve hiervoor de handleiding van de 
actoren te raadplegen.
Als de venster-deurcontacten FTKE 
ingeleerd werden in FSB14, FSB61NP of 
FSB71 schakelactoren, dan is bij een geo-
pende deur een beveiliging geactiveerd tegen 
buitensluiten, die een centraal neer bevel zal 
blokkeren. Gelieve hiervoor de handleiding 
van de actoren te raadplegen.
Als de venster-deurcontacten FTKE 
ingeleerd werden in FHK14, FHK61, FZK14 of 
FZK61 schakelactoren, dan worden de ver-
warmings- en aircotoestellen uitgeschakeld 
bij geopende vensters.

Verborgen montage
De FTKE kan als venstercontact in het raam 
worden weggewerkt als er aan de venster-
handgreep zijde een opening is van ca. 13 mm 
tussen raam en kozijn. Kleef de FTKE op de 
verticale rail van het vergrendelingsmecha-
nisme met de hendel naar buiten gericht. 
Bij houten ramen kan indien nodig een 
uitsparing gemaakt worden.
De zendmodule, ingebouwd in het deur- 
en venstercontact, kan in alle codeerbare 
actoren van de reeks 61 en 71, alsook in de 
FAM14 gecodeerd ingeleerd worden. Hier-
voor is de Wireless codeerstekker FVST 
nodig. Codeerbare actoren dragen het 
pictogram .

Codering activeren:

De codeerstekker insteken en de hendel 
indrukken.

Wireless deur- venstercontact
FTKE-rw

B

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

30 000 400 - 2

Frequentie 868,3 MHz 

Zendvermogen max. 10 mW

Hierbij verklaart ELTAKO GmbH, dat de 
FTKE, 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. +32 92 234 953
info@serelec.be

eltako.com

25/2022 Wijzigingen voorbehouden.

1.            App      2.                                          3. www.

Codering deactiveren:

De codeerstekker insteken en de hendel 
indrukken.

Radiotelegram  
volgens EEP F6-10-00
ORG = 0x05
Data_byte3 = 0xF0 = venster gesloten

0xE0 = venster open

Handleidingen en documenten in ande-
re talen

http://eltako.com/redirect/FTKE

Wireless deur- venstercontact met energie-
generator 48 × 32 × 11,5 mm, zuiver wit. 
Tevens voor het bewaken van lades en 
andere beweegbare uitrustingen. Genereert 
zelf de nodige energie voor het uitsturen 
van een zendtelegram door een druk op de 
hendel, dus zonder batterijen, zonder 
aansluitleidingen en zonder stand-by 
verlies. Bevestiging door kleven, vast-
schroeven of met montagebeugels BW3. 
Smart Home sensor.
Bij het sluiten en openen wordt telkens een 
zendtelegram verstuurd. Goed voor meer dan 
100.000 schakelcycli, de drukveer kan ver-
vangen worden. Evaluatie via FHK14, FHK61, 
FSB14, FSB61, FSB71, FSR14, FSR61, FSR71, 
FZK14, FZK61 en de GFVS. Bevestiging door 
vastkleven met de meegeleverde kleeffolie, 
vastschroeven of met de meegeleverde 
montagebeugel.
De levering omvat een montagebeugel BW en 
2 stukjes kleeffolie.
De 27mm korte hendel kan verlengd worden 
tot 48mm dankzij het opsteken van het 
meegeleverde verlengstuk.
Als de venster-deurcontacten FTKE 
ingeleerd werden in FSR14 schakelactoren, 
dan zijn combinaties mogelijk tot 116 FTKE. 
Gelieve hiervoor de handleiding van de 
actoren te raadplegen.
Als de venster-deurcontacten FTKE 
ingeleerd werden in FSB14, FSB61NP of 
FSB71 schakelactoren, dan is bij een geo-
pende deur een beveiliging geactiveerd tegen 
buitensluiten, die een centraal neer bevel zal 
blokkeren. Gelieve hiervoor de handleiding 
van de actoren te raadplegen.
Als de venster-deurcontacten FTKE 
ingeleerd werden in FHK14, FHK61, FZK14 of 
FZK61 schakelactoren, dan worden de ver-
warmings- en aircotoestellen uitgeschakeld 
bij geopende vensters.

Verborgen montage
De FTKE kan als venstercontact in het raam 
worden weggewerkt als er aan de venster-
handgreep zijde een opening is van ca. 13 mm 
tussen raam en kozijn. Kleef de FTKE op de 
verticale rail van het vergrendelingsmecha-
nisme met de hendel naar buiten gericht. 
Bij houten ramen kan indien nodig een 
uitsparing gemaakt worden.
De zendmodule, ingebouwd in het deur- 
en venstercontact, kan in alle codeerbare 
actoren van de reeks 61 en 71, alsook in de 
FAM14 gecodeerd ingeleerd worden. Hier-
voor is de Wireless codeerstekker FVST 
nodig. Codeerbare actoren dragen het 
pictogram .

Codering activeren:

De codeerstekker insteken en de hendel 
indrukken.

Wireless deur- venstercontact
FTKE-rw

B

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

30 000 400 - 2

Frequentie 868,3 MHz 

Zendvermogen max. 10 mW

Hierbij verklaart ELTAKO GmbH, dat de 
FTKE, 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. +32 92 234 953
info@serelec.be

eltako.com

25/2022 Wijzigingen voorbehouden.

1.            App      2.                                          3. www.

Codering deactiveren:

De codeerstekker insteken en de hendel 
indrukken.

Radiotelegram  
volgens EEP F6-10-00
ORG = 0x05
Data_byte3 = 0xF0 = venster gesloten

0xE0 = venster open

Handleidingen en documenten in ande-
re talen

http://eltako.com/redirect/FTKE

Wireless deur- venstercontact met energie-
generator 48 × 32 × 11,5 mm, zuiver wit. 
Tevens voor het bewaken van lades en 
andere beweegbare uitrustingen. Genereert 
zelf de nodige energie voor het uitsturen 
van een zendtelegram door een druk op de 
hendel, dus zonder batterijen, zonder 
aansluitleidingen en zonder stand-by 
verlies. Bevestiging door kleven, vast-
schroeven of met montagebeugels BW3. 
Smart Home sensor.
Bij het sluiten en openen wordt telkens een 
zendtelegram verstuurd. Goed voor meer dan 
100.000 schakelcycli, de drukveer kan ver-
vangen worden. Evaluatie via FHK14, FHK61, 
FSB14, FSB61, FSB71, FSR14, FSR61, FSR71, 
FZK14, FZK61 en de GFVS. Bevestiging door 
vastkleven met de meegeleverde kleeffolie, 
vastschroeven of met de meegeleverde 
montagebeugel.
De levering omvat een montagebeugel BW en 
2 stukjes kleeffolie.
De 27mm korte hendel kan verlengd worden 
tot 48mm dankzij het opsteken van het 
meegeleverde verlengstuk.
Als de venster-deurcontacten FTKE 
ingeleerd werden in FSR14 schakelactoren, 
dan zijn combinaties mogelijk tot 116 FTKE. 
Gelieve hiervoor de handleiding van de 
actoren te raadplegen.
Als de venster-deurcontacten FTKE 
ingeleerd werden in FSB14, FSB61NP of 
FSB71 schakelactoren, dan is bij een geo-
pende deur een beveiliging geactiveerd tegen 
buitensluiten, die een centraal neer bevel zal 
blokkeren. Gelieve hiervoor de handleiding 
van de actoren te raadplegen.
Als de venster-deurcontacten FTKE 
ingeleerd werden in FHK14, FHK61, FZK14 of 
FZK61 schakelactoren, dan worden de ver-
warmings- en aircotoestellen uitgeschakeld 
bij geopende vensters.

Verborgen montage
De FTKE kan als venstercontact in het raam 
worden weggewerkt als er aan de venster-
handgreep zijde een opening is van ca. 13 mm 
tussen raam en kozijn. Kleef de FTKE op de 
verticale rail van het vergrendelingsmecha-
nisme met de hendel naar buiten gericht. 
Bij houten ramen kan indien nodig een 
uitsparing gemaakt worden.
De zendmodule, ingebouwd in het deur- 
en venstercontact, kan in alle codeerbare 
actoren van de reeks 61 en 71, alsook in de 
FAM14 gecodeerd ingeleerd worden. Hier-
voor is de Wireless codeerstekker FVST 
nodig. Codeerbare actoren dragen het 
pictogram .

Codering activeren:

De codeerstekker insteken en de hendel 
indrukken.

Wireless deur- venstercontact
FTKE-rw

B

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

30 000 400 - 2

Frequentie 868,3 MHz 

Zendvermogen max. 10 mW

Hierbij verklaart ELTAKO GmbH, dat de 
FTKE, 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. +32 92 234 953
info@serelec.be

eltako.com

25/2022 Wijzigingen voorbehouden.

1.            App      2.                                          3.1.            App      www.2.                                          3.

Codering deactiveren:

De codeerstekker insteken en de hendel 
indrukken.

Radiotelegram  
volgens EEP F6-10-00
ORG = 0x05
Data_byte3 = 0xF0 = venster gesloten

0xE0 = venster open

Handleidingen en documenten in ande-
re talen

http://eltako.com/redirect/FTKE

Wireless deur- venstercontact met energie-
generator 48 × 32 × 11,5 mm, zuiver wit. 
Tevens voor het bewaken van lades en 
andere beweegbare uitrustingen. Genereert 
zelf de nodige energie voor het uitsturen 
van een zendtelegram door een druk op de 
hendel, dus zonder batterijen, zonder 
aansluitleidingen en zonder stand-by 
verlies. Bevestiging door kleven, vast-
schroeven of met montagebeugels BW3. 
Smart Home sensor.
Bij het sluiten en openen wordt telkens een 
zendtelegram verstuurd. Goed voor meer dan 
100.000 schakelcycli, de drukveer kan ver-
vangen worden. Evaluatie via FHK14, FHK61, 
FSB14, FSB61, FSB71, FSR14, FSR61, FSR71, 
FZK14, FZK61 en de GFVS. Bevestiging door 
vastkleven met de meegeleverde kleeffolie, 
vastschroeven of met de meegeleverde 
montagebeugel.
De levering omvat een montagebeugel BW en 
2 stukjes kleeffolie.
De 27mm korte hendel kan verlengd worden 
tot 48mm dankzij het opsteken van het 
meegeleverde verlengstuk.
Als de venster-deurcontacten FTKE 
ingeleerd werden in FSR14 schakelactoren, 
dan zijn combinaties mogelijk tot 116 FTKE. 
Gelieve hiervoor de handleiding van de 
actoren te raadplegen.
Als de venster-deurcontacten FTKE 
ingeleerd werden in FSB14, FSB61NP of 
FSB71 schakelactoren, dan is bij een geo-
pende deur een beveiliging geactiveerd tegen 
buitensluiten, die een centraal neer bevel zal 
blokkeren. Gelieve hiervoor de handleiding 
van de actoren te raadplegen.
Als de venster-deurcontacten FTKE 
ingeleerd werden in FHK14, FHK61, FZK14 of 
FZK61 schakelactoren, dan worden de ver-
warmings- en aircotoestellen uitgeschakeld 
bij geopende vensters.

Verborgen montage
De FTKE kan als venstercontact in het raam 
worden weggewerkt als er aan de venster-
handgreep zijde een opening is van ca. 13 mm 
tussen raam en kozijn. Kleef de FTKE op de 
verticale rail van het vergrendelingsmecha-
nisme met de hendel naar buiten gericht. 
Bij houten ramen kan indien nodig een 
uitsparing gemaakt worden.
De zendmodule, ingebouwd in het deur- 
en venstercontact, kan in alle codeerbare 
actoren van de reeks 61 en 71, alsook in de 
FAM14 gecodeerd ingeleerd worden. Hier-
voor is de Wireless codeerstekker FVST 
nodig. Codeerbare actoren dragen het 
pictogram .

Codering activeren:

De codeerstekker insteken en de hendel 
indrukken.

Wireless deur- venstercontact
FTKE-rw

B

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

30 000 400 - 2

Frequentie 868,3 MHz 

Zendvermogen max. 10 mW

Hierbij verklaart ELTAKO GmbH, dat de 
FTKE, 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. +32 92 234 953
info@serelec.be

eltako.com
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