
Wireless thermostaat

FTR55DSB-wg met display

B

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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Wireless thermostaat met display,  

zuiver wit glanzend voor afzonderlijke 

 montage 80x80x22 mm of montage in  

het E-Design55 schakelaarsysteem. Met 

 zonnecellen en batterij (levensduur 3-5 jaar). 

Smart Home sensor.

Als alternatief kan de voeding worden voorzien 
van een 12V DC voeding SNT61-12V/6W in een 
inbouwdoos achter de sensor.
Indien men de aansluitdraden niet gebruikt, 
dan mogen die afgeknipt worden. Daardoor 
heeft de sensor geen inbouwdiepte nodig ach-
ter de montageplaat en kan hij dus op iedere 
vlakke wand vastgeschroefd worden.
Voor het vastschroeven raden we aan om  
inox schroeven met verzonken kop 2,9x25 mm 
(DIN 7982 C) te gebruiken. Bevestiging zowel 
met pluggen 5x25 mm als boven een 55 mm 
 inbouwdoosje.
2 inox schroeven met verzonken kop 
2,9x25 mm en 2 pluggen 5x25 mm worden 
meegeleverd.
Bij een wijziging van de actuele temperatuur 
met minstens 0,3 °C, stuurt hij een signaal 
naar het Eltako domoticasysteem en het 
 bistabiel display wordt geactualiseerd.
Bij een verandering van de gewenste tempera-
tuur wordt onmiddellijk verstuurd en het 
 display wordt geactualiseerd.
Treden er geen wijzigingen op, dan wordt om 
de 17 minuten een statusmelding uitgestuurd.
De meetnauwkeurigheid is ca. 1 °C.

Montage: 

Schroef de montageplaat inclusief de 
 elektronica vast. Klik vervolgens het kader 
vast, trek de batterij-isolatie eruit, bevestig 
het frontpaneel inclusief het display en de 
zonnecellen.

Normale aanduiding: aan de bovenzijde  
van het display wordt in het klein de 
 vooringestelde gewenste dagtemperatuur 
van 20 °C getoond met daarvoor een d (=dag) 
en aan de onderzijde van het display wordt in 
het groot de actuele temperatuur getoond 
bijvoorbeeld 21,5 °C.
Met de toetsen ▲ en ▼ wordt de gewenste 
dagtemperatuur ingesteld tussen +8 °C en 
+40 °C en dit in stappen van 0,5 °C. 
Meerdere impulsen op de toetsen worden 
 opgeteld.
Na ca. 2 seconden wordt de nieuwe gewenste 
temperatuur in het groot aangeduid op het 
display. Na 6 seconden keert het display 
terug naar de normale aanduiding.
Een daling van de nachttemperatuur kan 
 eveneens met de toetsen ▲ en ▼ ingesteld 
en geactiveerd worden.
Ze wordt geactiveerd door kort en gelijktijdig 
de beide toetsen in te drukken. Aan de 
 bovenzijde van het display verschijnt in  
het klein de gewenste nachttemperatuur 
 voorafgegaan door n (= nacht). Er wordt een 
waarde ingesteld van 4 °C lager dan de 
 gewenste dagtemperatuur. 
Een verlaging van de nachttemperatuur kan 
beëindigd worden door beide toetsen kort en 
gelijktijdig in te drukken.
Zolang de daling van de nachttemperatuur 
actief is, kan men met de toetsen ▲ en ▼ 
deze daling in stappen van 1 °C wijzigen.  
Ook hier worden meerdere impulsen op de 
toetsen opgeteld en na ca. 2 seconden wordt 
de nieuwe gewenste temperatuurdaling in 
het groot aangeduid op het display. Na ca.  
6 seconden keert het display terug naar de 
normale aanduiding.
Een verlaging van de nachttemperatuur kan 
beëindigd worden door beide toetsen kort en 
gelijktijdig in te drukken.

Energiebuffer respectievelijk batterij leeg: 

Daalt de energiebuffer, respectievelijk de 
batterijspanning onder de 2,7 V dan verschijnt 
er 'LoAd' op het display.

Om de 3V knoopcel CR2032 te verwisselen 
moet men alleen de frontplaat inclusief dis-
play en zonnecellen verwijderen.
Na de batterijwissel moet men de frontplaat, 
inclusief de display en de zonnecellen terug-
plaatsen.

Inleren: 

Door langer dan 4 seconden op een van 
beide toetsen ▲ of ▼ te duwen wordt  
de sensor in een actor, die zich in inleer-
modus bevindt, ingeleerd.
Indien men de thermostaat in een FR62 
inleert, wordt de inleermodus automa-
tisch beëindigd en vergrendeld.

Ontgrendelen van de inleermodus van 

de FR62: 
1.  De voedingsspanning van de Tap-Radio 

actor af- en inschakelen.
2.  De beide toetsen ▲ en ▼ gelijktijdig 

kort induwen.
Bovenaan in het display verschijnt n. 
Om opnieuw op dag (d) over te schakelen 
moet men opnieuw beide toetsen ▲ en ▼ 
gelijktijdig kort induwen.

EEP: A5-10-06
Inleertelegram: 0x40300D87
Datatelegram:
Data_byte0 = 0x0F
Data_byte1 = actuele temperatuur 0xFF..0x00
komt overeen met 0..40°C 
Data_byte2 = gewenste temperatuur 
0x00..0xFF 
komt overeen met 0..40°C
EEP: A5-38-08 
Inleertelegram: 0xE0400D80 
Datatelegram:  UIT= 0x01000008  
 AAN = 0x01000009 
Hysteresis: 1°

De doorstreepte afvalcontainer wijst erop, 

dat dit toestel niet tezamen met huis-

houdelijk 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 bat-

terij. Enkel te vervangen door een 

gelijkwaardig toegelaten type!

!

 

Frequentie 868,3 MHz 

Zendvermogen max. 10 mW

Hierbij verklaart ELTAKO GmbH, dat de 

FTR55DSB-wg, 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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