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Vlakke zenddrukknoppen, kader binnenmaat 45x45mm, 15mm dik. 
Genereert zelf de nodige energie om zendtelegrammen 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 grote vlakke toets, een dubbele vlakke toets, een montageplaat 
(alles in dezelfde kleur), de zendmodule en een kleeffolie.

Zenddrukknoppen met één toets kunnen twee bruikbare signalen uitsturen: toets bovenaan 
drukken en toets onderaan drukken. Zenddrukknoppen met een dubbele toets kunnen vier 
signalen uitsturen: twee toetsen telkens bovenaan en onderaan.

De montageplaat kan op een vlakke wand geschroefd worden of met de bijgeleverde kleeffolie 
op een wand, op glas of op een meubel gekleefd worden. De montageplaat kan eveneens 
boven een 55mm inbouwdoos geschroefd worden door gebruik te maken van de schroeven 
voorzien in de inbouwdoos. Dan kan ook de drukknopverlichting FTB achteraan op de 
montageplaat geklikt worden.

Bij de levering is de dubbele toets op de zendmodule gemonteerd. Indien die vervangen 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 achterzijde) met de
zendmodule overeenkomen.

Batterijloze en draadloze zenddrukknop,
zonder kader, Niko witFT4B-nw EAN 4010312312902
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Zenddrukknop met  toets

Zenddrukknop met dubbele toets
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Vlakke zenddrukknoppen, kader binnenmaat 45x45mm, 15mm dik. 
Genereert zelf de nodige energie om zendtelegrammen te versturen, door 
op de toets te drukken, dus geen aansluitleiding en geen stand-by verlies.
Elk met een pijl boven (OP) en onder (NEER).
Voor Belgische afdekkaders van Niko.

De levering omvat een grote vlakke toets, een dubbele vlakke toets met lasergravure, 
een montageplaat (alles in dezelfde kleur), de zendmodule en een kleeffolie.

Functie en drukknop verlichting zoals FT4B.

Vlakke zenddrukknoppen, kader binnenmaat 45x45mm, 15mm dik. 
Genereert zelf de nodige energie om zendtelegrammen te versturen, door 
op de toets te drukken, dus geen aansluitleiding en geen stand-by verlies.
Individuele lasergravure LGI met tekst volgens klantenspecificatie
Voor Belgische afdekkaders van Niko.

De levering omvat een grote vlakke toets, een dubbele vlakke toets met lasergravure, 
een montageplaat (alles in dezelfde kleur), de zendmodule en een kleeffolie.

Functie en drukknop verlichting zoals FT4B.

Batterijloze en draadloze zenddrukknop, zonder kader, Niko wit, 
met toets en dubbele toets met individuele lasergravure

Batterijloze en draadloze zenddrukknop, zonder kader, Niko wit, 
met toets en dubbele toets met individuele lasergravure

FT4B+2P-nw

FT4B+LGI-nw

EAN 4010312312919

EAN 4010312312926
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Batterijloze en draadloze zenddrukknoppen 
FT4B met pijltjes en individuele lasergravure

Zenddrukknop met toets

Zenddrukknop met tussenkader 
en toets

Zenddrukknop met dubbele toets

Zenddrukknop met tussenkader 
en dubbele toets

                  

                  

Serelec n.v.:
Gasmeterlaan 207, B-9000 Gent, België:

 +32 9 2232429 / +32 9 2234953  +32 9 2254679   info@serelec-nv.be  ■  BTW BE 0458 516 723  www.eltako.be


