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Raadpleeg ook de cataloog op onze internet site Tap-radio: 
https://www. https://www.eltako.com/fi leadmin/downloads/vl/_fl yer/
Tipp-Funk-Katalog_fl aem.pdf. Daar kunt u gedetailleerde informatie 
 vinden betreffende de toestellen van het Eltako Tap-radio® gamma.

TAP-RADIO®
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Actoren om het licht te dimmen, lampen te schakelen en rolluiken te sturen alsook akoestische 

signaalgevers

Wij  produceren Tap-radio®-actoren in inbouwversie en als tussenstekker.

Actieve Wireless sensoren

Actieve Wireless sensoren zij n sensoren met radiocommunicatie die hun omgevingsfactoren continu 
bewaken en automatisch radiotelegrammen verzenden. Deze omgevingsfactoren kunnen helderheid, 
temperatuur of vochtigheid zij n.

Passieve Wireless sensoren

Passieve Wireless sensoren zij n sensoren die radiotelegrammen alleen na handmatige manipulatie ver-
sturen. Dit zij n voornamelij k radio-zenddrukknoppen, handzenders en afstandsbedieningen.

Smart home centrales

Als er geen centrale wordt gebruikt, worden de sensoren en de actoren rechtstreeks met elkaar gekoppeld 
met behulp van de Tap-radio®-technologie. Een Smart Home centrale is noodzakelij k als u logische 
 koppelingen, visualisatie en besturing via Smartphone nodig acht.

Met de MiniSafe, MiniSafe REG en de Wibutler WP bieden wij  een ruim assortiment aan.

Blisterpacks und Zubehör

Het Tap-radio®_assortiment kan men onderverdelen in twee groepen: 

de  DIY producten (Do It Yourself) en  de professionele producten.

De DIY producten omvatten actoren als tussenstekkers. Deze bieden de eindverbruiker een resem 
aan mogelij kheden om zij n elektrische installatie te bedienen; dit tegen lage kosten en zonder de 
 assistentie van gekwalifi ceerde technici.
Alle actoren, met hun specifi eke werking, zij n zo gemaakt, dat men de drukknoppen kan inleren in de 
actoren door enkele keren op de drukknop te duwen, afhankelij k van de verschillende functies dankzij  
de Tap-radio®-techniek.
Wenst u uw Tap-radio®-installatie uit te breiden met de professionele producten ? Geen probleem; 
van zodra een gekwalifi ceerde installateur de actoren ingebouwd heeft, kunt u de nieuwe drukknop-
pen, deur- en venstercontacten, bewegings-, vochtigheids- en temperatuursensoren zelf inleren in de 
actoren, zonder directe toegang te hebben tot die actoren.
De Eltako Tap-radio®-toestellen vervullen nagenoeg al uw wensen. Door het systeem uit te breiden met 
een Wibutler Pro homeserver of met een MiniSafe als Smart Home centrale kan uw volledige installatie 
gestuurd worden vanaf uw Smartphone of Tablet via een app.

HET INNOVATIEVE SMART HOME DOMOTICASYSTEEM 
MET ENOCEAN TECHNOLOGIE

TAP-RADIO®
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Na het aansluiten van een Tap-radio®-actor en het inschakelen van de voedingsspanning resp. het inpluggen van een 

 Tap-radio®-tussenstekker in een stopcontact, kunnen de draadloze drukknoppen binnen de twee minuten ingeleerd worden dankzij  een 

combinatie van duwen op de druktoetsen.

Actoren voor verlichting, dimmers en rolluiksturingen: 3 keer kort drukken om een universele drukknop in te leren, 4 keer kort drukken om een 
richtingsdrukknop in te leren, 5 keer om een centraal AAN en 6 keer om een centraal UIT in te leren. Elk inleren, alsook het begin en einde van een 
inleerproces, wordt bevestigd door het even kort knipperen of trillen indien er een lamp of een motor aangesloten is. Het inleren wordt automatisch 
beëindigd indien er gedurende 2 minuten geen inleeractiviteiten gebeuren.
Bij  de Tap-radio®-actoren vanaf productieweek 27 van 2016 (27/2016) gebeurt de vergrendeling automatisch na twee  minuten, indien 

minstens één drukknop niet als centrale stuurdrukknop ingeleerd werd.

Bij  oudere Tap-radio®-actoren moet men 3 keer kort en 1 keer lang (> 2 seconden) op een ingeleerde zenddrukknop  drukken om het ver-

dere inleren te blokkeren. Daarna kan een volgende Tap-radio®-actor aangesloten, ingeleerd en  geblokkeerd worden, zonder de daarvoor 

aangesloten toestellen te beïnvloeden.

Indien men later andere drukknoppen wenst in te leren, dan dient men de actor te ontgrendelen: daarvoor moet men de voedingsspanning even uit- 
en opnieuw inschakelen en daarna op een reeds ingeleerde drukknop 4 keer kort en 1 keer lang (>2 seconden) drukken (doch niet met een drukknop 
voor centrale sturing).
De draadloze dimmers zij n in de fabriek ingesteld als universele dimmer die, afhankelij k van de aangesloten soort belasting, zal dimmen met 
 faseaansnij ding of faseafsnij ding. Bij  sommige types van LED lampen verbetert de dimfunctie indien de dimmer werkt met  faseaansnij ding. Men 
kan de faseaansnij ding manueel instellen door 5 keer kort en 1 keer lang (>2 seconden) op de drukknop te drukken. Door 6 keer kort en 1 keer lang 
(>2 seconden) op de drukknop te drukken stelt men de dimmer opnieuw in de fabrieksinstelling.
In de relaisactor TF61R-230V kan men drukknoppen en venstercontacten TF-FKE inleren door 3 keer kort te drukken voor een NO contact of 4 keer 
kort te drukken voor een NC contact. De venstercontacten TF-FKB worden ingeleerd met de magneet: 3 keer voor een NO contact of 4 keer voor 
een NC contact. Tap-radio®-temperatuurregelaar TF-TRHB wordt ingeleerd door 1 maal te  duwen op het inwendige drukknopje. Het vergrendelen en 
ontgrendelen gebeurt zoals bij  de andere actoren.
Virtuele drukknoppen uit de GFVS software worden ingeleerd met speciale telegrammen uit de GFVS software.

ZO FUNCTIONEERT DE TAP-RADIO®

TAP-RADIO®-TOESTELLEN

Functie/dienst Tapfunctie TF61L TF61R TF61J TF61D TF100L TF100D

Universele drukknop 3 x x 3x NO
4x NC x x x x

Richtingsdrukknop 4 x x - x x x x

Centraal aan/op 5 x x - x x x x

Centraal uit/neer 6 x x - x x x x

Venstercontacten 3 x - NO - - - -

Venstercontacten 4 x - NO x - - -

Bewegingsmelder 1  x x - - x x x

GFVS 1  x x x x x x x

Fase-aansnij ding 5 x kurz 1 x lang - - - x - x

Auto modus 6 x kurz 1 x lang - - - x - x

Blokkeren 3 x kurz 1 x lang x x x x x x

Ontgrendelen 4 x kurz 1 x lang x x x x x x

RM in-/afschakelen 7 x kurz 1 x lang x x x x x x

Inhoud wissen 8 x kurz 1 x lang x x x x x x

Het domotica-systeem van ELTAKO, gebaseerd op de beproefde en wereldwij d gestandaardiseerde EnOcean-Wireless technologie in de professionele 

868 MHz frequentieband. Ze stuurt extreem korte en storingsvrij e signalen, tot 100 meter ver in open ruimtes. De draadloze en batterij loze Eltako druk-

knoppen verminderen de elektro-smog belasting vermits ze een 100 maal lagere hoogfrequent emissie hebben dan de conventionele lichtschakelaars. 

Er is tevens een duidelij ke vermindering van de laagfrequent elektromagnetische velden omdat er minder stuurkabels gebruikt worden in het gebouw.
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DIY product

DIY product

TF100L-230V
Wireless tussenstekker (Schuko versie) met functie impulsschakelaar 10 A/250 V AC. 

100 x 55 x 45 mm (afmetingen zonder achterliggende stekker), zuiver wit. Impulsschakelaar met 

1 NO contact. 230 V gloei- en halogeenlampen 1000 W, spaarlampen en 230 V-LED tot 200 W. 

Slechts 0,8 Watt stand-by verlies. Smart Home actor.

Tussenstekker met Duitse Schuko contactdoos met kinderveiligheid.
Men kan tot 24 Wireless universele zenddrukknoppen, richtingszenddrukknoppen, zenddrukknoppen 
voor centrale sturing en FB65B, FB55B, FBH65SB en FBH55SB bewegingssensoren inleren dankzij  de 
 eenvoudige Tap-radio® techniek.

TF100SSR-230V
Wireless tussenstekker (Schuko versie) met functie impulsschakelaar, geruisloze versie met 

Solid-State relais 400 Watt. 100 x 55 x 45 mm (afmetingen zonder achterliggende stekker), zuiver 

wit. Slechts 0,7 Watt stand-by verlies. Smart Home actor.

Tussenstekker met Duitse Schuko contactdoos met kinderveiligheid.
Men kan tot 24 Wireless universele zenddrukknoppen, richtingszenddrukknoppen, zenddrukknoppen 
voor centrale sturing en FB65B, FB55B, FBH65SB en FBH55SB bewegingssensoren inleren dankzij  de 
 eenvoudige Tap-radio® techniek.

TF100L-230V Wireless tussenstekker impulsschakelaar EAN 4010312317013

TF100SSR-230V Wireless tussenstekker impulsschakelaar met Solid-State EAN 4010312320280
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TF100D-230V
Wireless tussenstekker (Schuko versie) met functie universele dimmer. 100 x 55 x 45 mm 

 (afmetingen zonder achterliggende stekker), zuiver wit. Met Power MOSFET. 

Tot 300 W voor 230 V  gloeilampen en halo-geenlampen, tot 100 W voor 230 V LED lampen. 

Niet geschikt voor  inductieve (gewikkelde) transformatoren. Met kinderkamersturing en 

 sluimerfunctie. Geen  minimum  belasting. Slechts 0,7 Watt stand-by verlies. Smart Home Actor.

Tussenstekker met Duitse Schuko contactdoos met kinderveiligheid.
Men kan tot 24 Wireless universele zenddrukknoppen, richtingszenddrukknoppen, zenddrukknoppen 
voor centrale sturing en FB65B, FB55B, FBH65SB en FBH55SB bewegingssensoren inleren dankzij  de 
 eenvoudige Tap-radio® techniek. 
Tij dens het inleren kan men de dimmer instellen op fase-aansnij ding om zo bij  verscheidene LED lampen 
een optimale dimming mogelij k te maken.

TF100D-230V Wireless tussenstekker dimmer EAN 4010312317020

TF100A-230V Wireless tussenstekker signaalgever EAN 4010312317143

TF100A-230V
Wireless tussenstekker (Schuko versie) met functie signaalgever 10 A/250 V AC. 100 x 55 x 45 mm 

(afmetingen zonder achterliggende stekker), zuiver wit. Naast een ingebouwd geluidssignaal van 

80 dB ook knipperen van de aangesloten belasting. 230 V gloei- en halogeenlampen 1000 W, spaar-

lampen en 230 V LED tot 200 W. Slechts 0,8 Watt stand-by verlies. Smart Home actor.

Tussenstekker met Duitse Schuko contactdoos met kinderveiligheid.
Men kan tot 24 Wireless universele zenddrukknoppen, richtingszenddrukknoppen, zenddrukknoppen 
voor centrale sturing en FB65B, FB55B, FBH65SB en FBH55SB bewegingssensoren inleren dankzij  de 
 eenvoudige Tap-radio® techniek. Het geluidssignaal kan gedeactiveerd worden indien gewenst.

DIY product

DIY product
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Professioneel product

Professioneel product

Professioneel product

Professioneel product

TF61L-230V
Wireless impulsschakelaar met 1 NO contact, niet potentiaalvrij , 10 A/250 V AC, 45 x 45 x18 mm. 

230 V gloei- en halogeenlampen 1000 W, spaarlampen en 230 V-LED tot 200 W. Slechts 0,8 Watt 

stand-by verlies. Smart Home actor.

Men kan tot 24 Wireless universele zenddrukknoppen, richtingszenddrukknoppen, zenddrukknoppen voor centrale 
sturing en FB65B, FB55B, FBH65SB en FBH55SB bewegingssensoren inleren dankzij  de eenvoudige Tap-radio® 
techniek. Het toestel is eveneens voorzien van een aansluitklem waarop men een bedrade 230 V drukknop kan 
aansluiten (zonder verklikkerlampje).

TF61J-230V
Wireless zonnewering- rolluikactor 1+1 NO contacten, 4 A/250 V AC, voor het sturen van één motor. 

45 x 45 x 18 mm. Slechts 0,8 Watt stand-by verlies. Smart Home Aktor.

Men kan tot 24 Wireless universele zenddrukknoppen, richtingszenddrukknoppen en zenddrukknoppen voor 
centrale sturing inleren dankzij  de eenvoudige Tap-radio® techniek. Het toestel is eveneens voorzien van een 
aansluitklem waarop men een bedrade 230 V drukknop kan aansluiten (zonder verklikkerlampje).

TF61R-230V
Wireless relais met 1 NO of NC contact, niet potentiaalvrij  10 A/250 V AC, 45 x 45 x18 mm. 

Slechts 0,8 Watt stand-by verlies. Smart Home actor.

Men kan tot 32 Wireless zenddrukknoppen en draadloze venstercontacten inleren dankzij  de eenvoudige  Tap-radio® 
techniek. Het toestel is eveneens voorzien van een aansluitklem om een conventionele 230 V stuuringang aan te 
sluiten. Bij  het inleren kan men bepalen of het een NO of NC contact moet zij n. Sluit het contact bij  minstens één 
geopend raam, dan kan men daarmee een afzuiginstallatie activeren of kan alarm gegeven worden. Opent het 
contact bij  minstens één geopend raam, dan kan de verwarming of de climatisatie uitgeschakeld worden.

TF61D-230V
Wireless universele dimmer, 45 x 45 x 33 mm. Met Power MOSFET. Tot 300 W voor 230 V gloeilampen 

en halogeenlampen, tot 100 W voor 230 V LED lampen. Niet geschikt voor inductieve (gewikkelde) 

transformatoren. Met kinderkamersturing en sluimerfunctie. Geen minimum belasting. 

Slechts 0,7 Watt stand-by verlies. Smart Home actor.

Men kan tot 24 Wireless universele zenddrukknoppen, richtingszenddrukknoppen, zenddrukknoppen voor 
centrale sturing en FB65B, FB55B, FBH65SB en FBH55SB bewegingssensoren inleren dankzij  de eenvoudige 
Tap-radio® techniek. Het toestel is eveneens voorzien van een aansluitklem waarop men een bedrade 230 V 
drukknop kan aansluiten (zonder verklikkerlampje). Tij dens het inleren kan men de dimmer instellen op fase-
aansnij ding om zo bij  verscheidene LED lampen een optimale dimming mogelij k te maken.

TF61L-230V Wireless impulsschakelaar EAN 4010312316993

TF61D-230V Wireless dimmer EAN 4010312317044

TF61J-230V Wireless rolluikactor EAN 4010312317037

TF61R-230V Wireless relais EAN 4010312317082
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DIY product

DIY product

FHD60SB
Wireless helderheids- en schemersensor, zuiver wit, met zonnecel en batterij  (levensduur 5-8 jaar). 

L x B x H: 60 x 46 x 30 mm. Het bereik van 0 tot 50 Lux wordt gebruikt bij  actoren in de functie van 

schemerschakelaar. Smart Home sensor.

De elektronica heeft geen externe voedingsspanning nodig, daardoor is er ook geen stand-by verlies.
De met een zonnecel en een CR2032 knoopcel gevoede, draadloze helderheidssensor voor buitenopstel-
ling heeft een bereik van 0 tot 30.000 Lux en stuurt vanaf ca. 300 Lux bij  iedere helderheidsverandering 
van meer dan ca. 500 Lux binnen de ca. 10 seconden een zendtelegram. Bij  ongewij zigde helderheid wordt 
er ca. alle 100 seconden een controlemelding verstuurd.
Het bereik van 0 tot ca. 50 Lux wordt gebruikt in de functie schemerschakelaar bij  de actoren TF61R, 

TF61L, TF61D, FTA65L, FTA55L, FTA65D, FTA55D, TF100L en TF100D. 

Binnen dit bereik wordt er ca. alle 100 seconden een zendtelegram verstuurd.

Bij  het onderschrij den van de gememoriseerde drempelwaarde (0 tot ca. 50 Lux) verstuurt de sensor 3 keer 
binnen de 10 seconden een 'telegram AAN'. Bereikt men de helderheidswaarde van ca. 500 Lux, dan wordt 
er 3 keer binnen de 10 seconden een 'telegram UIT' verstuurd. De toegelaten omgevingstemperatuur is 
van -20°C tot + 55°C. IP54.
Montage door vastschroeven of vastkleven. Een kleeffolie alsook schroeven en pluggen worden meegeleverd.

FBH65SB-wg
Wireless bewegings- en helderheidssensor, zuiver wit glanzend, voor opbouwmontage 84 x 84 x 27 mm 

of montage in het E-design 65 schakelaarsysteem. Met zonnecellen en batterij  (levensduur 4-5 jaar). 

Smart Home sensor.

Bij  de fabrieksinstelling is de functie als volgt: de ingeleerde schakelactoren of dimactoren schakelen 
automatisch uit indien er gedurende 5 minuten geen beweging meer werd gedetecteerd. Het inschakelen 
gebeurt met een drukknop. Met een jumper, in de positie 'actief', kan ook automatisch omgeschakeld 
worden naar het inschakelen van deze actoren bij  detectie van beweging. Met een potentiometer wordt de 
helderheidsdrempel ingesteld waarop de sensor‚bewegingstelegrammen‘ gaat versturen.
De montageplaat kan op een vlakke ondergrond geschroefd of aan het plafond of wand vastgekleefd 
worden met de bij geleverde kleefstrook.
Voor het vastschroeven op de 55 mm inbouwdoosjes raden wij  aan om inox schroeven met verzonken 
kop 2,9 x 25 mm te gebruiken (DIN 7982 C). 2 inox schroeven met verzonken kop 2,9 x 25 mm en 2 pluggen 
5 x 25 mm worden meegeleverd. De Wireless sensor kan ingeleerd worden in de Tap-radio® actoren TF61L, 
TF61D, TF-TA65L, TF-TA65D,TF- TA55L, TF-TA55D, TF100L en TF100D.

FHD60SB Helderheids- en schemersensor voor buiten opstelling EAN 4010312320952

FBH65SB-wg Wireless bewegings- en helderheidssensor, 
zuiver wit glanzend

EAN 4010312317914
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DIY product

DIY product

FBH55SB-wg
Wireless bewegings- en helderheidssensor, zuiver wit glanzend, voor opbouwmontage 80 x 80 x 27 mm 

of montage in het E-design 55 schakelaarsysteem. Met zonnecellen en batterij  (levensduur 4-5 jaar). 

Smart Home sensor. 

Bij  de fabrieksinstelling is de functie als volgt: de ingeleerde schakelactoren of dimactoren schakelen 
automatisch uit indien er gedurende 5 minuten geen beweging meer werd gedetecteerd. 
Met een jumper, in de positie 'actief', kan ook automatisch omgeschakeld worden naar het inschakelen 
van deze actoren bij  detectie van beweging. Met een potentiometer wordt de  helderheidsdrempel inge-
steld waarop de sensor 'bewegingstelegrammen' gaat versturen. 
De montageplaat kan op een vlakke ondergrond geschroefd of aan het plafond of wand vastgekleefd 
worden met de bij geleverde kleefstrook. 
Voor het vastschroeven op de 55 mm inbouwdoosjes raden wij  aan om inox schroeven met verzonken 
kop 2,9 x 25 mm te gebruiken (DIN 7982 C). 2 inox schroeven met verzonken kop 2,9 x 25 mm en 2 pluggen 
5 x 25 mm worden meegeleverd. 
De Wireless sensor kan ingeleerd worden in de Tap-radio® actoren TF61L, TF61D, FTA65L, FTA65D, FTA55L, 
FTA55D, TF100L en TF100D.

FB65B-wg
Wireless bewegingssensor, zuiver wit glanzend, voor afzonderlij ke montage 84 x 84 x 27 mm of 

montage in het E-design 65 schakelaarsysteem. Met batterij  (levensduur 3 jaar). Smart Home sensor.

Bij  de fabrieksinstelling is de functie als volgt: de ingeleerde schakelactoren of dimactoren schakelen 
automatisch uit indien er gedurende 5 minuten geen beweging meer werd gedetecteerd. 
Het inschakelen gebeurt met een drukknop. 
Met een jumper kan ook automatisch omgeschakeld worden naar het inschakelen van deze actoren bij  
detectie van beweging.
Voor het vastschroeven op de 55 mm inbouwdoosjes raden wij  aan om inox schroeven met verzonken 
kop 2,9 x 25 mm te gebruiken (DIN 7982 C). 2 inox schroeven met verzonken kop 2,9 x 25 mm en 2 pluggen 
5 x 25 mm worden meegeleverd. 
De Wireless sensor kan ingeleerd worden in de Tap-radio® actoren TF61L, TF61D, FTA65L, FTA65D, FTA55L, 
FTA55D, TF100L en TF100D.

FBH55SB-wg Wireless bewegings- en helderheidssensor, 
zuiver wit glanzend

EAN 4010312318355

FB65B-wg Wireless bewegingssensor, zuiver wit glanzend EAN 4010312317570
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DIY product

DIY product

FB55B-wg
Wireless bewegingssensor, zuiver wit glanzend, voor afzonderlij ke montage 80 x 80 x 27 mm of 

montage in het E-design 55 schakelaarsysteem. Met batterij  (levensduur 3 jaar). Smart Home sensor.

Bij  de fabrieksinstelling is de functie als volgt: de ingeleerde schakelactoren of dimactoren schakelen 
automatisch uit indien er gedurende 5 minuten geen beweging meer werd gedetecteerd. Het inschakelen 
gebeurt met een drukknop.
Met een jumper, in de positie 'actief' kan ook automatisch omgeschakeld worden naar het inschakelen 
van deze actoren bij  detectie van beweging.
Voor het vastschroeven op de 55 mm inbouwdoosjes raden wij  aan om inox schroeven met verzonken 
kop 2,9 x 25 mm te gebruiken (DIN 7982 C). 2 inox schroeven met verzonken kop 2,9 x 25 mm en 2 pluggen 
5 x 25 mm worden meegeleverd.
De Wireless sensor kan ingeleerd worden in de Tap-radio® actoren TF61L, TF61D, FTA65L, FTA65D, FTA55L, 
FTA55D, TF100L en TF100D.

FFT65B-wg
Wireless vochtigheids- en temperatuursensor, zuiver wit glanzend, voor afzonderlij ke montage 

84 x 84 x 17 mm of montage in het E-design 65 schakelaarsysteem. Met batterij  (levensduur 5 jaar). 

Smart Home sensor.

De Wireless vochtigheids- en temperatuursensor meet continu de relatieve vochtigheid tussen 0 en 100% 
(±5%) en de temperatuur tussen de -20° en +60°C (±0,5°C).
Bij  een wij ziging wordt er binnen de 2 minuten een datatelegram verstuurd naar het Eltako domotica 
netwerk. Indien er zich geen wij ziging voordoet, dan wordt er iedere 10 minuten een statustelegram 
verstuurd.
Dit interval kan men verkorten tot 1 of 5 minuten door de jumper 'interval' te versteken. 
Kan ingeleerd worden in de actor F2L14 en in de Smart Home centrales MiniSafe, MiniSafe REG, Safe IV, 
Touch IV enz. met de Eltako GFA4 App.
Voor het vastschroeven op de 55 mm inbouwdoosjes raden wij  aan om inox schroeven met verzonken 
kop 2,9 x 25 mm te gebruiken, DIN 7982 C. 2 inox schroeven met verzonken kop 2,9 x 25 mm en 2 pluggen 
5 x 25 mm worden meegeleverd.

FB55B-wg Wireless bewegingssensor, zuiver wit glanzend EAN 4010312321003

FFT65B-wg Wireless vochtigheids- en temperatuursensor, 
zuiver wit glanzend

EAN 4010312317587
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DIY product

DIY product

FFT55B-wg
Wireless vochtigheids- en temperatuursensor, zuiver wit glanzend, voor afzonderlij ke montage 

80 x 80 x 17 mm of montage in het E-Design 55 schakelaarsysteem. Met batterij  (levensduur 5 jaar). 

Smart Home sensor.

De Wireless vochtigheids- en temperatuursensor meet continu de relatieve vochtigheid tussen 0 en 100% 
(±5%) en de temperatuur tussen de -20 en +60°C (±0,5°C).
Bij  een wij ziging wordt er binnen de 2 minuten een datatelegram verstuurd naar het Eltako domotica 
netwerk. Indien er zich geen wij ziging voordoet, dan wordt er iedere 10 minuten een statustelegram 
verstuurd.
Dit interval kan men verkorten tot 1 of 5 minuten door de jumper 'interval' te versteken. 
Kan ingeleerd worden in de actor F2L14 en in de Smart Home centrales MiniSafe, MiniSafe REG, Safe IV, 
Touch IV enz. met de Eltako GFA4 App.
Voor het vastschroeven op de 55 mm inbouwdoosjes raden wij  aan om inox schroeven met verzonken 
kop 2,9 x 25 mm te gebruiken, DIN 7982 C. 2 inox schroeven met verzonken kop 2,9 x 25 mm en 2 pluggen 
5 x 25 mm worden meegeleverd.

FTFB-wg
Wireless temperatuur- en vochtigheidssensor, zuiver wit, glanzend, 75 x 25 x 12 mm, met batterij  

(levensduur 5 jaar). Smart Home Sensor.

De wireless temperatuur- en vochtigheidssensor meet de relatieve luchtvochtigheid tussen 0 en 100% 
(+-5%) en de temperatuur tussen -20°C en +60°C (+/- 0,5°C). Bij  een verandering verstuurt hij  binnen de 
2 minuten een datatelegram naar het Eltako Wireless systeem. 
Indien er niets verandert, verstuurt hij  om de 10 minuten een statustelegram.
Bevestiging door vastkleven. Een kleeffolie wordt meegeleverd.
Het elektronisch circuit wordt gevoed door een knoopcel CR2032. Om deze te vervangen moet men de 
behuizing openen. De behuizing dient ook geopend te worden om de batterij voeding te activeren door het 
isolatiestrookje te verwij deren.
Bij  levering is de EEP: A5-04-02 actief, de jumper in het toestel is slechts op één pin geplugd. Met deze 
jumper kan omgeschakeld worden naar EEP: A5-04-03; hiervoor moet men de behuizing openen en de 
jumper op de beide pinnen pluggen.
Om het toestel in te leren in een actor die zich in de inleermodus bevindt, moet men de behui zing openen 
en op de inleertoets drukken.

FFT55B-wg Wireless vochtigheids- en temperatuursensor, 
zuiver wit glanzend

EAN 4010312321010

FTFB-wg Wireless temperatuur- en vochtigheidssensor, 
zuiver wit glanzend

EAN 4010312319147
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DIY product

DIY product

FHMB-rw
Wireless hittedetector, zuiver wit, met zendmodule ingebouwd in de montagesokkel. Ø 86 mm, 

45 mm hoog. Met zonnecel en batterij  (levensduur 10 jaar). Smart Home sensor.

Een hitte-alarm wordt aangegeven met een reeks herhalende pieptonen, de geluidssterkte is minimaal 85 dB.
De werking van de hittedetector wordt weergegeven door een rode LED die elke 48 seconden kort knippert. 
De voeding van de hittedetector is een niet-verwij derbare lithiumbatterij  met een levensduur van ca. 10 jaar.

Wanneer de batterij  het einde van zij n levensduur bereikt, wordt dit met een korte pieptoon aangegeven. 
Dan hoeft enkel de hittesensormodule vervangen te worden.
De voeding voor de zendmodule wordt bij  voldoende licht verzorgd door een zonnecel. Voor het in bedrij f-
stellen is het nodig om de energiebuffer op te laden in het daglicht. Indien er onvoldoende licht is, moet er 
een 3,6 V lithiumbatterij  ½ AA (niet meegeleverd) als voeding gebruikt worden.
De geïntegreerde zendmodule stuurt bij  een alarm onmiddellij k een radio-zendtelegram naar het 

 Eltako domoticasysteem. Dit signaal kan ook manueel opgewekt worden door een druk op de 

 testknop. 

Als het alarm opgeheven is, wordt een einde-alarm telegram gestuurd.
Elke 30 minuten wordt tevens een status telegram verstuurd.
Om de hittedetector in te leren in een actor (die zich in 'inleermodus' bevindt) moet men op de toets van 
de zendmodule drukken. 
Temperatuur op de montageplaats: -10°C tot +50°C. 
Montage in keukens, rokerslokalen en garages. 
Functietest: wegens de hoge geluidssterkte moet men voldoende afstand houden (minimaal 50 cm) van 
de rookdetector! Door op het deksel van de hittedetector te drukken, zal deze een geluidssignaal geven en 
zal de rode LED twee maal knipperen.

FRWB-rw
Wireless rookdetector, zuiver wit, met zendmodule ingebouwd in de sokkel. Ø 86 mm, 49 mm hoog. 

Met zonnecel en batterij  (levensduur 10 jaar). Smart Home sensor.

Deze rookmelder werkt volgens het foto-elektrische principe. Een rookalarm wordt aangegeven met een 
reeks herhalende pieptonen, de geluidssterkte is minimaal 85 dB.
De werking van de rookdetector wordt weergegeven door een rode LED die elke 48 seconden kort knippert. 
De voeding van de rookdetector is een niet-verwij derbare batterij  met een levensduur van ca. 10 jaar.  

Wanneer de batterij  het einde van zij n levensduur bereikt, wordt dit met een korte pieptoon aangegeven. 
Dan hoeft enkel de rooksensormodule vervangen te worden. De voeding voor de zendmodule wordt bij  
voldoende licht verzorgd door een zonnecel. Voor het in bedrij fstellen is het nodig om de energiebuffer 
op te laden in het daglicht. Indien er onvoldoende licht is, moet er een 3,6 V lithium batterij  1/2AA (niet 
meegeleverd) als voeding gebruikt worden.
De geïntegreerde zendmodule stuurt bij  een alarm onmiddellij k een radio-zendtelegram naar het 

 Eltako domoticasysteem. Dit signaal kan ook manueel opgewekt worden door een druk op de 

testknop. Als het alarm opgeheven is, wordt een alarm-einde telegram gestuurd. Elke 30 minuten wordt 
tevens een status telegram verstuurd.
Om de rookdetector in te leren in een actor (die zich in 'inleermodus' bevindt) moet men op de toets van 
de zendmodule drukken. 
Temperatuur op de montageplaats: +4°C tot +38°C.
Montage in slaapkamers, woonkamers, opslagruimtes, gangen en trappenhuizen.
Functietest: wegens de hoge geluidssterkte moet men voldoende afstand houden (minimaal 50 cm) van 
de rookdetector! Door op het deksel van de rookdetector te drukken, zal deze een geluidssignaal geven en 
zal de rode LED twee maal knipperen.

FHMB-rw Wireless hittedetector, zuiver wit EAN 4010312321034

FRWB-rw Wireless rookdetector, zuiver wit EAN 4010312321027
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Professioneel product

Professioneel product

FLGTF65-wg
Wireless luchtkwaliteit- temperatuur- vochtigheidssensor, zuiver wit glanzend, voor  afzonderlij ke 

 montage 84x84x17 mm of montage in het E-design 65 schakelaarsysteem. Met LED aanduiding, die 

 varieert in functie van de luchtkwaliteit met een akoestisch waarschuwingssignaal vanaf fase rood. 

 Voedingsspanning 230 V. Gemiddeld slechts 0,4 Watt stand-by verlies. Smart Home sensor.

De sensor meet de luchtkwaliteit alsook de temperatuur van 0 tot 51°C en de vochtigheid van 0 tot 
100%. Voor de evaluatie van de luchtkwaliteit wordt een CO2 equivalent alsook het totaal volume van alle 
 vluchtige organische verbindingen gemeten.
Voor het vastschroeven raden wij  aan om inox schroeven met verzonken kop 2,9x25 mm, DIN 7982 
C te  gebruiken. Ook de pluggen 5x25 mm worden meegeleverd en een montage boven een 55 mm 
 inbouwdoosje is  mogelij k. Een set van 2 inox schroeven met verzonken kop 2,9x25 mm en 2 pluggen 
5x25 mm worden meegeleverd.
Na het inschakelen van de voedingsspanning hoort men 5 maal het waarschuwingssignaal en na ca. 10 
seconden knippert de LED rood. Binnen de 2 minuten verandert de kleur van de LED in functie van de 
luchtkwaliteit: groen in geval van een goede luchtkwaliteit, geel bij  een gemiddelde luchtkwaliteit en 
knippert rood bij  een slechte luchtkwaliteit. 
Tij dens de werking, vanaf fase rood, hoort men alle 3 minuten 5 waarschuwingssignalen.
Na het inschakelen van de voedingsspanning wordt er een inleertelegram verstuurd en daarna wordt er 
 binnen de 60 seconden, bij  een wij ziging van minstens 5% een datatelegram verstuurd. Volgt er geen 
 wij ziging, dan wordt er na 10 minuten een statustelegram verstuurd. Het versturen van telegrammen 
wordt aangetoond doordat de LED eenmaal knippert.
De correcte actuele temperatuur wordt pas gemeten 30 minuten na het inschakelen van de voedingsspanning.

FLGTF65-wg Wireless luchtkwaliteit- temperatuur- vochtigheidssensor, 
zuiver wit glanzend

EAN 4010312311041

FLGTF55-wg
Wireless luchtkwaliteit- temperatuur- vochtigheidssensor, zuiver wit glanzend, voor  afzonderlij ke 

montage 84 x 84 x17 mm of montage in het E-design 55 schakelaarsysteem. Met LED aanduiding, die 

 varieert in functie van de luchtkwaliteit met een akoestisch waarschuwingssignaal vanaf fase rood. 

Voedingsspanning 230 V. Gemiddeld slechts 0,4 Watt stand-by verlies. Smart Home sensor.

De sensor meet de luchtkwaliteit alsook de temperatuur van 0 tot 51°C en de vochtigheid van 0 tot 100%. 
Voor de evaluatie van de luchtkwaliteit wordt een CO2 equivalent alsook het totaal volume van alle vluchtige 
organische verbindingen gemeten.
Voor het vastschroeven raden wij  aan om inox schroeven met verzonken kop 2,9x25 mm, DIN 7982 C te ge-
bruiken. Ook de pluggen 5 x 25 mm worden meegeleverd en een montage boven een 55 mm  inbouwdoosje 
is  mogelij k. Een set van 2 inox schroeven met verzonken kop 2,9x25 mm en 2 pluggen 5x25 mm worden 
meegeleverd.
Na het inschakelen van de voedingsspanning hoort men 5 maal het waarschuwingssignaal en na ca. 10 seconden
knippert de LED rood. Binnen de 2 minuten verandert de kleur van de LED in functie van de luchtkwaliteit: 
groen in geval van een goede luchtkwaliteit, geel bij  een gemiddelde luchtkwaliteit en knippert rood bij  
een slechte luchtkwaliteit. 
Tij dens de werking, vanaf fase rood, hoort men alle 3 minuten 5 waarschuwingssignalen.
Na het inschakelen van de voedingsspanning wordt er een inleertelegram verstuurd en daarna wordt er 
 binnen de 60 seconden, bij  een wij ziging van minstens 5% een datatelegram verstuurd. Volgt er geen 
 wij ziging, dan wordt er na 10 minuten een statustelegram verstuurd. Het versturen van telegrammen 
wordt aangetoond doordat de LED eenmaal knippert.
De correcte actuele temperatuur wordt pas gemeten 30 minuten na het inschakelen van de voedingsspanning.

FLGTF55-wg Wireless luchtkwaliteit- temperatuur-  vochtigheidssensor, 
zuiver wit glanzend

EAN 401031321058
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Professioneel product

FSU55D/230V-wg
Wireless schakelklok met display en met 8 kanalen, zuiver wit glanzend, voor  opbouwmontage 

80 x 80 x 14/33 mm of montage in het E-design 55 schakelaarsysteem. Met astro-functie en zonne-

wende-tij dsverschuiving. Verlichte display. Een gangreserve van ca. 7 dagen. Slechts 0,5 Watt stand-

by verlies. Smart Home sensor.

Men kan tot 60 geheugenplaatsen vrij  verdelen over de kanalen. Met datum en automatische omschakeling 
van zomer- wintertij d. 
De instelling van de schakelklok gebeurt met de toetsen MODE en SET, de instellingen kunnen ver-

grendeld worden.

Indien de instellingen vergrendeld zij n, dan zenden de toetsen MODE en SET drukknop-telegrammen, die 
kunnen ingeleerd worden in actoren.
De displayverlichting wordt ingeschakeld door op MODE of SET te duwen.

20 seconden na het bedienen van de MODE/SET toetsen schakelt het programma automatisch over in de 
normale aanduiding en de displayverlichting wordt uitgeschakeld.
Montage: boven een 55 mm inbouwdoos. 14 mm overlappend en 33 mm diep in de doos. 
De 230 V aansluiting gebeurt via aansluitklemmen aan de achterzij de.

FSU55D/230V-wg Wireless schakelklok met display, zuiver wit glanzend EAN 4010312318010

Professioneel product

FSU65D/230V-wg
Wireless schakelklok met display en met 8 kanalen, zuiver wit glanzend, voor opbouwmontage 

84 x 84 x 14/33 mm of montage in het E-design 65 schakelaarsysteem. Met astro-functie en zonne-

wende-tij dsverschuiving. Verlichte display. Een gangreserve van ca. 7 dagen. Voedingsspanning 

230 V. Slechts 0,5 Watt stand-by verlies. Smart Home sensor.

Men kan tot 60 geheugenplaatsen vrij  verdelen over de kanalen. Met datum en automatische omschakeling 
van zomer- wintertij d. 
De instelling van de schakelklok gebeurt met de toetsen MODE en SET, de instellingen kunnen ver-

grendeld worden.

Indien de instellingen vergrendeld zij n, dan zenden de toetsen MODE en SET drukknop-telegrammen, die 
kunnen ingeleerd worden in actoren.
De displayverlichting wordt ingeschakeld door op MODE of SET te duwen.

20 seconden na het bedienen van de MODE/SET toetsen schakelt het programma automatisch over in de 
normale aanduiding en de displayverlichting wordt uitgeschakeld.
Montage: boven een 55 mm inbouwdoos. 14 mm overlappend en 33 mm diep in de doos. 
De 230 V aansluiting gebeurt via aansluitklemmen aan de achterzij de.

FSU65D/230V-wg Wireless schakelklok met display, zuiver wit glanzend EAN 4010312317709
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DIY product

FTR65HB-wg
Wireless temperatuurregelaar met instelwieltje voor afzonderlij ke montage 84 x 84 x 27 mm of 

montage in het E-design 65 schakelaarsysteem. Met batterij  (levensduur 4 jaar). Smart Home sensor.

De temperatuurregelaar kan ingeleerd worden in de actor TF61R of in de verwarmingkoelrelais FHK en in 
de visualisatie- en sturingssoftware GFVS. 
Bij  een wij ziging van de actuele of de gewenste temperatuur met minstens 0,15°C stuurt hij  binnen de 
60 seconden een signaal naar het draadloze Eltako domotica netwerk. Treden er geen wij zigingen op, dan 
wordt om de 5 minuten een statusmelding uitgestuurd.
Met een jumper kan men de functie kiezen. In de modus TF61 wordt enkel een IN of UIT verstuurd, afhankelij k 
van het verschil tussen de gewenste en de actuele temperatuur. In de modus FHK worden de huidige en 
de gewenste temperatuur verstuurd. De meetnauwkeurigheid is ca 1°C. 
De gewenste temperatuur wordt ingesteld met de draaiknop tussen +12°C en +28°C.
In de positie  is de gewenste temperatuur 8°C (vorstbescherming). 
Voor het vastschroeven raden we aan om inox schroeven met verzonken kop 2,9 x 25 mm (DIN 7982 C) te 
gebruiken. Zowel met pluggen 5 x 25 mm als ook op de 55 mm inbouwdozen. 2 inox schroeven met verzonken 
kop 2,9 x 25 mm en 2 pluggen 5 x 25 mm worden meegeleverd.

FTR65HB-wg Wireless temperatuurregelaar met instelwieltje, 
zuiver wit glanzend

EAN 4010312317594

DIY product

FTR55HB-wg
Wireless temperatuurreglaar met instelwieltje voor afzonderlij ke montage 80 x 80 x 27 mm of  montage 

in het E-design 55 schakelaarsysteem. Met batterij  (levensduur 4 jaar). Smart Home sensor.

De temperatuurregelaar kan ingeleerd worden in de actor TF61R of in de verwarmingkoelrelais FHK en in 
de visualisatie- en sturingssoftware GFVS.
Bij  een wij ziging van de actuele of de gewenste temperatuur met minstens 0,15°C stuurt hij  binnen de 
60 seconden een signaal naar het draadloze Eltako domotica netwerk. Treden er geen wij zigingen op, dan 
wordt om de 5 minuten een statusmelding uitgestuurd.
Met een jumper kan men de functie kiezen. In de modus TF61 wordt een IN of UIT verstuurd, afhankelij k 
van het verschil tussen de gewenste – en de actuele temperatuur. In de modus FHK worden de huidige en 
de gewenste temperatuur verstuurd. De meetnauwkeurigheid is ca 1°C. 
De gewenste temperatuur kan met het wieltje ingesteld worden tussen +12°C en +28°C. 
In de positie  is de gewenste temperatuur 8°C (vorstbescherming).
Voor het vastschroeven raden we aan om inox schroeven met verzonken kop 2,9x25 mm (DIN 7982 C) te 
gebruiken. Zowel met pluggen 5 x 25 mm als ook op de 55 mm inbouwdozen. 2 inox schroeven met 
 verzonken kop 2,9 x 25 mm en 2 pluggen 5 x 25 mm worden meegeleverd.

FTR55HB-wg Wireless temperatuurregelaar met instelwieltje, 
zuiver wit glanzend

EAN 4010312317921
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DIY product

FTR65SB-wg
Wireless temperatuurreglaar zuiver wit glanzend voor afzonderlij ke montage 84 x 84 x 27 mm of montage 

in het E-design schakelaarsysteem. Met zonnecellen en batterij  (levensduur 5 jaar). Smart Home 

sensor.

De temperatuurregelaar kan ingeleerd worden in de actor TF61R of in de verwarming- koelrelais FHK en in 
de visualisatie- en sturingssoftware GFVS. 
Bij  een wij ziging van de actuele of de gewenste temperatuur met minstens 0,15°C stuurt hij  binnen de 
60 seconden een signaal naar het draadloze Eltako domotica netwerk. Treden er geen wij zigingen op, dan 
wordt om de 5 minuten een statusmelding uitgestuurd. Met een jumper kan men de functie kiezen. In de 
modus TF61 wordt een IN of UIT verstuurd, afhankelij k van het verschil tussen de gewenste en de actuele 
 temperatuur. In de modus FHK worden de huidige en de gewenste temperatuur verstuurd. 
De meetnauwkeurigheid is ca 1°C. 
De gewenste dagtemperatuur kan met het wieltje ingesteld worden tussen +12°C en +28°C. 
In de positie  is de temperatuurregeling uit en is de vorstbeveiliging actief. 
Voor het vastschroeven raden we aan om inox schroeven met verzonken kop 2,9 x 25 mm (DIN 7982 C) te 
gebruiken. Zowel met pluggen 5 x 25 mm als ook op de 55 mm inbouwdozen. 2 inox schroeven met verzonken 
kop 2,9 x 25 mm en 2 pluggen 5 x 25 mm worden meegeleverd.

FTR65SB-wg Wireless temperatuurreglaar met draaiknop, 
zuiver wit glanzend

EAN 4010312319178

DIY product

FTR55SB-wg
Wireless temperatuurreglaar zuiver wit glanzend voor afzonderlij ke montage 80 x 80 x 27 mm of montage 

in het E-design 55 schakelaarsysteem. Met zonnecellen en batterij  (levensduur 5 jaar). Smart Home 

sensor.

De temperatuurregelaar kan ingeleerd worden in de actor TF61R of in de verwarming- koelrelais FHK en in 
de visualisatie- en sturingssoftware GFVS.
Bij  een wij ziging van de actuele of de gewenste temperatuur met minstens 0,15°C stuurt hij  binnen de 
60 seconden een signaal naar het draadloze Eltako domotica netwerk. Treden er geen wij zigingen op, dan 
wordt om de 5 minuten een statusmelding uitgestuurd. Met een jumper kan men de functie kiezen. In de 
modus TF61 wordt een IN of UIT verstuurd, afhankelij k van het verschil tussen de gewenste en de actuele 
temperatuur. In de modus FHK worden de huidige en de gewenste temperatuur verstuurd. 
De meetnauwkeurigheid is ca 1°C.
De gewenste dagtemperatuur kan met het wieltje ingesteld worden tussen +12°C en +28°C.  
In de positie  is de temperatuurregeling uit en is de vorstbeveiliging actief. 
Voor het vastschroeven raden we aan om inox schroeven met verzonken kop 2,9 x 25 mm (DIN 7982 C) 
te gebruiken. Zowel met pluggen 5 x 25 mm als ook op de 55 mm inbouwdozen. 2 inox schroeven met 
 verzonken kop 2,9 x 25 mm en 2 pluggen 5 x 25 mm worden meegeleverd.

FTR55B-wg Wireless temperatuurreglaar met draaiknop, 
zuiver wit glanzend

EAN 4010312321065
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DIY product

FTR65DSB-wg
Wireless temperatuurregelaar met display. Zuiver wit glanzend, voor afzonderlij ke montage 84 x 84 x 22 mm

of montage in het E-design 65 schakelaarsysteem. Met zonnecel en batterij  (levensduur 3-5 jaar). 

Smart Home sensor.

Bij  een wij ziging van de actuele temperatuur met minstens 0,3°C stuurt de sensor binnen de 100 seconden 
een melding en het bistabiel display wordt geactualiseerd. 
Een wij ziging van de gewenste temperatuur wordt onmiddellij k doorgestuurd en het display wordt 
 geactualiseerd. 
Treden er geen wij zigingen op, dan wordt er om de 17 minuten een statustelegram verstuurd. 
De meetnauwkeurigheid is ca. 1°C.
Montage: De montageplaat, inclusief de printplaat, vastschroeven. Vervolgens het afdekkader opklikken, 
de isolatiestrip van de batterij  verwij deren, de frontplaat inclusief het display en de zonnecel terugplaatsen.
Voor het vastschroeven raden we aan om inox schroeven met verzonken kop 2,9 x 25 mm (DIN 7982 C) te 
gebruiken. Zowel met pluggen 5 x 25 mm als ook op de 55 mm inbouwdozen. 2 inox schroeven met verzonken 
kop 2,9 x 25 mm en 2 pluggen 5 x 25 mm worden meegeleverd.

FTR65DSB-wg Wireless temperatuurregelaar met display, 
zuiver wit glanzend

EAN 4010312319338

DIY product

FTR55DSB-wg
Wireless temperatuurregelaar met display. Zuiver wit glanzend, voor afzonderlij ke montage 80 x 80 x 22 mm

of montage in het E-design 55 schakelaarsysteem. Met zonnecel en batterij  (levensduur 3-5 jaar). 

Smart Home sensor.

Bij  een wij ziging van de actuele temperatuur met minstens 0,3°C stuurt de sensor binnen de 100 s econden 
een melding en het bistabiel display wordt geactualiseerd. 
Een wij ziging van de gewenste temperatuur wordt onmiddellij k doorgestuurd en het display wordt 
 geactualiseerd. 
Treden er geen wij zigingen op, dan wordt er  om de 17 minuten een statustelegram verstuurd. 
De meetnauwkeurigheid is ca. 1°C.
Montage: De montageplaat, inclusief de printplaat, vastschroeven. Vervolgens het afdekkader opklikken, 
de isolatiestrip van de batterij  verwij deren, de frontplaat inclusief het display en de zonnecel terugplaatsen.
Voor het vastschroeven raden we aan om inox schroeven met verzonken kop 2,9 x 25 mm (DIN 7982 C) te 
gebruiken. Zowel met pluggen 5 x 25 mm als ook op de 55 mm inbouwdozen. 2 inox schroeven met verzonken 
kop 2,9 x 25 mm en 2 pluggen 5 x 25 mm worden meegeleverd.

FTR55DSB-wg Wireless temperatuurregelaar met display, 
zuiver wit glanzend

EAN 4010312319345
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Professioneel product

FUTH65D/230V-wg
Wireless klok-thermostaat-hygrostaat met display, voor afzonderlij ke montage 84 x 84 x 14/33 mm of 

montage in het E-design 65 schakelaarsysteem. Met instelling van de gewenste dag- en nachttempe-

ratuur en de gewenste luchtvochtigheid. Verlichte display. Standaardinstelling. Gangreserve van ca. 

7 dagen. Slechts 0,5 Watt stand-by verlies. Smart Home sensor.

Er kunnen tot 60 geheugenplaatsen geprogrammeerd worden. Met datum en automatische omschakeling 
van zomertij d/wintertij d. De Wireless klok-thermostaat-hygrostaat stuurt, bij  een verandering van de actuele 
temperatuur van minstens 0,3°C of een wij ziging van 5% van de luchtvochtigheid, elke 50 seconden een 
melding in het Eltako radiosysteem voor gebouwen. Een wij ziging van de gewenste temperatuur of van de 
gewenste luchtvochtigheid wordt onmiddellij k verstuurd. Indien er geen wij ziging is, dan wordt elke 
10 minuten een statusmelding verstuurd. Draadloze bevraging van kleine aandrij vingen FKS, die ca. om 

de 10 minuten doorgegeven worden, worden direct beantwoord. Er is een compleet schakelprogramma 
voorgeprogrammeerd dat zeer eenvoudig gewij zigd kan worden. De gewenste nachttemperatuur is inge-
steld op 18°C.
Montage: boven een 55 mm inbouwdoos. 14 mm overlappend en 33 mm diep in de doos. De 230 V aansluiting 
gebeurt via aansluitklemmen aan de achterzij de.

FUTH65D/

230V-wg

Wireless klok-thermostaat-hygrostaat met display, 
zuiver wit glanzend

EAN 4010312317693

Professioneel product

FUTH55D/230V-wg
Wireless klok-thermostaat-hygrostaat met display, voor afzonderlij ke montage 80 x 80 x 14/33 mm 

of montage in het E-design 55 schakelaarsysteem. Met instelling van de gewenste dag- en nacht-

temperatuur en de gewenste luchtvochtigheid. Verlichte display. Standaardinstelling. Gangreserve 

van ca. 7 dagen. Slechts 0,5 Watt stand-by verlies. Smart Home sensor.

Er kunnen tot 60 geheugenplaatsen geprogrammeerd worden. Met datum en automatische omschakeling 
van zomertij d/wintertij d. De Wireless klok-thermostaat-hygrostaat stuurt, bij  een verandering van de actuele 
temperatuur van minstens 0,3°C of een wij ziging van 5% van de luchtvochtigheid, elke 50 seconden een 
melding in het Eltako radiosysteem voor gebouwen. Een wij ziging van de gewenste temperatuur of van de ge-
wenste luchtvochtigheid wordt onmiddellij k verstuurd. Indien er geen wij ziging is, dan wordt elke 10 minuten 
een statusmelding verstuurd. Draadloze bevraging van kleine aandrij vingen FKS, die ca. om de 10 minuten 

doorgegeven worden, worden direct beantwoord. Er is een compleet schakelprogramma voorgeprogram-
meerd dat zeer eenvoudig gewij zigd kan worden. De gewenste nachttemperatuur is ingesteld op 18°C.
Montage: boven een 55 mm inbouwdoos. 14 mm overlappend en 33 mm diep in de doos. De 230 V aansluiting 
gebeurt via aansluitklemmen aan de achterzij de.

FUTH55D/

230V-wg

Wireless klok-thermostaat-hygrostaat met display,
zuiver wit glanzend

EAN 4010312318003

DIY product

FKS-H
Kleine draadloze aandrij ving SmartDrive MX van Hora met grote display om de gewenste 

 temperatuur in te stellen. Zonder aansluitleiding, want voeding met batterij . Smart Home sensor.

Effi  ciënte en continue kamertemperatuurregeling in combinatie met de wibutler-App en/of de klok-thermo-
staat-hygrostaat FUTH. Montage op standaard verwarmingsventielen van talrij ke fabrikanten.

De energie wordt geleverd door 2 Alkaline Mignon batterij en type AA, met een levensduur van ca. 4 jaar. 
 Energiebesparende technologieën en een uitgekiende mechaniek zorgen voor een zeer laag energieverbruik.

FKS-H Kleine draadloze aandrij ving EAN 4010312321072
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DIY product

Zenddrukknop met toets

DIY product

TF-1FT
Wireless drukknop met 1 kanaal, zuiver wit glanzend, voor afzonderlij ke montage 84 x 84 x 16 mm of 

voor montage in het E-design 65 schakelaarsysteem. Genereert zelf de nodige energie om zend-

telegrammen te versturen door op de toets te drukken, dus geen aansluitleiding en geen stand-by 

verlies. 

Draadloze zenddrukknoppen met een toets kunnen een bruikbaar signaal uitsturen: toets onderaan drukken 
op de markering.
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 voorzien in de inbouwdoos. 

TF-1FT Wireless drukknop met 1 kanaal, zuiver wit glanzend EAN 4010312317198

TF-2FT
Wireless drukknop met 2 kanalen, zuiver wit glanzend, voor afzonderlij ke montage 84 x 84 x 16 mm 

of voor montage in het E-design 65 schakelaarsysteem. Genereert zelf de nodige energie om 

 zendtelegrammen te versturen door op de toets te drukken, dus geen aansluitleiding en geen 

 stand-by verlies. 

De levering omvat een grote toets.

Draadloze zenddrukknoppen met een toets kunnen een bruikbaar signaal uitsturen: toets onderaan 
drukken op de markering.
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 voorzien in de inbouwdoos. 

TF-2FT Wireless drukknop met 2 kanalen, zuiver wit glanzend EAN 4010312320402
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Zenddrukknop met dubbele toets

DIY product

DIY product

Zenddrukknop met toets lasergravure

TF-4FT
Wireless drukknop met 4 kanalen, zuiver wit glanzend, voor afzonderlij ke montage 84 x 84 x 16 mm 

of montage in het E-design 65 schakelaarsysteem. Genereert zelf de nodige energie om zend-

telegrammen te versturen door op de toets te drukken, dus geen aansluitleiding en geen stand-by 

verlies. Smart Home sensor.

De levering omvat een dubbele toets.

Draadloze zenddrukknoppen met een toets kunnen een bruikbaar signaal uitsturen: toets onderaan drukken 
op de markering.
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 voorzien in de inbouwdoos. 

TF-2ZT
Wireless drukknop met 2 kanalen, zuiver wit glanzend, voor afzonderlij ke montage 84 x 84 x 16 mm 

of montage in het E-design 65 schakelaarsysteem. Genereert zelf de nodige energie om zend-

telegrammen te versturen door op de toets te drukken, dus geen aansluitleiding en geen stand-by 

verlies. Met toets lasergravure. Smart Home sensor.

Draadloze zenddrukknoppen met én toets kunnen twee bruikbare signalen uitsturen: toets bovenaan 
drukken en toets onderaan drukken.
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 voorzien in de inbouwdoos.

TF-4FT Zenddrukknop met 4 kanalen, zuiver wit glanzend EAN 4010312317105

TF-2ZT Zenddrukknop met 2 kanalen, zuiver wit glanzend EAN 4010312318737
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DIY product

DIY product

Zenddrukknop met dubbele toets

F4PT-wg
Wireless drukknop met 4 kanalen, zuiver wit glanzend, voor afzonderlij ke montage 84 x 84 x 16 mm 

of montage in het E-design 65 schakelaarsysteem. Genereert zelf de nodige energie om zend-

telegrammen te versturen door op de toets te drukken, dus geen aansluitleiding en geen stand-by 

verlies. Smart Home sensor.

Dubbele toets met lasergravure 'Thuis-dag/-nacht', 'Onderweg' en 'Verlof'. 
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 voorzien in de inbouwdoos.

FDT65B-wg
Wireless draai- drukknop met 1 kanaal, zuiver wit glanzend, voor opbouwmontage 84 x 84 x 25 mm 

of montage in het E-design 65 schakelaarsysteem. Met batterij  (levensduur 2-8 jaar). 

Smart Home sensor.

Met deze draadloze draai- drukknop kunnen alle Eltako Wireless dimmers alsook de Wireless actoren 

TF61L, TF100L en alle FSR61 perfect aangestuurd worden.

Om deze draadloze draai- drukknop te kunnen inleren in actoren, moet men eerst de frontplaat met 
draaiknop verwij deren, vervolgens de kleine druktoets (LRN) ingedrukt houden en kort op de as van de 
draaiknop drukken. 
Een ingebouwde 3 V knoopcel CR2032 zorgt voor de voedingsspanning en gaat meerdere jaren mee. 
Om deze knoopcel te verwisselen moet men de frontplaat en de draaiknop verwij deren. 
Montage: de montageplaat vastschroeven. Vervolgens het afdekkader opklikken, de batterij  isolatiestrip 
verwij deren, de draaiknop terugplaatsen en de frontplaat opklikken.
De montageplaat kan eveneens boven een 55 mm inbouwdoos geschroefd worden door gebruik te maken 
van de schroeven voorzien in de inbouwdoos. Voor het vastschroeven raden we aan om inox schroeven 
met verzonken kop 2,9 x 25 mm (DIN 7982 C) te gebruiken. Zowel met pluggen 5 x 25 mm als ook op de 
55 mm inbouwdozen. 2 inox schroeven met verzonken kop 2,9 x 25 mm en 2 pluggen 5 x 25 mm worden 
 meegeleverd.
Enkel als er dimactoren aangestuurd worden: met een jumper kan de minimum helderheid in 3 stappen 
ingesteld worden. Men kan eveneens de functie Soft On kiezen waardoor de verlichting langzaam inge-
schakeld wordt.

F4PT-wg Scenario drukknop met 4 kanalen, zuiver wit glanzend EAN 4010312317396

FDT65B-wg Wireless 1-kanaals draai-drukknop, zuiver wit glanzend EAN 4010312317273
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Professioneel product

FTA65D-wg
Wireless drukknop-actor dimmer. Voor opbouwmontage 84x84x16/33 mm of montage in het 

E-design 65 schakelaarsysteem. Zuiver wit glanzend. Met Power MOSFET. Tot 300 W voor 230 V 

gloeilampen en halogeenlampen, tot 100 W voor 230 V LED lampen. Niet geschikt voor inductieve 

(gewikkelde) transformatoren. Met kinderkamersturing en sluimerfunctie. Met geïnte-greerde 

universele/richtingsdrukknop en extra aansluiting voor bij komende conventionele drukknoppen. 

 Voedingsspanning 230 V. Slechts 0,7 Watt stand-by verlies. Smart Home sensor en actor.

Men kan tot 32 Wireless universele zenddrukknoppen, richtingszenddrukknoppen, zenddrukknoppen voor 
centrale sturing en FB65B en FB55B bewegingssensoren inleren dankzij  de eenvoudige Tap techniek. 
Het toestel is eveneens voorzien van een aansluitklem waarop men bedrade 230 V drukknoppen kan 
 aansluiten (zonder verklikkerlampje).
De geïntegreerde drukknop is in de fabriek ingeleerd als universele drukknop en kan met een Tap bevel als 
richtingsdrukknop ingeleerd worden. 
Montage: boven een 55 mm inbouwdoos. 16 mm overlappend en 33 mm diep in de doos. 
De 230 V aansluiting en de aansluiting van de conventionele drukknoppen gebeurt via aan-sluitklemmen aan 
de achterzij de.

FTA65DL-wg
Wireless drukknop-actor dimmer zonder N aansluiting. Voor opbouwmontage 84 x 84 x 16/33 mm 

of montage in het E-design schakelaarsysteem. Zuiver wit glanzend. Met Power MOSFET. Tot 300 W 

voor 230 V gloeilampen en halo-geenlampen, tot 100 W voor 230 V LED lampen. Dimbare spaar-

lampen (ESL) en 230 V LED lampen in de dimwij ze 'fase-afsnij ding' tot 200 W, en in de dimwij ze 

'fase-aansnij ding' tot 40 W afhankelij k van de mate van verluchting. 20 W minimumbelasting bij  

'fase-afsnij ding' en 8 W bij  'fase-aansnij ding'. Niet geschikt voor inductieve (gewikkelde) transfor-

matoren. Met kinderkamersturing en sluimerfunctie. Met geïntegreerde universele/richtingsdruk-

knop en extra aansluiting voor bij komende conventionele drukknoppen. Voedingsspanning 230 V. 

Slechts 0,7 Watt stand-by verlies. Smart Home sensor en actor.

Men kan tot 32 Wireless universele zenddrukknoppen, richtingszenddrukknoppen, zenddrukknoppen voor 
centrale sturing en FB65B en FB55B bewegingssensoren inleren dankzij  de eenvoudige Tap techniek. 
Het toestel is eveneens voorzien van een aansluitklem waarop men bedrade 230 V drukknoppen kan 
aansluiten (zonder verklikkerlampje).
De geïntegreerde drukknop is in de fabriek ingeleerd als universele drukknop en kan met een Tap bevel 
als richtingsdrukknop ingeleerd worden. 
Montage: boven een 55 mm inbouwdoos. 16 mm overlappend en 33 mm diep in de doos. 
De 230 V aansluiting en de aansluiting van de conventionele drukknoppen gebeurt via aan-sluitklemmen 
aan de achterzij de.

FTA65D-wg Drukknop actor dimmer, zuiver wit glanzend EAN 4010312319185

FTA65DL-wg Drukknop actor dimmer zonder N aansluiting, 
zuiver wit glanzend

EAN 4010312319192
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FTA65J-wg
Wireless zonnewering- rolluikactor 1+1 NO contacten, 4 A/250 V AC voor het sturen van één motor. 

Voor opbouwmontage 84 x 84 x 16/33 mm of montage in het E-design schakelaarsysteem. Zuiver wit 

glanzend. Met geïntegreerde universele-/richtingsdrukknop en extra aansluiting voor bij komende 

conventionele drukknoppen. Voedingsspanning 230 V. Slechts 0,8 Watt stand-by verlies. 

Smart Home sensor en actor.

Men kan tot 32 Wireless universele zenddrukknoppen, richtingszenddrukknoppen, zenddrukknoppen voor 
centrale sturing en FB65B en FB55B bewegingssensoren inleren dankzij  de eenvoudige Tap techniek. 
Het toestel is eveneens voorzien van een aansluitklem waarop men bedrade 230 V drukknoppen kan 
 aansluiten (zonder verklikkerlampje).
De geïntegreerde drukknop is in de fabriek ingeleerd als universele drukknop en kan met een Tap bevel als 
richtingsdrukknop ingeleerd worden. 
Montage: boven een 55 mm inbouwdoos. 16 mm overlappend en 33 mm diep in de doos. 
De 230 V aansluiting en de aansluiting van de conventionele drukknoppen gebeurt via aan-sluitklemmen aan 
de achterzij de.

FTA65J-wg Drukknop actor rolluik, zuiver wit glanzend EAN 4010312319208

FTA65L-wg
Wireless drukknop-actor lichtschakelaar 10 A/250 V AC. Voor opbouwmontage 84 x 84 x16/33 mm 

of montage in het E-design 65 schakelaarsysteem. Zuiver wit glanzend. Impulsschakelaar met 1 

NO contact, niet potentiaalvrij , 230 V gloeilampen en halogeenlampen tot 1000 W, ESL en 230 V LED 

lampen tot 200 W. Met geïntegreerde universele-/richtingsdrukknop en extra aansluiting voor bij -

komende conventionele drukknoppen. Voedingsspanning 230 V. Slechts 0,8 Watt stand-by verlies. 

Smart Home sensor en actor.

Men kan tot 32 Wireless universele zenddrukknoppen, richtingszenddrukknoppen, zenddrukknoppen voor 
centrale sturing en FB65B en FB55B bewegingssensoren inleren dankzij  de eenvoudige Tap techniek. 
Het toestel is eveneens voorzien van een aansluitklem waarop men bedrade 230 V drukknoppen kan 
aansluiten (zonder verklikkerlampje).
De geïntegreerde drukknop is in de fabriek ingeleerd als universele drukknop en kan met een Tap bevel 
als richtingsdrukknop ingeleerd worden. 
Montage: boven een 55 mm inbouwdoos. 16 mm overlappend en 33 mm diep in de doos. 
De 230 V aansluiting en de aansluiting van de conventionele drukknoppen gebeurt via aan-sluitklemmen 
aan de achterzij de.

FTA65L-wg Drukknop actor lichtschakelaar, zuiver wit glanzend EAN 4010312319215
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Zenddrukknop met dubbele toets

DIY product

Zenddrukknop met toets

DIY product

TF-2FT55
Wireless drukknop met 2 kanalen, zuiver wit glanzend, voor afzonderlij ke montage 80 x 80 x 15 mm 

of voor montage in het E-design 55 schakelaarsysteem. Genereert zelf de nodige energie om 

 zendtelegrammen te versturen door op de toets te drukken, dus geen aansluitleiding en geen 

stand-by verlies. 

De levering omvat een grote toets.

Draadloze zenddrukknoppen met een toets kunnen een bruikbaar signaal uitsturen: toets onderaan drukken 
op de markering.
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 voorzien in de inbouwdoos. 

TF-4FT55
Wireless drukknop met 4 kanalen, zuiver wit glanzend, voor opbouw-montage 80 x 80 x 15 mm of montage 

in het E-design 55 schakelaarsysteem. Genereert zelf de nodige energie om zendtelegrammen te 

versturen door op de toets te drukken, dus geen aansluitleiding en geen  stand-by verlies. Smart 

Home sensor.

De levering omvat een dubbele toets.

Draadloze zenddrukknoppen met een toets kunnen een bruikbaar signaal uitsturen: toets onderaan 
drukken op de markering.
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 voorzien in de inbouwdoos. 

TF-2FT55 Wireless drukknop met 2 kanalen, zuiver wit glanzend EAN 4010312320419

TF-4FT55 Wireless drukknop met 4 kanalen, zuiver wit glanzend EAN 4010312317891



27

PASSIEVE WIRELESS SENSOREN E-DESIGN55

Tap-radio® – Het innovatieve Smart Home draadloze systeem met EnOcean technologie

Zenddrukknop met toets lasergravure

DIY product

TF-2ZT55-wg
Wireless drukknop met 2 kanalen, zuiver wit glanzend, voor opbouwmontage 80 x 80 x 15 mm of 

montage in het E-design 55 schakelaarsysteem. Genereert zelf de nodige energie om zendtele-

grammen te versturen door op de toets te drukken, dus geen aansluitleiding en geen stand-by 

verlies. Met toets lasergravure. Smart Home sensor.

Draadloze zenddrukknoppen met één toets kunnen twee bruikbare signalen uitsturen: toets bovenaan 
 drukken en toets onderaan drukken.
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 voorzien in de inbouwdoos.

TF-2ZT55-wg Zenddrukknop met 2 kanalen, zuiver wit glanzend EAN 4010312318744

DIY product FDT55EB-wg Wireless draai- drukknop, zuiver wit glanzend EAN 4010312319987

FDT55EB-wg
Wireless draai- drukknop met 1 kanaal, zuiver wit glanzend, voor opbouwmontage 80 x 80 x 25 mm of 

 montage in het E-design 55 schakelaarsysteem. Met batterij  (levensduur 2-8 jaar). Smart Home sensor.

Met deze draadloze draai- drukknop kunnen alle Eltako Wireless dimmers alsook de Wireless actoren 

TF61L, TF100L en alle FSR61 perfect aangestuurd worden.

Om deze draadloze draai- drukknop te kunnen inleren in actoren, moet men eerst de frontplaat met 
draaiknop verwij deren, vervolgens de kleine druktoets (LRN) ingedrukt houden en kort op de as van de 
draaiknop drukken. 
Een ingebouwde 3 V knoopcel CR2032 zorgt voor de voedingsspanning en gaat meerdere jaren mee. 
Om deze knoopcel te verwisselen moet men de frontplaat en de draaiknop verwij deren. 
Montage: de montageplaat vastschroeven. Vervolgens het afdekkader opklikken, de batterij  isolatiestrip 
verwij deren, de draaiknop terugplaatsen en de frontplaat opklikken.
De montageplaat kan eveneens boven een 55 mm inbouwdoos geschroefd worden door gebruik te maken 
van de schroeven voorzien in de inbouwdoos. Voor het vastschroeven raden we aan om inox schroeven 
met verzonken kop 2,9 x 25 mm (DIN 7982 C) te gebruiken. Zowel met pluggen 5 x 25 mm als ook op de 
55 mm inbouwdozen. 2 inox schroeven met verzonken kop 2,9 x 25 mm en 2 pluggen 5 x 25 mm worden 
 meegeleverd.
Enkel als er dimactoren aangestuurd worden: met een jumper kan de minimum helderheid in 3  stappen 
ingesteld worden. Men kan eveneens de functie Soft On kiezen waardoor de verlichting langzaam 
 ingeschakeld wordt.
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DIY product

FDT55B-wg
Wireless draai- drukknop met 1 kanaal, zuiver wit glanzend, voor opbouwmontage 80 x 80 x 25 mm 

of montage in het 55 mm schakelaarsysteem. Met batterij  (levensduur 2-8 jaar). Smart Home sensor.

Met deze draadloze draai- drukknop kunnen alle Eltako Wireless dimmers alsook de Wireless actoren 

TF61L, TF100L en alle FSR61 perfect aangestuurd worden.

Om deze draadloze draai- drukknop te kunnen inleren in actoren, moet men eerst de frontplaat met 
draaiknop verwij deren, vervolgens de kleine druktoets (LRN) ingedrukt houden en kort op de as van de 
draaiknop drukken. 
Een ingebouwde 3 V knoopcel CR2032 zorgt voor de voedingsspanning en gaat meerdere jaren mee. 
Om deze knoopcel te verwisselen moet men de frontplaat en de draaiknop verwij deren. 
Montage: de montageplaat vastschroeven. Vervolgens het afdekkader opklikken, de batterij  isolatiestrip 
verwij deren, de draaiknop terugplaatsen en de frontplaat opklikken.
De montageplaat kan eveneens boven een 55 mm inbouwdoos geschroefd worden door gebruik te maken 
van de schroeven voorzien in de inbouwdoos. Voor het vastschroeven raden we aan om inox schroeven 
met verzonken kop 2,9 x 25 mm (DIN 7982 C) te gebruiken. Zowel met pluggen 5 x 25 mm als ook op de 
55 mm inbouwdozen. 2 inox schroeven met verzonken kop 2,9 x 25 mm en 2 pluggen 5 x 25 mm worden 
 meegeleverd.
Enkel als er dimactoren aangestuurd worden: met een jumper kan de minimum helderheid in 3  stappen 
ingesteld worden. Men kan eveneens de functie Soft On kiezen waardoor de verlichting langzaam 
 ingeschakeld wordt.

FDT55B-wg Wireless draai- drukknop met 1 kanaal, zuiver wit glanzend EAN 4010312318256

Zenddrukknop met dubbele toets

DIY product

F4PT55-wg
Wireless drukknop met 4 kanalen, zuiver wit glanzend voor opbouwmontage 80 x 80 x 15 mm of 

montage in het 55 mm schakelaarsysteem. Genereert zelf de nodige energie om zendtelegrammen 

te versturen door op de toets te drukken, dus geen aansluitleiding en geen stand-by verlies. 

Met dubbele toets lasergravure. Smart Home sensor.

Dubbele toets met lasergravure 'Thuis-dag/-nacht', 'Onderweg' en 'Verlof'. 
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 
inbouw doos geschroefd worden door gebruik te maken van de schroeven voorzien in de inbouwdoos.

F4PT55-wg Wireless drukknop met 4 kanalen, zuiver wit glanzend EAN 4010312317907
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Professioneel product

FTA55D-wg
Wireless drukknop-actor dimmer. Voor opbouwmontage 84 x 84 x 16/33 mm of montage in het 

 E-design 65 schakelaarsysteem. Zuiver wit glanzend. Met Power MOSFET. Tot 300 W voor 230 V 

 gloeilampen en halogeenlampen, tot 100 W voor 230 V LED lampen. Niet geschikt voor inductieve 

(gewikkelde) transformatoren. Met kinderkamersturing en sluimerfunctie. Met geïnte-greerde 

 universele/richtingsdrukknop en extra aansluiting voor bij komende conventionele drukknoppen. 

 Voedingsspanning 230 V. Slechts 0,7 Watt stand-by verlies. Smart Home sensor en actor.

Men kan tot 32 Wireless universele zenddrukknoppen, richtingszenddrukknoppen, zenddrukknoppen voor 
centrale sturing en FB65B en FB55B bewegingssensoren inleren dankzij  de eenvoudige Tap techniek. 
Het toestel is eveneens voorzien van een aansluitklem waarop men bedrade 230 V drukknoppen kan 
 aansluiten (zonder verklikkerlampje).
De geïntegreerde drukknop is in de fabriek ingeleerd als universele drukknop en kan met een Tap bevel als 
richtingsdrukknop ingeleerd worden. 
Montage: boven een 55 mm inbouwdoos. 16 mm overlappend en 33 mm diep in de doos. 
De 230 V aansluiting en de aansluiting van de conventionele drukknoppen gebeurt via aan-sluitklemmen aan 
de achterzij de.

FTA55D-wg Drukknop actor dimmer, zuiver wit glanzend EAN 4010312319222

Professioneel product

FTA55DL-wg
Wireless drukknop-actor dimmer zonder N aansluiting. Voor opbouwmontage 84 x 84 x 16/33 mm 

of montage in het E-design schakelaarsysteem. Zuiver wit glanzend. Met Power MOSFET. Tot 300 W 

voor 230 V gloeilampen en halo-geenlampen, tot 100 W voor 230 V LED lampen. Dimbare spaar-

lampen (ESL) en 230 V LED lampen in de dimwij ze 'fase-afsnij ding' tot 200 W, en in de dimwij ze 

'fase-aansnij ding' tot 40 W afhankelij k van de mate van verluchting. 20 W minimumbelasting bij  

'fase-afsnij ding' en 8 W bij  'fase-aansnij ding'. Niet geschikt voor inductieve (gewikkelde) transfor-

matoren. Met kinderkamersturing en sluimerfunctie. Met geïntegreerde universele/richtingsdruk-

knop en extra aansluiting voor bij komende conventionele drukknoppen. Voedingsspanning 230 V. 

Slechts 0,7 Watt stand-by verlies. Smart Home sensor en actor.

Men kan tot 32 Wireless universele zenddrukknoppen, richtingszenddrukknoppen, zenddrukknoppen voor 
centrale sturing en FB65B en FB55B bewegingssensoren inleren dankzij  de eenvoudige Tap techniek. 
Het toestel is eveneens voorzien van een aansluitklem waarop men bedrade 230 V drukknoppen kan 
aansluiten (zonder verklikkerlampje).
De geïntegreerde drukknop is in de fabriek ingeleerd als universele drukknop en kan met een Tap bevel 
als richtingsdrukknop ingeleerd worden. 
Montage: boven een 55 mm inbouwdoos. 16 mm overlappend en 33 mm diep in de doos. 
De 230 V aansluiting en de aansluiting van de conventionele drukknoppen gebeurt via aan-sluitklemmen 
aan de achterzij de.

FTA55DL-wg Drukknop actor dimmer zonder N aansluiting, 
zuiver wit glanzend

EAN 4010312319239
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Professioneel product

FTA55L-wg
Wireless drukknop-actor lichtschakelaar 10 A/250 V AC. Voor opbouwmontage 84 x 84 x 16/33 mm 

of montage in het E-design 55 schakelaarsysteem. Zuiver wit glanzend. Impulsschakelaar met 1 NO 

contact, niet potentiaalvrij , 230 V gloeilampen en halogeenlampen tot 1000 W, ESL en 230 V LED 

lampen tot 200 W. Met geïntegreerde universele-/richtingsdrukknop en extra aansluiting voor bij -

komende conventionele drukknoppen. Voedingsspanning 230 V. Slechts 0,8 Watt stand-by verlies. 

Smart Home sensor en actor.

Men kan tot 32 Wireless universele zenddrukknoppen, richtingszenddrukknoppen, zenddrukknoppen voor 
centrale sturing en FB65B en FB55B bewegingssensoren inleren dankzij  de eenvoudige Tap techniek. 
Het toestel is eveneens voorzien van een aansluitklem waarop men bedrade 230 V drukknoppen kan 
aansluiten (zonder verklikkerlampje).
De geïntegreerde drukknop is in de fabriek ingeleerd als universele drukknop en kan met een Tap bevel 
als richtingsdrukknop ingeleerd worden. 
Montage: boven een 55 mm inbouwdoos. 16 mm overlappend en 33 mm diep in de doos. 
De 230 V aansluiting en de aansluiting van de conventionele drukknoppen gebeurt via aan-sluitklemmen 
aan de achterzij de.

FTA55L-wg Wireless drukknop-actor lichtschakelaar, zuiver wit glanzend EAN 4010312319253

Professioneel product

FTA55J-wg
Wireless zonnewering- rolluikactor 1+1 NO contacten, 4 A/250 V AC voor het sturen van één motor. 

Voor opbouwmontage 80 x 80 x15/33 mm of montage in het E-design 55 schakelaarsysteem. Zuiver 

wit glanzend. Met geïntegreerde universele-/richtingsdrukknop en extra aansluiting voor bij komende 

conventionele drukknoppen. Voedingsspanning 230 V. Slechts 0,8 Watt stand-by verlies. 

Smart Home sensor en actor.

Men kan tot 32 Wireless universele zenddrukknoppen, richtingszenddrukknoppen, zenddrukknoppen voor 
centrale sturing en FB65B en FB55B bewegingssensoren inleren dankzij  de eenvoudige Tap techniek. 
Het toestel is eveneens voorzien van een aansluitklem waarop men bedrade 230V drukknoppen kan 
 aansluiten (zonder verklikkerlampje).
De geïntegreerde drukknop is in de fabriek ingeleerd als universele drukknop en kan met een Tap bevel als 
richtingsdrukknop ingeleerd worden. 
Montage: boven een 55 mm inbouwdoos. 16 mm overlappend en 33 mm diep in de doos. 
De 230 V aansluiting en de aansluiting van de conventionele drukknoppen gebeurt via aan-sluitklemmen aan 
de achterzij de.

FTA55J-wg Wireless zonnewering- rolluikactor, zuiver wit glanzend EAN 4010312319246
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Professioneel product

Professioneel product

FIUS65-wg
Akoestische signaalgever voor binnen, zuiver wit glanzend, voor afzonderlij ke montage 

84x84x17 mm of montage in het E-design 65 schakelaarsysteem. Interne akoestische signaalgever 

van 80 dB. Voedingsspanning 230 V. Slechts 0,8 Watt stand-by verlies. Smart Home sensor. 

Men kan tot 32 zenddrukknoppen, draadloze deur- venstercontacten alsook bewegingssensoren inleren.

FIUS55E-wg
Akoestische signaalgever voor binnen, zuiver wit glanzend, voor afzonderlij ke montage 

80 x 80 x 17 mm of montage in het E-design 55 schakelaarsysteem. Interne akoestische signaalgever 

van 80 dB. Voedingsspanning 230 V. Slechts 0,8 Watt stand-by verlies. Smart Home sensor. 

Men kan tot 32 zenddrukknoppen, draadloze deur- venstercontacten alsook bewegingssensoren inleren.

FIUS65-wg Akoestische signaalgever voor binnenopstelling, half inbouw EAN 4010312320983

FIUS55E-wg Akoestische signaalgever voor binnenopstelling, half inbouw EAN 4010312320990
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DIY product

DIY product

FFKB-wg
Wireless venstercontact, zuiver wit glanzend, 75 x 25 x 12 mm, met batterij  (levensduur 7 jaar). 

Magneet zuiver wit, 37 x 10 x 6 mm. Smart Home sensor.

Bij  het sluiten en openen wordt telkens tweemaal kort na elkaar het betreffende telegram gestuurd. Cyclisch 
ca. alle 8 minuten wordt het actuele statustelegram verstuurd. Bevestiging door vastkleven. Deze telegrammen 
kunnen ingeleerd worden in een relaisactor Tap-radio® TF61R-230V, in de Tap-radio® rolluiksturing TF61J-230V, 
alsook in de Smart Home centrales MiniSafe, MiniSafe REG, Safe IV, Touch IV enz.

FTKE-rw
Wireless venstercontact met energiegenerator, zuiver wit, 48 x 32 x 11,5 mm. Tevens voor het 

 bewaken van lades en andere beweegbare uitrustingen. Genereert zelf de nodige energie om 

 zendtelegrammen te versturen door op de toets te drukken, dus geen aansluitleiding en geen 

stand-by verlies. Smart Home sensor.

Genereert zelf de nodige energie voor het uitsturen van een zendtelegram door een druk op de hendel, dus 
zonder batterij en, zonder aansluitleidingen en geen stand-by verlies. Bij  het openen en sluiten wordt telkens 
een zendtelegram verstuurd. Kan ingeleerd worden in een relais actor Tap-radio® TF61R-230V en Tap-radio® 
rolluikactor TF61J-230V, alsook in de Smart Home centrales MiniSafe, MiniSafe REG, Safe IV, Touch IV enz.
Bevestiging door kleven met de bij geleverde kleefstrook, vastschroeven of met de bij geleverde montagebeugel 
BW3. De 48 mm lange hendel kan ingekort worden tot 27 mm door een deel ervan af te snij den.

FFTE-rw
Wireless venstercontact met energiegenerator, zuiver wit, 48 x 32 x 11,5 mm. Tevens voor het 

 bewaken van deuren, lades en andere beweegbare uitrustingen. Genereert zelf de nodige energie 

voor het uitsturen van een zendtelegram door een druk op de plunjer, dus zonder batterij en, zonder 

aansluitleidingen en geen stand-by verlies. Smart Home sensor.

Bij  het openen en sluiten wordt telkens een zendtelegram verstuurd. Kan ingeleerd worden in een relais actor 
Tap-radio® TF61R-230V en Tap-radio®-rolluikactor TF61J-230V, alsook in de Smart Home centrales MiniSafe, 
MiniSafe REG, Safe IV, Touch IV enz. Bevestiging door kleven met de bij geleverde kleefstrook, vastschroeven 
of met de bij geleverde montagebeugel BW3.

FFKB-wg Wireless venstercontact EAN 4010312321102

FTKE-rw Wireless venstercontact met energiegenerator EAN 4010312315231

FFTE-rw Wireless venstercontact met energiegenerator EAN 4010312319024
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DIY product

TF-8FM
Minihandzender met 8 kanalen, zuiver wit met 8 toetsen voor 8 verschillende kanalen. Afmeting 

85 x 45 x 18 mm, gewicht slechts 60 gram. Genereert zelf de nodige energie om zendtelegrammen 

te versturen door op de toets te drukken, dus geen stand-by verlies. Met lasergravures op de 

 bovenzij de. Smart Home sensor.

Genereert zelf de nodige energie om zendtelegrammen te versturen door op de toets te drukken, dus geen 
stand-by verlies.
De toetsten zij n genummerd van 1 t.e.m. 6 alsook I en O voor centraal aan en centraal uit.

FTTB
Wireless handzender Tracker met batterij  (levensduur 5-8 jaar). 55 x 44 mm, 15 mm dik. 

Slechts 20 gram. Smart Home sensor.

De draadloze handzender Tracker FTTB is voorzien van een blauwe druktoets waarmee normale 
drukknop telegrammen verstuurd worden.
Na het openen van de behuizing (door de twee helften uit elkaar te trekken) kan men de schuifschakelaar 
in de positie Tr plaatsen om de Tracker te activeren.
Dan verstuurt de sensor alle 60 seconden een aanwezigheidstelegram. 
Een ingebouwde 3 V knoopcel CR2032 zorgt voor de voedingsspanning en gaat meerdere jaren mee.
De handzender kan als Tracker (aanwezigheidsmelder) ingeleerd worden in de visualisatie- en sturings-
software GFVS en in de volgende actoren: TF61L, TF61D, FTA65L, FTA65D, FTA55L, FTA55D, TF100L en 
TF100D.

TF-8FM Minihandzender met 8 kanalen EAN 4010312317112

FTTB Handzender Tracker EAN 4010312321119

DIY product

FFG7B-rw
Wireless sensor voor vensterhandgreep, zuiver wit, 120 x 35 x 7 mm, met batterij  (levensduur 7 jaar). 

Wordt gemonteerd achter een conventionele vensterhandgreep. Smart Home sensor. 

Verstuurt een telegram bij  het openen, sluiten of kantelen van het raam. Alle 15 minuten verstuurt hij  een 
statustelegram.
Eenvoudige montage achter een standaard vensterhandgreep: handgreep losschroeven, sensor 

plaatsen, handgreep vastschroeven.

FFG7B-rw Sensor voor vensterhandgreep, zuiver wit EAN 4010312318638
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MiniSafe

De MiniSafe als Smart Home centrale ontvangt de EnOcean signalen van vele Eltako sensoren en 

actoren, in het bij zonder de signalen van alle Tap-radio® modellen, en zorgt ook voor een 

 gecodeerde toegang vanop afstand intern en extern met de GFA4 app voor smartphone en tablet. 

Smart Home Centrale.

De verbinding van de MiniSafe met het lokale netwerk gebeurt via een Ethernet aansluiting.
Het beoogde gebruik van de MiniSafe is de bidirectionele communicatie met EnOcean telegrammen via 
Ethernet (TCP/IP).
Levering: MiniSafe, externe voedingsadapter, 1x Ethernet aansluitkabel 2 m RJ45, beknopte handleiding, 
download licentie voor de GFA4 App.
Specifi caties: processor: Intel X1021, geheugen: 1 GB DDR3 RAM + 4 GB eMMC, LAN: 1x 10/100 Mbit  Ethernet, 
geïntegreerde EnOcean-868 MHz zendmodule (TCM310) ESP3, voeding 5 V, kunststofbehuizing (zuiver wit 
glanzend), L x B x H: 165 x 70 x 35 mm met sleuven voor wandbevestiging en kunststofvoeten voor staande 
 toepassing. Gewicht: 175 gram.
De IP-confi guratie gebeurt met de App GFA4 van de Android-App Store of Apple-App Store. 

MiniSafe Smart Home centrale EAN 4010312319079DIY product
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Professioneel product

MiniSafe REG

De MiniSafe REG is een Smart Home centrale die de EnOcean signalen van vele Eltako sensoren en 

actoren ontvangt. Zorgt ook voor een gecodeerde toegang vanop afstand intern en extern met de 

GFA4 app voor smartphone en tablet. Smart Home Centrale.

De verbinding van de IP-controller met het lokale netwerk gebeurt via een Ethernet aansluiting.
Het beoogde gebruik van de MiniSafe REG is de bidirectionele communicatie met EnOcean telegrammen 
via Ethernet (TCP/IP).
Levering: MinisafeREG, draadloze antenne, externe voedingsadapter, 1 x Ethernet aansluitkabel 2 m RJ45, 
2 x adapter voor DIN-rail, beknopte handleiding, download licentie voor de GFA4 app.
Specifi caties: processor: Intel X1021, geheugen: 1 GB DDR3 RAM + 4 GB eMMC, LAN: 1x 10/100 Mbit Ether-
net, geïntegreerde EnOcean-868 MHz zendmodule (TCM310) ESP3, voeding 5 V, kunststofbehuizing (zuiver 
wit glanzend), LxBxH: 165x70x35 mm met sleuven voor wandbevestiging en kunststofvoeten voor staande 
toepassing. Gewicht: 175 gram.
De IP-confi guratie gebeurt met de App GFA4 van de Android-App Store of Apple-App Store. 
De kleine bij geleverde antenne kan vervangen worden door de ontvangstantenne FA250 met magnetische 
voet en een 250 cm lange kabel. 
Met de twee DIN-rail adapters voor de sleuven kan men het toestel monteren op een DIN-rail DIN-EN 60715 
TH35, 10 deeleenheden (10 TE) breed. In plaats van de stekkerverbinding kan het toestel ook aangesloten 
worden op een voeding HDR-30-5 voor DIN-rail montage. De speciale 5 V aansluitkabel met vrouwelij ke 
connector wordt bij geleverd.

MiniSafe REG Smart Home centrale voor DIN-rail montage EAN 4010312319017
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DIY product

WP
De Wibutler pro is de Smart Home centrale voor een globaal domotica systeem en verbindt een 

groot aantal draadloze sensoren en actoren met elkaar. Mogelij kheid tot offl  ine modus via een 

eigen access point, zonder online verbinding. Gecodeerde communicatie. Smart Home server.

Een profi eldrukknop F4PT wordt meegeleverd.

Eenvoudige indienststelling dankzij  de meegeleverde App. Download de App van de Website wibutler.com 
voor IOS en Android toestellen.

Technische Daten: Voeding: 12 V DC, 100-240 V AC, 50/60 Hz, draadloos protocol: EnOcean/868,3 MHz, 
Z-Wave, ZigBee, WLAN; LAN: 1x Ethernet RJ45; harde schij f: geïntegreerde 8 GB SSD; RAM 1 GB DDR3; 
processor: 1 GHz CPU ARMADA 370 ARM v7; audio: geïntegreerde luidspreker, 3,5 mm jack. 

Afmetingen (L x B x H) 11,7 x 11,7 x 4,1 cm; kleur: wit.

Tech

Z-W
proc

Afm

WP Wibutler pro Smart Home centrale EAN 4010312317372

Smart Home centrale Wibutler 
pro

Wibutler -App Eltako editie

HET WIBUTLER CONCEPT

Wibutler is een Smart Home oplossing, fabricaat onafhankelij k, 

die het dagelij kse leven van personen kan vereenvoudigen. 

Deze oplossing verbindt producten van verschillende fabri-

kanten en het laat de gebruiker toe om alle producten met één 

enkele App te sturen, combineren en automatiseren. Door het 

gebruik van speciaal gedefi nieerde tij d- en auto matisatieregels 

kan de Wibutler verschillende taken overnemen en ageren 

volgens de wensen van zij n eigenaar.

Wibutler pro

Het hart van de oplossing is de Wibutler pro Smart Home centrale 
die, dankzij  de vele draadloze normen (EnOcean, ZWave, ZigBee, 
WLAN) compatibel is met veel toestellen van verschillende fabri-
kanten. Deze Smart Home centrale laat ook toe om verschillende 
protocollen met elkaar te combineren. De Wibutler pro kan ook 
volledig veilig offl  ine gebruikt worden. Daarvoor is geen internetver-
binding nodig.

Wibutler -App Eltako editie

Met de Wibutler App kunnen intelligente producten met enkele kliks 
met elkaar verbonden worden, geautomatiseerd en gestuurd. 

Zo werkt het:

  Automatisatieregels:  met de Wibutler werken toestellen in 
team. Toestellen reageren met regels als/dan op bewegingen of 
acties zoals het openen of sluiten van vensters, deuren of lades.

 Tij dsturingen: de Wibutler gebruikt tij dregels om weerkerende 
functies uit te voeren op specifi eke tij dstippen.

  Afstandsbediening:  indien men niet thuis is, dan kan men de 
Wibutler gebruiken via zij n Smartphone of Tablet om de toestand 
van zij n toestellen te controleren en te bevelen.

  Verbruiksoverzicht: Wibutler meet de verbruiken en bepaalt zo 
waar men de grootste energiebesparingen kan uitvoeren.

 Profi elen: gedefi nieerde regels worden toegekend aan profi elen 
(bv. 'thuis dag', 'thuis/nacht', 'onderweg' en 'vakantie'). Met één 
klik op een profi eldrukknop wordt de complete woning in de ge-
wenste modus geplaatst (bv. 'onderweg'. Alles uit, alarmsysteem 
en aanwezigheidssimulaties aan).
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DIY product

Professioneel product

FSRP-230V
Tussenstekker (Schuko versie) met functie repeater 1 en 2 niveaus. 100 x 55 x 45 mm

(afmetingen zonder achterliggende stekker), zuiver wit. Slechts 0,8 Watt stand-by verlies. 

Smart Home repeater.

Tussenstekker met Duitse Schuko contactdoos met kinderveiligheid. Een repeater is enkel nodig als 
de condities van het gebouw een storingsvrij e ontvangst verhinderen, of wanneer de afstand tussen de 
zender en de actor te groot is. 
Bij  de levering is de niveau-2 modus geactiveerd.
Naast de signalen van sensoren worden ook de signalen van andere repeaters in niveau-1 verwerkt. 
Een signaal kan daardoor maximaal 2 keer ontvangen en versterkt worden.
Vanaf productieweek 31/18: er kan omgeschakeld worden naar niveau 1 door het apparaat meermaals 
in en uit het stopcontact te steken. Nu worden enkel nog de zendsignalen van sensoren ontvangen en 
versterkt. Zendsignalen van andere repeaters worden geïgnoreerd, dit om het aantal telegrammen te 
verminderen.
Niveau-1 modus activeren:

De tussenstekker even kort 3 maal in- en uitpluggen met een interval van 1 seconde en dat binnen de 10 
seconden.
Niveau-2 modus activeren:

De tussenstekker even kort 5 maal in- en uitpluggen met een interval van 1 seconde en dat binnen de 20 
seconden.
Zendrepeaters moeten niet ingeleerd worden. Ze ontvangen en versterken de signalen van Wireless 
sensoren binnen hun ontvangstbereik.

FSRP-230V Tussenstekker repeater EAN 4010312314999

TF61P-230V
Repeater voor radiosignalen met 1 en 2 niveaus 45 x 45 x18 mm. Slechts 0,8 Watt stand-by verlies. 

Smart Home Repeater.

Voedingsspanning 230 V. 
Deze repeater is enkel nodig als de condities van het gebouw een storingsvrij e ontvangst verhinderen, of 
wanneer de afstand tussen de zender en de ontvanger te groot is.
Bij  de levering is de niveau 1 modus geactiveerd. Enkel de signalen van de zenddrukknoppen worden 
ontvangen, getest en met de volle zendcapaciteit verder gestuurd.
Zendsignalen van andere repeaters worden genegeerd om het volume aan gegevens te beperken.
Vanaf productieweek 26/18: Met de interne jumper kan men omschakelen naar niveau 2. Hiervoor moet 
men de voedingsspanning afschakelen en de kap verwij deren (door de sluitnokken iets in te drukken). 
Vervolgens plaatst men de jumper op de beide pinnen en kan men de kap terug op de repeater klikken. 
Nu worden naast de signalen van de zenddrukknoppen ook de signalen van andere niveau 1 repeaters 
verwerkt. Een signaal kan daardoor maximaal 2 keer ontvangen en versterkt worden. Zendrepeaters 
moeten niet ingeleerd worden. Ze ontvangen en versterken de signalen van Wireless sensoren binnen hun 
ontvangstbereik.

TF61P-230V Repeater EAN 4010312318157
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Type TF61D, TF100D, TF61L, TF100A,  TF61J, FTA65J,
 FTA65D, FTA55D TF100L, FTA65L,  FTA55J
  FTA55L, TF61R
Contacten 

Contact materiaal / contact afstand Power MOSFET AgSnO2/0,5 mm AgSnO2/0,5 mm 
Testspanning stuuraansluiting / contact – 3 mm 3 mm
Testspanning stuuraansluiting / contact – 2000 V 2000 V
Nominaal schakelvermogen per contac – 10A/250 V AC  4A/250V AC
Gloeilampen en halogeenlampen 1)  bis 300 W 2) 3) 1000 W 500 W
230V, I aan ≤ 35A/10ms Elektronische transfo’s 
Vermogen TL lampen met KVG in DUO schakeling of niet gecompenseerd – 500 VA –
Vermogen TL lampen met KVG parallel gecompenseerd of met EVG – 500 VA –
Compacte TL lampen met EVG en spaarlampen ESL – bis 200 W –
Inductieve belasting cos  = 0,6/230V AC, Inschakelstroom ≤ 35A – 500 W 500 W
230V LED lampen bis 100 W 2) 5) bis 200 W 3) –
Levensduur bij  nominale belasting, cos  = 1  – > 105 > 105

Levensduur bij  nominale belasting, cos  = 0,6  – > 4 x 104 > 4 x 104

Max. schakelfrequentie – 103/h 103/h
Maximale sectie van een geleider 4 mm2 4 mm2 4 mm2

2 geleiders met dezelfde sectie  1,5 mm2 1,5 mm2 1,5 mm2

Schroefkop gleuf/kruisgleuf gleuf/kruisgleuf gleuf/kruisgleuf
Beschermingsgraad behuizingen/ aansluitingen IP30/IP20 IP30/IP20 IP30/IP20

Elektronica   
Inschakelduur 100% 100% 100%
Max./min. omgevingstemperatuur +50°C/-20°C 4) +50°C/-20°C +50°C/-20°C
Stand-by verlies (werkvermogen) 0,7 W  0,8 W 0,8W
Stuurstroom 230V-lokale stuuringang, enkel bij  de reeks 61 0,4 mA 0,4 mA 0,4 mA
Max. parallelcapaciteit (ca. lengte) van de lokale stuurleiding bij  230V AC 3nF (10 m) 3nF (10 m) 3nF (10 m)
 

1) Bij lampen van max. 150W.  2) Het schakelvermogen is afhankelijk van de mate van verluchting.  3) Bij het berekenen van de belasting bij capacitieve (elektronische) transfo’s dient men rekening 

te houden met een verlies van 5%.  4) Beïnvloedt het maximaal schakelvermogen.  5) Wegens verschillen in de lampenelektronica kunnen er zich, afhankelijk van de fabrikant, beperkingen voordoen 
 betreffende het dimbereik, het in- en uitschakelen alsook een beperking van het maximaal aantal lampen (10 stuks) ; zeker als de aangesloten belasting klein is (bv. bij LED van 5W)
Het Eltako Wireless systeem is gebaseerd op de standaard EnOcean 868 MHz, frequentie 868,3 MHz, datasnelheid 125 kbps, ASK modulatie, max. zendvermogen 7 dBm (<10 mW).

Normen: EN 61000-6-3, EN 61000-6-1 en EN 60 669

TF61D, TF100D, FTA65D, FTA55D

Directe overdracht van de dimwaarden van 0-100%, 
FUNC=38, Command 2 (gelij k aan EEP A5-38-08).

ORG =  0x07
Data_byte3 =  0x02
Data_byte2 =  Dimwaarde in % van 0-100 dez.
Data_byte1 =   Dimsnelheid: 0x01 = zeer snel-0xFF = zeer langzaam

Data_byte0 =  DB0_Bit3 = LRN toets 
 (0 = inleertelegram, 1 = data telegram)
DB0_Bit0 =  1: dimmer aan, 0: dimmer uit.
DB0_Bit2 =  1: dimwaarde blokkeren, 0: dimwaarde niet geblokkeerd
DB0_Bit5 =  1: inleermodus activeren, 3x binnen 2s = wissen GFVS-ID
Inleertelegram: 0xE0400D80
Inleermodus deblokkeren: 0x00000028
Bevestigingstelegram opvragen: 0x00000008

TF61J, FTA65J, FTA55J

Direct stuurcommando met opgave van looptij d in sec. 
FUNC=3F, Typ=7F (universeel). 

ORG =  0x07
Data_byte3 =  looptij d in 100ms MSB
Data_byte2 =  looptij d in 100 ms LSB, of in seconden 1-255 dez.
Data_byte1 =  commando: 0x00 = Stop, 0x01 = op, 0x02 = neer

Data_byte0 =  DB0_Bit3 = LRN toets 
 (0 = inleertelegram, 1 = data telegram)

DB0_Bit2 =  actor voor drukknoppen blokkeren/deblokkeren 
 (0 = deblokkeren, 1 = blokkeren)
DB0_Bit1 =  omschakeling looptij d in seconden of in 100ms.
 (0 = looptij d enkel in DB2 in seconden)
 (1 = looptij d in DB3(MSB)+DB2(LSB) in 100 ms.)
DB0_Bit5 =  1: inleermodus activeren, 3x binnen 2s = wissen GFVS-ID

Inleertelegram: 0xFFF80D80
Inleermodus deblokkeren: 0x00000028

TF61L, TF100L, TF100SSR, FTA65L, FTA55L

Direct schakelcommando, FUNC=38, Command 1, (gelij k aan EEP A5-38-08).

De mogelij kheid bestaat om een schakelstand met hoogste prioriteit te 
blokkeren zodat andere ingeleerde drukknoppen de schakelstand niet kunnen 
veranderen.
ORG =  0x07
Data_byte3 =  0x01
Data_byte2 =  niet in gebruik
Data_byte1 =  niet in gebruik
Data_byte0 =  DB0_Bit3 = LRN toets 
 (0 = inleertelegram, 1 = data telegram)
DB0_Bit2 =  1: schakelstand blokkeren, 0: schakelstand niet blokkeren
DB0_Bit0 =  1: schakeluitgang aan, 0: schakeluitgang uit
DB0_Bit5 =  1: inleermodus activeren, 3x binnen 2s = wissen GFVS-ID
Inleertelegram: 0xE0400D80
Inleermodus deblokkeren: 0x00000028
Bevestigingstelegram opvragen: 0x00000008

TECHNISCHE GEGEVENS – TAP-RADIO® SCHAKELACTOREN EN DIMACTOREN

STUURTELEGRAMMEN VANUIT DE GFVS SOFTWARE

STUURTELEGRAMMEN VANUIT DE GFVS SOFTWARE
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FTKE, FFTE

ORG =  0x05
Data_byte3 =   0xF0 (venster gesloten)

0xE0 (Fenster offen)

FKS-H

EEP: A5-20-04
Data_byte3 =  ventielpositie 0-100%
Data_byte2 =  (indien data_byte0 = 08) voorlooptemperatuur 
 20-80°C 0x00-0xFF 
Data_byte2 =  (indien data_byte0 = 0A) gewenste temperatuur
 10-30°C 0x00-0xFF
Data_byte2 =  (indien data_byte0 = 09) 
 foutcode 0x12 = batterij  leeg 
Data_byte1 =  actuele temperatuur 10-30°C 0x00-0xFF

Inleertelegram:  0x80204580

FLGTF65, FLGTF55

TVOC-datatelegram volgens EEP: A5-09-0C
Data_byte3 + Data_byte2 = 0…65535ppb komt overeen met 0x00 … 0xFF
Data_byte1 =  -
Data_byte0 =  0x0A
Inleertelegram 0x24600D80
Temperatuur-vochtigheidstelegram volgens EEP: A5-04-02
Data_byte3 = -
Data_byte2 = relatieve vochtigheid 0…100% komt overeen met 0x00 … 0xFA
Data_byte1 = actuele temperatuur -20°C..+60°C komt overeen met 0x00 … 0xFA
Data_byte0 =  0x0F
Inleertelegram 0x10100D87

FRWB, FHMB 

EEP: A5-30-03
Data_byte3 = 0x00
Data_byte2 =  Temperatuur 0..40°C, lineair 255..0
Data_byte1 = 0x0F = alarm, 0x1F = geen alarm
Data-Byte0 = 0x08
Inleertelegram: 0xC0182D80

FSU65D/230V, FSU55D/230V

PTM200-telegram ORG = 0x05
Data_byte3 = 0x70 = inschakelen, 0x50 = uitschakelen
Uurtelegram volgens EEP A5-13-04
Inleertelegram: 0x4C200D80
Telegram Tap-radio volgens EEP A5-38-08
Inleertelegram: 0xE0400D80

FFT65B, FFT55B, FTFB

EEP: A5-04-02
Inleertelegram 0x10100D87
Data_byte2 = vochtigheid 0…100% (komt overeen met 0.. 250)
Data_byte1 = temperatuur -20°C..+60°C (komt overeen met 0.. 250)
EEP: A5-04-03
Inleertelegram 0x10180D80
Data_byte3 = vochtigheid 0…100% (komt overeen met 0.. 255)
Data_byte2 en 1 = temperatuur -20°C..+60°C (komt overeen met 0.. 1023)

FTR65DSB, FTR65HB, FTR65SB, FTR55DSB, FTR55HB, FTR55SB

Bedrij fsinstelling TF61:  EEP: A5-38-08
Inleertelegram:  0xE0400D80
Datatelegram:  UIT = 0x01000008 AAN = 0x01000009 
Hysterese:  1°
Bedrij fsinstelling FHK:  EEP: A5-10-06
Inleertelegram:  0x40300D87 
Data_byte2 =  gewenste temperatuur 12°C tot 28°C, 
 vorstsymbool = 8°C 
Data_byte1 =  actuele temperatuur 0 tot 40°C

TF-1FT

ORG = 0x05
Data_byte3 =  0x10

TF-4FT, TF-2ZT, TF-4PT, TF-4FT55, TF-2ZT55, TF-4PT55

ORG =  0x05
Data_byte3 =  0x70/0x50 met enkele toets
Data_byte3 =  0x70/0x50/0x30/0x10 met dubbele toets

FHD60SB

TF-Modus: EEP:  A5-38-08
Inleertelegram: 0xE0400D80 
Datatelegram: AUS = 0x01000008
 EIN = 0x01000009
FAH-Modus: EEP: A5-06-01
Inleertelegram: 0x18080D80

FB65SB, FBH65SB, FB55SB, FBH55SB

EEP: A5-07-01
Data_byte3 =  -
Data_byte2 =  -
Data_byte1 =  0xC8 = halfautomatische bewegingsdetectie 
 0xFF = volautomatische bewegingsdetectie
Data_byte0 =  0x08
Inleertelegram:  0x1C080D80

Enkel FBH65SB, FBH55SB

FBH modus-datatelegram volgens EEP: A5-08-01
Data_byte3 =  spanning 0-5,1V (0-255)
Data_byte2 =  helderheid 0-510 Lux (0-255)
Data_byte1 = -
Data_byte0 = 0x0D = beweging
0x0F=  geen beweging
FBH modus inleertelegram: 0x20080D85

FDT65B, FDT55B

EEP: A5-38-08
Inleertelegram: 0xE0400D80 
Data_byte3 = 0x02
Data_byte2 = Dimwaarde in % von 0-100 dez.
Data_byte1 = 0x01
Data_byte0_Bit0:  1 = aan, 0 = uit

FFG7B

EEP: A5-14-09
Data_byte0 = 0x08 = venster gesloten
 0x0E = venster open
 0x0A = venster gekanteld
Data_byte3 = batterij spanning: 0..250, 0..5V
Inleertelegram: 0x50480D80

enkel EEP: F6-10-00
ORG =  0x05
Data_byte3 = 0xF0 (venster gesloten)
 0xE0 (venster open)
 0xD0 (venster gekanteld)

FFKB

EEP: D5-00-01
ORG =  0x06
Data_byte3 =  contact gesloten -> 0x09
 contact open -> 0x08
Data_byte2 =  -
Data_byte1 =  -
Data_byte0 =  -
Inleertelegram DB3..DB0: 0x00, 0x00, 0x00, 0x00

TAP-RADIO® SENSORTELEGRAMMEN

SENSORTELEGRAMMEN
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FTTB

EEP: A5-07-01
Data_byte3 =  werkspanning (20mV/waarde)
Data_byte2 =  -
Data_byte1 = 0xF0  
Data_byte0 =  0x0F
Aanwezigheid inleertelegram: ORG7: 0x1C080D80
Aanwezigheid datatelegram: ORG7: 0x9500F00F
Drukknoptelegram: ORG5: 0x70 bij  indrukken en 0x00 bij  loslaten.

FUTH65D/230V, FUTH55D/230V

EEP: A5-10-06
Data_byte3 =   daling van de nachttemperatuur 0-5°K in stappen van 1°
Data_byte2 =  gewenste temperatuur 0..40°C, lineair 0x00 - 0xFF
Instelbaar bereik: 8..40°C
Data_byte1 =   actuele temperatuur 0..40°C, lineair 0xFF - 0x00
Data_byte0 =   DB0_Bit3 = LRN toets
Inleertelegram: 0x40300D87
EEP: A5-10-12
Data_byte3 =   gewenste luchtvochtigheid 0..100%
Instelbaar bereik: 10..90%
Data_byte2 =   actuele luchtvochtigheid 0..100% 
   (komt overeen met 0..250) 
Data_byte1 =   gewenste temperatuur 0..40°C 
   (komt overeen met 0..250)
Data_byte0 =   DB0_Bit3 = LRN toets
Inleertelegram: 0x40900D80

SENSORTELEGRAMMEN

TAP-RADIO® SENSORTELEGRAMMEN
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