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FUTH55D-
FBH65SB-
FTFB-

AKTIEVE WIRELESS SENSOREN CONTROLE-
REN CONTINU HUN OMGEVINGSWAARDEN EN 
STUREN DIE AUTOMATISCH DOOR IN TELE-
GRAMMEN.

BIJ  EEN MANUELE BEDIENING VERSTUREN 
PASSIEVE SENSOREN EEN ZENDTELEGRAM.
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OVERZICHT EN INFORMATIE

FFTE-rw

BW3

FTKE-rw

BW3

FFKB- FTKB- FFG7B-

SV7x7x14

FTK- mTronic eTronic FFGB-hg 

(EIMSIG)

Wireless deur- vens-
tercontact met plunjer, 
met energiegenerator

Wireless deur- 
venstercontact met 
energiegenerator

Wireless 
deur- en 
venstercontact 
met batterij 

Wireless 
deur- en 
venstercontact 
met zonnecel 
en batterij 

Wireless vensterhand-
greep sensor met batterij 

Verlengstift
SV7x7x14

Wireless deur- en 
venstercontact 
met zonnecel

Wireless 
venster-mul-
tisensor met 
batterij  voor 
montage in 
de sponning

Wireless 
venstercon-
tact voor 
montage in 
sponning,
met batterij 

Wireless 
venster+glasbreuk-
sensor Eimsig met 
batterij 

FOTO

EAN 4010312319024
BW3: 4010312907641

4010312315231
BW3: 4010312907641

wg: 4010312321102
am: 4010312323663

wg: 4010312321621
am: 4010312322352

rw: 4010312318638
am: 4010312322291
al: 4010312322031
SV7x7x14: 4010312908990

wg: 4010312321638
ag: 4010312305164
am: 4010312321645

4010312324127 4010312324134 4010312322246

ARTIKEL-NR. 30000450
BW3: 30000412

30000400
BW3: 30000412

wg: 30000423
am: 30000425

wg: 30000424
am: 30000474

rw: 30000443
am: 30000468
al: 30000460
SV7x7x14: 30000031

wg: 30000421
ag: 30000407
am: 30000452

30000033 30000032 30000473

KLEUR(EN) zuiver wit zuiver wit zuiver wit 
glanzend,
antraciet mat

zuiver wit 
glanzend,
antraciet mat

zuiver wit,
antraciet mat,
aluminium

zuiver wit 
glanzend, 
antraciet 
glanzend, 
antraciet mat

licht grij s zwart licht grij s

AFMETINGEN 48x32x11,5 mm 48x32x11,5 mm 75x25x12 mm 75x25x12 mm 120x35x7 mm 75x25x12 mm 135x18x9 mm 77x24x10 mm 135x26x9 mm

BATTERIJ neen neen ja ja ja neen ja ja ja

ZONNECEL neen neen neen ja neen ja neen neen neen

MONTAGE vastkleven, 
vastschroeven of 
bevestigingsbeugel 
BW3

vastkleven, 
vastschroeven of 
bevestigingsbeugel 
BW3

vastkleven vastkleven monteren achter de 
 vensterhandgreep

vastkleven vast-
schroeven 
(tussen 
kozij n en 
vleugel)

vast-
schroeven 
(tussen 
kozij n en 
vleugel)

vastschroeven 
(tussen kozij n en 
vleugel)

ENOCEAN-

SENSOR

TELEGRAMMEN

(EEP)

F6-10-00
ORG (hex) 0x05 
0xF0 =  toe
0xE0 = open

F6-10-00
ORG (hex) 0x05 
0xF0 =  toe
0xE0 = open

D5-00-01 D5-00-01 A5-14-09 
F6-10-00

D5-00-01 A5-14-0A 
=  inbraak-

alarm

A5-14-0A A5-14-01 = open/dicht
A5-14-09 = open/dicht/
gekanteld
A5-14-0A = inbraakalarm
A5-14-07 = voordeur met 
schootcontact
A5-14-09 = voordeur met 
schootcontact en inbraakalarm

OPEN/

TOE
✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

OPEN/

GEKANTELD/

TOE
✗ ✗ ✗ ✗ ✔ ✗ ✔ ✗ ✔

GLASBREUK ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✔

KNX GATEWAY 

ENO 626 + 636
✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

MINISAFE ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

SAFE ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

WIBUTLER
✔ ✔ ✔ ✔

enkel met 
EEP F6-10-00

✔ ✔ ✔ ✔

MEDIOLA 

MV6MINI
✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

VENSTERCONTACTEN
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FTR65HB-wg FTR65SB-wg FTAF55D/

230V-wg

FUTH65D/

230V-wg

FUTH55D/

12-24V UC-wg

FTR65HS/

12V DC-wg

FTR86B-ws FTR65DSB-wg

Thermostaat met 
instelwieltje en
met batterij  

Wireless tempera-
tuurregelaar met 
zonnecellen en 
batterij 

Wireless temperatu-
urregelaar Air+Floor

Klok-thermostaat-
hygrostaat

Klok-thermostaat-
hygrostaat

Temperatuurvoeler 
met instelwieltje en 
zonnecel

Wireless tempe-
ratuurregelaar wit 
met display en met 
batterij 

Wireless temperatu-
urregelaar met display 
en 2 zonnecellen

FOTO

EAN 4010312317594 4010312319178 4010312322215 4010312321300 4010312321294 4010312320136 4010312318423 4010312319338

ARTIKEL-NR. 30065480 30065496 30055747 30065742 30000435 30065666 30000439 30065497

KLEUR(EN) zuiver wit glanzend zuiver wit glanzend zuiver wit glanzend zuiver wit glanzend zuiver wit glanzend zuiver wit glanzend wit zuiver wit glanzend

AFMETINGEN 84x84x27 mm 84x84x27mm 80x80x14 mm 84x84x14mm 80x80x14mm 84x84x36 mm 86x86x35 mm 84x84x22mm

BATTERIJ ja ja neen neen neen neen ja ja

ZONNECEL neen ja neen neen neen ja neen ja

EXTERNE 

VOEDING

neen neen ja ja ja ja neen 12V DC als alternatief 
voor batterij voeding

MONTAGE opbouw of voor een 
inbouwdoosje

opbouw of voor een 
inbouwdoosje

opbouw of voor een 
inbouwdoosje

opbouw of voor een 
inbouwdoosje

opbouw of voor een 
inbouwdoosje

opbouw of voor een 
inbouwdoosje

opbouw of voor een 
inbouwdoosje

opbouw of voor een 
inbouwdoosje

ALTERNATIEF

 E-DESIGN55

FTR55HB-wg

(zuiver wit 

 glanzend)

FTR55HB-am

(antraciet mat)

80x80x27 mm

FTR55SB-wg

80x80x27 mm

FUTH55D/230V-wg

(zuiver wit 

 glanzend)

FUTH55D/230V-am 

(antraciet mat)

80x80x14 mm

FUTH55D/

12-24V UC-am 

(antraciet mat)

80x80x14 mm

FTR55DSB-wg

80x80x22 mm

EAN 4010312317921
4010312322307

4010312321065 4010312318003
4010312322345

4010312322369 4010312319345

ARTIKEL-NR. wg: 30000556
am: 30000566

30000558 wg: 30000432
am: 30000476

30000477 30000560 

ENOCEAN 

 SENSOR TELE-

GRAM (EEP)

A5-38-08 en 
A5-10-06

A5-38-08 en 
A5-10-06

A5-10-06 Plus 
DATA_BYTE3

A5-10-06 en 
A5-10-12

A5-10-06 en 
A5-10-12

A5-10-06 Plus 
DATA_BYTE3

A5-10-06 A5-38-08 en 
A5-10-06

TEMPERATUUR ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

VOCHTIGHEID ✗ ✗ ✔ ✔ ✔ ✗ ✗ ✗

ANDERE Air+Floor, voor het 
bewaken van de 
 vloertemperatuur kan 
er een temperatuur-
voeler aangesloten 
worden

schakelklok schakelklok

KNX GATEWAY 

ENO 626 + 636
✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

MINISAFE ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

SAFE ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

WIBUTLER ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

MEDIOLA 

MV6MINI
✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

OVERZICHT EN INFORMATIE

THERMOSTATEN
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FFT65B-wg FTFB- FTFSB- FFT60SB FCO2TF65-wg FCO2TS-wg FLGTF65-230V-

wg

FTF65S/

12V DC-wg

FBH65TF/

12V DC-wg

Wireless 
vochtigheids- en 
temperatuursen-
sor met batterij 

Wireless 
vochtigheids- en 
temperatuursen-
sor met batterij 

Wireless 
tempera-tuur en 
vochtigheidssen-
sor met zonnecel 
en batterij 

Wireless tempera-
tuur- en vochtig-
heidssensor, voor 
binnen en buiten 
met zonnecel en 
batterij 

Wireless CO2, 
temperatuur+ 
vochtigheidssen-
sor voor binnen

Wireless 
CO2-tafelsensor 
met temperatuur- 
vochtigheidssensor 
met geluidssignaal

Wireless 
luchtkwaliteit-
temperatuur-
vochtigheids-
sensor

Wireless tempe-
ratuurvoeler 

Wireless 
bewegings- en 
helderheidssensor 
met temperatuur- 
en vochtigheids-
sensor

FOTO

EAN 4010312317587 4010312319147
4010312323670

4010312320853
4010312322406

4010312320945 4010312315880 4010312324004 4010312321041 4010312320129 4010312320112

ARTIKEL-NR. 30065475 wg: 30000559
am: 30000429

wg: 30000563
am: 30000475

30000461 30065277 30065278 30065520 30065536 30065986

KLEUR(EN) zuiver wit 
glanzend

zuiver wit 
glanzend,
antraciet mat

zuiver wit 
glanzend,
antraciet mat

zuiver wit zuiver wit 
glanzend

zuiver wit 
glanzend

zuiver wit 
glanzend

zuiver wit 
glanzend

zuiver wit 
glanzend

AFMETINGEN 84x84x17 mm 75x25x12 mm 75x25x12 mm 60x46x30 mm 84x84x29 mm 85x85x65 mm 84x84x17/33 mm 84x84x30 mm 84x84x39 mm

BATTERIJ ja ja ja ja neen neen neen neen neen

ZONNECEL neen neen ja ja neen neen neen ja neen

EXTERNE 

VOEDING

neen neen neen neen met 12V DC 
voeding

voedingsblok 230V voedings-
spanning

met 12V DC 
voeding

met 12V DC 
voeding

MONTAGE opbouw of voor 
een inbouwdoosje

afzonderlij ke 
montage

afzonderlij ke 
montage

afzonderlij ke 
montage

voor inbouwdoos tafelmodel voor inbouwdoos voor inbouwdoos voor inbouwdoos

ALTERNATIEF
 E-DESIGN55

FFT55B-wg

80x80x17 mm

FLGTF55-230V-wg

80x80x17/33 mm

EAN 4010312321010 4010312321058

ARTIKEL-NR. 30055475 30055520

ENOCEAN 

 SENSOR TELE-

GRAM (EEP)

A5-04-02 of 
A5-04-03

A5-04-02 of
A5-04-03

A5-04-02 of
A5-04-03

A5-04-02 of
A5-04-03

A5-09-04 A5-09-04 A5-09-0C en 
A5-04-02

A5-02-05 A5-08-01
Uitzonderingen 
door Eltako

A5-04-02

TEMPERATUUR ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

VOCHTIGHEID ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✗ ✔ 

ANDERE CO2 CO2 luchtkwaliteit beweging, 
 helderheid

KNX GATEWAY 

ENO 626 + 636
✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

MINISAFE
✔ ✔ ✔ ✔ ✗ ✗ ✔ (zonder lucht-

kwaliteit)
✔ ✔ 

SAFE ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

WIBUTLER ✔ ✔ ✔ ✔ ✗ ✗ ✔ ✔ ✔ 

MEDIOLA 

MV6MINI
✔ ✔ ✔ ✔ in voorbereiding in voorbereiding ✔ ✔ ✔ 

OVERZICHT EN INFORMATIE

TEMPERATUURSENSOREN
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FHD60SB FB65B-wg FHD65SB-wg FBH65SB-wg FBH65/

12V DC-wg

FABH65S-wg FBH65TF/

12V DC-wg

FBH65S/

12V DC-wg

FABH130/

230V-rw

Wireless hel-
derheids- sche-
mersensor, voor 
binnen en buiten 
met zonnecel en 
batterij 

Wireless bewe-
gingssensor 
met batterij 

Wireless helder-
heidssensor voor 
plafondmontage 
met 2 zonnecel-
len en batterij 

Wireless helder-
heidssensor voor 
plafondmontage 
met 2 zonnecel-
len en batterij 

Wireless bewe-
gings- en helder-
heidssensor

Wireless bewegings- 
en helderheids-
sensor voor 
buitenopstelling

Wireless bewe-
gings- en helder-
heidssensor met 
temperatuur- en 
vochtigheids-
sensor

Wireless bewe-
gings- en helder-
heidssensor

Wireless bewe-
gings- en helder-
heidssensor voor 
buitenopstelling

FOTO

EAN 4010312320952 4010312317570 4010312320143 4010312317914 4010312320099 4010312315798 4010312320112 4010312320105 4010312317617

ARTIKEL-NR. 30000462 30065470 30065305 30065856 30065466 30065852 30065986 30065860 30000466

KLEUR(EN) zuiver wit zuiver wit 
glanzend

zuiver wit 
glanzend

zuiver wit 
glanzend

zuiver wit 
glanzend

zuiver wit 
glanzend

zuiver wit 
glanzend

zuiver wit 
glanzend

zuiver wit

AFMETINGEN 60x46x30 mm 84x84x25 mm 84x84x39 mm 84x84x39 mm 84x84x39 mm 84x84x39 mm 84x84x39 mm 84x84x39 mm 130x85x100 mm

BATTERIJ ja ja ja ja neen neen neen neen neen

ZONNECEL ja neen ja ja neen ja neen ja neen

EXTERNE 

VOEDING

neen neen neen neen ja neen ja ja ja

MONTAGE opbouw opbouw of voor 
een inbouwdoosje

plafondmontage opbouw of voor 
een inbouwdoosje

opbouw of voor 
een inbouwdoosje

opbouw of voor 
een inbouwdoosje

opbouw of voor 
een inbouwdoosje

opbouw of voor 
een inbouwdoosje

opbouw

BESCHER-

MINGSGRAAD

IP54 IP54 IP55

ALTERNATIEF
 E-DESIGN55

FB55B-wg

(zuiver wit 

glanzend),

FB55B-am

(antraciet mat)

80x80x27 mm

FBH55SB-wg

80x80x27 mm

EAN 4010312321003
4010312322321

4010312318355

ARTIKEL-NR. wg: 30055512
am: 30055513

30000514

ENOCEAN 

SENSOR TELE-

GRAM (EEP)

A5-06-01
of A5-38-08

A5-07-01 A5-06-02
Uitzonderingen 
door Eltako

A5-07-01 of
A5-08-01

 A5-08-01
Uitzonderingen 
door Eltako

A5-08-01
Uitzonderingen 
door Eltako

A5-08-01
Uitzonderingen 
door Eltako

A5-04-02

A5-08-01
Uitzonderingen 
door Eltako

ORG = 0x05
Data_byte3 = 
0x70 = beweging
0x00 = geen 
beweging

HELDERHEID ✔ ✗ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

BEWEGING ✗ ✔ ✗ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

KNX GATEWAY 

ENO 626 + 636
✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ (als drukknop)

MINISAFE ✔ ✔ ✗ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ (als drukknop)

SAFE ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ (als drukknop)

WIBUTLER ✔ ✔ ✗ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ (als drukknop)

MEDIOLA 

MV6MINI
✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ (als drukknop)

OVERZICHT EN INFORMATIE

BEWEGINGS-EN HELDERHEIDSSENSOREN
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AIR FWS60 FWS81 FRWB-rw FHMB-rw FKS-SV MS

IR-scanner voor kWh-
teller gateway

Watersensor om aan te 
sluiten aan de draadloze 
zendmodule FSM60B

Wireless watersensor Wireless rookdetector
met batterij 

Wireless hittedetector Wireless kleine aandrij -
ving Smart Valve

Multisensor

FOTO

EAN 4010312316153 4010312316108 4010312316061 4010312321027 4010312321034 4010312319857 4010312901731

ARTIKEL-NR. 30000970 30000463 30000409 30000054 30000056 30000413 20000084

KLEUR(EN) zwart zuiver wit wit zuiver wit zuiver wit zilver ondoorzichtig

AFMETINGEN Ø32 mm, hoogte 
20 mm, lengte zonder 
kabel 45 mm,
kabellengte 0,75 m

60x46x30 mm 88x50x30 mm Ø86 mm, 
48 mm

Ø86 mm, 
48 mm

62x63x60 mm 118x96x77 mm

BATTERIJ neen neen neen ja, 3,6 V ja, 3,6 V neen neen

ZONNECEL neen neen neen ja ja neen neen

EXTERNE 

VOEDING

ja, via RS232 ja neen neen neen neen ja

MONTAGE magnetische infra-
roodscanner

neerleggen neerleggen plafond plafond aan radiator buiten IP44

DISPLAY neen neen neen neen neen neen neen

INFO Verbindingsunit tussen de 
infrarood interface van de 
teller en de  seriële ingang 
van de FSDG14 data gateway 

(Artnr. 30014066)

er is bij komend een 
zendmodule FSM60B (art.
nr. 30000459) nodig

met hygroscopische schij -
ven en energiegenerator

aansluiting: M30x1,5 
schroefdraad

er is bij komend een voeding 
SNT61-230 V/24 V DC-0,25A 
(art.nr. 61000165) en een 
weerstation zendmodule 
FWS61-24V (art.nr. 
30000305) nodig

ENOCEAN 

 SENSOR TELE-

GRAM (EEP)

A5-12-01 Van FSM60B: modus 1 = 
zendtelegram zoals een 
'dubbele toets onderaan 
links drukken' van een 
zenddrukknop; modus 
2 = zendtelegram zoals 
een 'dubbele toets boven 
rechts drukken' van een 
zenddrukknop; modus 3 
= A5-30-03; modus 4 = 
A5-30-01

F6-05-01

ORG = 0x05
Data_byte3 
= 0x11, status 0x30 = water
= 0x11, status 0x20 = geen 
water

A5-30-03 A5-30-03 A5-20-01 A5-13-01 en -02

KNX GATEWAY 

ENO 626 + 636
✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

MINISAFE ✗ ✔ ✗ ✔ ✔ ✔ ✔

SAFE ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

WIBUTLER ✔ ✗ ✔ ✗ ✔ ✗ ✔

MEDIOLA 

MV6MINI
✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✗ ✔

OVERZICHT EN INFORMATIE

ANDERE ACTIEVE SENSOREN
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FMMS44SB
Wireless mini-multisensor, zuiver wit glanzend, 44 x 44 x 16 mm. Met geïntegreerde zonnecel en 

batterij  CR1632 (niet meegeleverd). Smart Home Sensor.

FMMS44SB Wireless mini-multisensor, zuiver wit glanzend EAN 4010312321676

FMS55SB
Wireless multisensor, zuiver wit glanzend, voor afzonderlij ke montage 80 x 80 x 14 mm of montage 

in het 55mm schakelaarsysteem. Met geïntegreerde zonnecel en batterij  CR1632 (niet meegeleverd). 

Smart Home Sensor.

FMS55SB Wireless multisensor, zuiver wit glanzend EAN 4010312320259

FMS55ESB
Wireless multisensor, zuiver wit glanzend, voor afzonderlij ke montage 80 x 80 x 14 mm of montage  

in E-design55 schakelaarsysteem. Met geïntegreerde zonnecel en batterij  CR1632 (niet meegele-

verd). Smart Home Sensor.

FMS55ESB Wireless multisensor, zuiver wit glanzend EAN 4010312321799

FMS65ESB
Wireless multisensor, zuiver wit glanzend, voor afzonderlij ke montage 84 x 84 x 14 mm of montage  

in E-design 65schakelaarsysteem. Met geïntegreerde zonnecel en batterij  CR1632 (niet meegele-

verd). Smart Home Sensor.

FMS65ESB Wireless multisensor, zuiver wit glanzend EAN 4010312320761

In uitlevertoestand is bij  alle multisensoren de EEP: D2-14-41 actief, die de data van alle sensoren omvat. Via de NFC-interface kan men de parameters van de 
sensoren wij zigen en kunnen individuele EEP’s gekozen worden: A5-04-03, A5-02-05, A5-06-02, A5-06-03, A5-14-05 of D2-00-01.

De Wireless multisensoren combineren temperatuur-, vochtigheid-, 

verlichting-, versnelling- en magneetcontact sensoren in één enkel 
apparaat. Ze sturen alle gegevens door naar het Eltako domotica- 
systeem via EnOcean-telegrammen. Deze sensoren, met een nooit 
eerder gezien aantal functies, leveren wij  in onze gekende versies 
 zoals E-design65, E-design55, ons 55mmm schakelaarsysteem en 
zelfs als mini Wireless multisensor, die dankzij  zij n compacte afmeting, 
overal geplaatst kan worden.

De geïntegreerde zonnecel genereert de benodigde energie uit het 
omgevingslicht. Deze energie wordt intern opgeslagen zodat deze 
multisensoren ook meerdere dagen zonder licht kunnen functioneren. 
Indien nodig kan de benodigde energie ook door een batterij  geleverd 
worden. Ze bezitten een NFC-interface zodat ze met de gratis 
'EnOcean Tool' App en een NFC compatibele Smartphone of Tablet 
geconfi gureerd kunnen worden.

WIRELESS-MULTISENSOREN MET STM 550

DE NIEUWE MULTI-TALENTEN

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW
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WIRELESS LUCHTKWALITEIT TAFELSENSOR + TEMPERATUUR EN VOCHTIGHEID FLT58-am

FLT58-am Wireless luchtkwaliteit tafelsensor + 
temperatuur en vochtigheid

EAN 4010312323922

FLT58-am
Wireless luchtkwaliteit tafelsensor + temperatuur en vochtigheid, 58 x 58 x 58 mm. Met LED 

 aanduiding, die varieert in functie van de luchtkwaliteit. Met een akoestisch waarschuwingssignaal 

vanaf fase rood. Slechts 0,1 Watt stand-by verlies. Smart Home sensor.

De sensor meet alle vluchtige organische verbindingen VOC (volatile-organic-compounds) in de lucht, en 
wij st deze toe aan een VOC-index. De VOC-index geeft aan in hoeverre de luchtkwaliteit binnen de kamer 
verslechterd of verbeterd is ten opzichte van de gemiddelde VOC-omgeving van de sensor.
Eveneens wordt de temperatuur van -20 °C tot + 60 °C en de luchtvochtigheid van 0 tot 100% gemeten. 
Bij  elke wij ziging van de VOC-index en van de vochtigheid met 5% en elke temperatuurverandering van 
0,6 °C, wordt binnen de 30 seconden een zendtelegram naar het Eltako domoticasysteem gestuurd. Als er 
geen wij ziging is, wordt elke 10 minuten een statustelegram verzonden.

FLT58-am, antraciet mat

NIEUW
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De wireless sensor kan ingeleerd worden in de volgende actoren en in de visualisatie- en sturingssoftware 
voor gebouwen: F4HK14, FGM, FHK14, FHK61, FLC61, FSG14, FSG71, FSR14, FSR61, FSR71, FTN14, FTN61, FUD14, 
FUD61, FUD71, FZK14, FZK61

FLGTF55/230V-wg
Wireless luchtkwaliteit-temperatuur-vochtigheidssensor, zuiver wit glanzend, voor afzonderlij ke 

montage 80 × 80 × 17/33 mm of montage in het E-Design55 schakelaarsysteem. Met LED aanduiding, 

die varieert in functie van de luchtkwaliteit met een akoestisch waarschuwingssignaal. Voedings-

spanning 230 V. Slechts 0,6 Watt stand-by verlies. Smart Home sensor.

FLGTF55/

230V-wg

Wireless luchtkwaliteit-temperatuur-vochtigheidssensor, 
zuiver wit glanzend

EAN 401031321058

FSU55D/230V-wg
Wireless schakelklok met display en met 8 kanalen zuiver wit glanzend voor afzonderlij ke montage 

80 × 80 × 14 mm of montage in het E-Design55 schakelaarsysteem. 33 mm inbouwdiepte. Met astro-

functie en zonnewende-tij dsverschuiving. Verlichte display. Voedingsspanning 230V. Slechts 0,5 Watt 

stand-by verlies. Smart Home sensor.

FSU55D/

230V-wg

Wireless schakelklok met display, zuiver wit glanzend EAN 4010312318010

De wireless sensor kan ingeleerd worden in de volgende actoren en in de visualisatie- en sturingssoftware 
voor gebouwen: alle actoren behalve FZK14, FZK61 en FUTH65D.

FSU55D/12-24V UC-wg
Wireless schakelklok met display en met 8 kanalen zuiver wit glanzend voor afzonderlij ke montage 

80 × 80 × 14 mm of montage in het E-Design55 schakelaarsysteem. 33 mm inbouwdiepte. Met astro-

functie en zonnewende-tij dsverschuiving. Verlichte display. Voedingsspanning 12-24V UC. 

Slechts 0,3 Watt stand-by verlies. Smart Home sensor. 

FSU55D/

12-24V UC-wg

Wireless schakelklok met display, zuiver wit glanzend EAN 4010312321317

De wireless sensor kan ingeleerd worden in de volgende actoren en in de visualisatie- en sturingssoftware 
voor gebouwen: alle actoren behalve FZK14, FZK61 en FUTH65D.

WIRELESS LUCHTKWALITEIT-TEMPERATUUR-VOCHTIGHEIDSSENSOR EN 

WIRELESS SCHAKELKLOK MET DISPLAY
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FSU65D/12-24V UC-wg
Wireless schakelklok met display en met 8 kanalen zuiver wit glanzend voor afzonderlij ke montage 

84 × 84 × 14 mm of montage in het E-Design65 schakelaarsysteem. 33 mm inbouwdiepte.  Met astro-

functie en zonnewende-tij dsverschuiving. Verlichte display. Voedingsspanning 12-24V UC. 

Slechts 0,3 Watt stand-by verlies. Smart Home sensor.

FSU65D/

12-24V UC-wg

Schakelklok met display, zuiver wit glanzend EAN 4010312321324

De wireless sensor kan ingeleerd worden in de volgende actoren en in de visualisatie- en sturingssoftware 
voor gebouwen: alle actoren behalve FZK14, FZK61 en FUTH65D.

FSU65D/230V-wg
Wireless schakelklok met display en met 8 kanalen zuiver wit glanzend voor afzonderlij ke montage 

84 × 84 × 14 mm of montage in het E-Design65 schakelaarsysteem. 33 mm inbouwdiepte. Met astro-

functie en zonnewende-tij dsverschuiving. Verlichte display. Voedingsspanning 230V. Slechts 0,5 

Watt stand-by verlies. Smart Home sensor.

FSU65D/

230V-wg

Schakelklok met display, zuiver wit glanzend EAN 4010312317709

De wireless sensor kan ingeleerd worden in de volgende actoren en in de visualisatie- en sturingssoftware 
voor gebouwen: alle actoren behalve FZK14, FZK61 en FUTH65D.

FLGTF65/

230V-wg

Wireless luchtkwaliteit-temperatuur-vochtigheidssensor, 
zuiver wit glanzend

EAN 401031321041

FLGTF65/230V-wg
Wireless luchtkwaliteit-temperatuur-vochtigheidssensor, zuiver wit glanzend, voor afzonderlij ke 

montage 84 × 84 × 17/33 mm of montage in het E-Design65 schakelaarsysteem. Met LED aanduiding,

die varieert in functie van de luchtkwaliteit met een akoestisch waarschuwingssignaal. Voedings-

spanning 230 V. Slechts 0,6 Watt stand-by verlies. Smart Home sensor.

WIRELESS LUCHTKWALITEIT-TEMPERATUUR-VOCHTIGHEIDSSENSOR EN 

WIRELESS SCHAKELKLOK MET DISPLAY
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