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E-Design55

Bewegings- en helderheidssensor voor bus-aansluiting BBH55/12V DC-wg 8 -2

Temperatuurregelaar met instelwieltje voor bus-aansluiting BTR55H/12V DC-wg  8 -2

Klok-thermostaat-hygrostaat met display voor bus-aansluiting BUTH55D/12V DC-wg 8 -2

Temperatuurvoeler voor bus-aansluiting BTF55/12V DC-wg 8 -3

Bedrade bus-druknoppen

om aan te sluiten op de drukknop-gateway FTS14TG

55mm-schakelaarsysteem: 2-voudige of 4-voudige bus-drukknop  B4T55E-wg 8 -4 

E-design65: 2-voudige of 4-voudige bus-drukknop B4T65-wg en 2-voudige of 4-voudige vlakke bus-drukknop B4FT65-wg 8 -4

55mm-schakelaarsysteem: 2-voudige of 4-voudige bus-drukknop  B4T55- 8 -5

Bedrade bus-sensoren

om aan te sluiten op de bus-gateway BGW14
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BBH55/12V DC-wg
Bewegings- en helderheidssensor voor bus-aansluiting, zuiver wit glanzend om aan te sluiten 

aan de RS485-bus interface BGW14. Voor afzonderlij ke montage of montage in het E-Design55 

schakelaarsysteem. 80 × 80 mm, 25 mm dik. 33 mm inbouwdiepte. De data-overdracht gebeurt via 

de 4-draads bus en de spanningsvoorziening gebeurt met een 12 V DC voeding. Slechts 0,1 Watt 

stand-by verlies. Smart Home sensor.

BBH55/

12V DC-wg

Bewegings- en helderheidssensor voor bus-aansluiting, 
zuiver wit glanzend

EAN 4010312319789

BEDRADE BUS-SENSOREN E-DESIGN55

BTR55H/12V DC-wg
Temperatuurregelaar met instelwieltje voor bus-aansluiting, zuiver wit glanzend om aan te sluiten 

aan de RS485-bus gateway BGW14. Voor afzonderlij ke montage of montage in het E-Design55 

schakelaarsysteem. 80 × 80 mm, 27 mm dik. 33 mm inbouwdiepte. De data-overdracht gebeurt via 

de 4-draads bus en de spanningsvoorziening gebeurt met een 12 V DC voeding. Slechts 0,1 Watt 

stand-by verlies. Smart Home sensor.

BTR55H/

12V DC-wg

Temperatuurregelaar met instelwieltje voor bus-aansluiting, 
zuiver wit glanzend

EAN 4010312319796

BUTH55D/12V DC-wg
Schakelklok-thermostaat-hygrostaat met display, zuiver wit glanzend, om aan te sluiten aan de 

RS485-bus gateway BGW14. Voor afzonderlij ke montage of montage in het E-Design55 schakelaar-

systeem. 80 × 80 mm, 14 mm dik. 33 mm inbouwdiepte. Met instelling van de gewenste dag- en 

nachttemperatuur en de gewenste luchtvochtigheid. Verlichte display. Standaardinstelling. De 

data-overdracht gebeurt via de 4-draads bus en de spanningsvoorziening gebeurt met een 12 V DC 

voeding. Slechts 0,1 Watt stand-by verlies. Smart Home sensor.

BUTH55D/

12V DC-wg

Schakelklok-thermostaat-hygrostaat met display 
voor bus-aansluiting, zuiver wit glanzend

EAN 4010312319802
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BEDRADE BUS-SENSOREN E-DESIGN55

BTF55/12V DC-wg
Temperatuurvoeler voor bus-aansluiting, zuiver wit glanzend, om aan te sluiten aan de RS485-bus 

gateway BGW14. Voor afzonderlij ke montage of montage in het E-Design55 schakelaarsysteem. 

80 × 80 mm, 17 mm dik. 33 mm inbouwdiepte. De data-overdracht gebeurt via de 4-draads bus en de 

spanningsvoorziening gebeurt met een 12 V DC voeding. Slechts 0,1 Watt stand-by verlies. Smart 

Home sensor.

BTF55/

12V DC-wg

Temperatuurvoeler voor bus-aansluiting, zuiver wit glanzend EAN 4010312319819
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BUS-DRUKKNOPPEN E-DESIGN65 EN 55X55MM

B4FT65-wg
Bus-drukknop met 4 kanalen voor afzonderlij ke montage 84 × 84 × 16 mm of montage in het 

E-Design65 schakelaarsysteem. Om aan te sluiten op de drukknop gateway FTS14TG. Slechts 

0,2 Watt stand-by verlies. Met toets en dubbele toets. Smart Home sensor.

B4FT65-wg Bus-drukknop in E-Design, zuiver wit glanzend EAN 4010312315682
Bus-drukknop met vlakke dubbele toetsB d kk l kk d bb l

B4T65-wg
Bus-drukknop met 4 kanalen voor afzonderlij ke montage 84 × 84 × 16 mm of montage in het 

E-Design65 schakelaarsysteem. Om aan te sluiten op de drukknop gateway FTS14TG. Slechts 0,2 

Watt stand-by verlies. Met toets en dubbele toets. Smart Home sensor.

B4T65-wg Bus-drukknop, zuiver wit glanzend EAN 4010312315675

Bus-drukknop met grote toets

Bus-drukknop met dubbele toets

Bus-drukknop met vlakke toets

B4T55E-wg Bus-Taster in E-Design55, reinweiß glänzend EAN 4010312324561

B4T55E-wg
Bus-drukknop met 2 of 4 kanalen voor afzonderlij ke montage of montage in het E-Design55 

 schakelaarsysteem. 80 × 80 × 15 mm. Om aan te sluiten op de drukknop gateway FTS14TG. 

Slechts 0,2 Watt stand-by verlies. Met toets en dubbele toets. Smart Home sensor.

Bus-drukknop met grote toets

Bus-drukknop met dubbele toets

NIEUW



B4T55-an Bus-drukknop 55 x 55 mm, antraciet EAN 4010312316627

B4T55-wg Bus-drukknop 55 x 55 mm, zuiver wit glanzend EAN 4010312316580

B4T55-
Bus 4-kanaals drukknop voor afzonderlij ke montage 80 × 80 × 15 mm. Om aan te sluiten op de druk-

knop gateway FTS14TG. Slechts 0,2 Watt stand-by verlies. Met toets en dubbele toets. Smart Home 

sensor.

Bus-drukknop met dubbele toets

Bus-drukknop met grote toets
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