
Bij een manuele bediening versturen 
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4-voudige zenddrukknop voor afzonderlijke montage 84x84x16mm of 
montage in het E-design schakelaarsysteem. Zeer stil en met knoopcel 
batterij (levensduur 5-8 jaar). Met toets en dubbele toets. Smart Home 
sensor.

F4T65B-wg Zenddrukknoppen in E-design

F4T65B-wg Draadloze zenddrukknop, zuiver wit glanzend EAN 4010312315972

Zenddrukknop met toets

4-voudige zenddrukknop voor afzonderlijke montage 84x84x16mm of 
montage in het E-design 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 toets en dubbele 
toets. Smart Home sensor.

F4T65-wg Zenddrukknoppen in E-design

F4T65-wg Batterijloze en draadloze zenddrukknop, 
zuiver wit glanzend

EAN 4010312315965

Zenddrukknop met toets

Zenddrukknop met dubbele toets

Zenddrukknop met dubbele toets

Passieve Wireless sensoren E-Design
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Draadloze 2-kanaals zenddrukknop voor afzonderlijke montage 
84x84x16 mm of montage in het E-design schakelaarsysteem. 
Zuiver wit glanzend. Genereert zelf de nodige energie om zendtelegrammen 
te versturen door op de toets te drukken, dus geen aansluitleiding en geen 
stand-by verlies. Met toets. Smart Home sensor.

F2T65-wg Wireless drukknop in E-design

Wireless drukknop 
met één toets

F2T65-wg Batterijloze en draadloze zenddrukknop, zuiver wit glanzend EAN 4010312319321



Wireless drukknop met 2 kanalen voor afzonderlijke montage 84x84x16mm 
of montage in het E-design 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 toets lasergravure. 
Smart Home sensor.

F2ZT65-wg Wireless zenddrukknop met 2 kanalen

F2ZT65-wg Batterijloze en draadloze zenddrukknop, 
zuiver wit glanzend

EAN 4010312318751

Zenddrukknop met toets 
lasergravure

Passieve Wireless sensoren E-design
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Keypad met lasergravure

6-voudige zenddrukknop voor afzonderlijke montage 84x84x16mm of 
montage in het E-design schakelaarsysteem. Zeer stil en met knoopcel 
batterij (levensduur 5-8 jaar). Smart Home sensor.

F6T65B- Zenddrukknoppen in E-design

F6T65B-Keypad

F6T65B-wg

6-voudige zenddrukknop met keypad gravure 
met batterij, zuiver wit glanzend

6-voudige zenddrukknop met batterij, 
zuiver wit glanzend

EAN 4010312319123

EAN 4010312318584

Draadloze zenddrukknop met 4 kanalen, zuiver wit glanzend, voor opbouw-
montage 84x84x16mm of montage in het E-design 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 bijgeleverde kleeffolie 
op een wand, op glas of op een meubel gekleefd worden. De montageplaat kan eveneens 
boven een 55mm inbouwdoos geschroefd worden door gebruik te maken van de schroeven 
voorzien in de inbouwdoos.

TF-4PT Tap-radio® scenario drukknop

TF-4PT-wg Scenario drukknop met 4 kanalen EAN 4010312317396

Zenddrukknop met dubbele toets



Draadloze draai-drukknop 1 kanaal voor afzonderlijke montage 
84x84x25mm of montage in het E-design schakelaarsysteem. 
Met batterij (levensduur 2-8 jaar). Smart Home sensor.

FDT65B-wg Wireless draai- drukknop in E-design

FDT65B-wg Draadloze draai- drukknop, zuiver wit glanzend EAN 4010312317273

Passieve Wireless sensoren E-design
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Wireless drukknop actor dimmer. Voor opbouwmontage 84x84x16/33mm 
of montage in het E-design schakelaarsysteem. Zuiver wit glanzend. Met 
Power MOSFET. Tot 300W voor 230V gloeilampen en halogeenlampen, tot 
100W voor 230V LED lampen. Niet geschikt voor inductieve (gewikkelde) 
transformatoren. Met kinderkamersturing en sluimerfunctie. 
Met geïntegreerde universele / richtingsdrukknop en extra aansluiting 
voor bijkomende conventionele drukknoppen. Voedingsspanning 230V. 
Slechts 0,7 Watt stand-by verlies. Smart Home sensor en actor.

FTA65D-wg  Wireless drukknop actor dimmer

FTA65D-wg Wireless drukknop actor dimmer EAN 4010312319185

Wireless drukknop actor dimmer zonder N-aansluiting. Voor opbouwmontage 
84x84x16/33mm of montage in het E-design schakelaarsysteem. Zuiver 
wit glanzend. Met Power MOSFET. Tot 200W voor 230V gloeilampen en 
halogeenlampen afhankelijk van de ventilatiecondities. Dimbare spaar-
lampen ESL en dimbare 230V-LED lampen in fase-afsnijding modus tot 
200W of tot 40W in fase-aansnijding modus, afhankelijk van de ventilatie-
condities. 20W minimumbelasting bij fase-afsnijding, respectievelijk 8W 
bij fase-aansnijding. Niet geschikt voor inductieve (gewikkelde) transfor-
matoren. Met kinderkamersturing en sluimerfunctie. Met geïntegreerde 
universele / richtingsdrukknop en extra aansluiting voor bijkomende 
conventionele drukknoppen. Voedingsspanning 230V. 
Slechts 0,7 Watt stand-by verlies. Smart Home sensor en actor.

FTA65DL-wg  Wireless drukknop actor dimmer zonder N-aansluiting

FTA65DL-wg Wireless drukknop actor dimmer zonder N aansluiting EAN 4010312319192



Wireless drukknop actor zonnewering- rolluiksturing, 1+1 NO contacten,
4A/250V AC, voor het sturen van één motor. Voor opbouwmontage
84x84x16/33mm of montage in het E-design schakelaarsysteem. 
Zuiver wit glanzend. Met geïntegreerde universele /richtingsdrukknop 
en extra aansluiting voor bijkomende conventionele drukknoppen. 
Voedingsspanning 230V. Slechts 0,8 Watt stand-by verlies. 
Smart Home sensor en actor.

FTA65J-wg Wireless drukknop actor rolluiksturing

FTA65J-wg Wireless drukknop actor rolluiksturing EAN 4010312319208

Wireless drukknop actor lichtschakelaar 10A/250V AC. Voor opbouw-
montage 84x84x16/33mm of montage in het E-design schakelaarsysteem. 
Zuiver wit glanzend. Impulsschakelaar met 1 NO contact, niet potentiaalvrij,
230V gloeilampen en halogeenlampen tot 1000W, ESL en 230V LED 
lampen tot 200W. Met geïntegreerde universele /richtingsdrukknop 
en extra aansluiting voor bijkomende conventionele drukknoppen. 
Voedingsspanning 230V. Slechts 0,8 Watt stand-by verlies. 
Smart Home sensor en actor.

FTA65L-wg Wireless drukknop actor lichtschakelaar

FTA65L-wg Wireless drukknop actor lichtschakelaar EAN 4010312319215

Wireless hotelkaartschakelaar voor opbouwmontage 84x84x29mm of 
montage in het E-design 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.

FKF65-wg Hotelkaartschakelaar

FKF65-wg Hotelkaart schakelaar, zuiver wit glanzend EAN 4010312316115
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Radio – infrarood convertor voor universele afstandsbediening Logitech 
Harmony Touch (verkrijgbaar bij  de vakhandel). Voor afzonderlijke mon-
tage of montage in het E-design schakelaarsysteem. Voedingsspanning 
230V. Slechts 0,4 Watt stand-by verlies. Smart Home sensor.

FIW65-wg Infrarood convertor

FIW65-wg Radio - infrarood zuiver wit glanzend EAN 4010312315941

Wireless trekschakelaar voor opbouwmontage 84x84x24mm of montage 
in het E-design schakelaarsysteem. Met een rode en een grijze handgreep. 
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.

FZS65-wg Trekschakelaar

FZS65-wg Trekschakelaar zuiver wit glanzend EAN 4010312316139

Passieve Wireless sensoren E-design

Bus-drukknop met 4 kanalen voor afzonderlijke montage 84x84x16mm of 
montage in het E-design 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 in E-Design

B4T65-wg Bus-drukknop in E-Design, zuiver wit glanzend EAN 4010312315682

Bus-drukknop met dubbele toets

Bus-drukknop met toets

B d kk t d bb l

B d kk t t t
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Passieve Wireless sensoren E-design

Schakelaar, 1 wisselcontact 10A/250V AC. Schakelaar voor afzonderlijke 
montage 84x84x22mm of montage in het E-design schakelaarsysteem. 

WS65-wg Schakelaar

WS65-wg Schakelaar, zuiver wit glanzend EAN 4010312317341

Drukknop, 1 NO contact 10A/250V AC. Drukknop voor afzonderlijke montage 
84x84x22mm of montage in het E-design schakelaarsysteem. 

WT65-wg Drukknop

WT65-wg Drukknop, zuiver wit glanzend EAN 4010312317334

Wireless vlakke drukknop met
toets met lasergravure

Wireless 2-kanaals vlakke drukknop voor afzonderlijke montage 
84x84x11mm of montage in het E-design schakelaarsysteem. Zeer stil en 
met knoopcel batterij (levensduur 5-8 jaar). Met toets lasergravure. 
Smart Home sensor.

F2FZT65B-wg Wireless 2-kanaals vlakke drukknop met batterij

F2FZT65B-wg Wireless 2-kanaals vlakke drukknop zuiver wit glanzend EAN 4010312318775

Wi l l kk d kk
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Passieve Wireless sensoren E-design vlak

Wireless 1-kanaal vlakke drukknop voor afzonderlijke montage 
84x84x11mm of montage in het E-design 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.

F1FT65-wg Vlakke zenddrukknop

F1FT65-wg Batterijloze en draadloze zenddrukknop, zuiver wit glanzend EAN 4010312315958

Wireless 4-kanaals vlakke drukknop voor afzonderlijke montage 
84x84x11/7mm over een inbouwdoosje of montage in het E-design 
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 toets en dubbele toets. Smart Home sensor.

F4FT65-wg Vlakke zenddrukknop

F4FT65-wg Vlakke zenddrukknop EAN 4010312318485

Wireless vlakke drukknop met één toets

Wireless vlakke drukknop met
dubbele toets

Wireless 2-kanaals vlakke drukknop voor afzonderlijke montage 
84x84x11/7 mm over een inbouwdoosje of montage in het E-design 
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 toets. Smart Home sensor.

F2FT65-wg Vlakke zenddrukknop in E-design

Wireless vlakke drukknop 
met één toets

F2FT65-wg Vlakke zenddrukknop EAN 4010312319307
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Passieve Wireless sensoren E-design vlak

Wireless 4-kanaals vlakke zenddrukknop voor afzonderlijke montage 
84x84x11mm of montage in het E-design schakelaarsysteem. Zeer stil en 
met knoopcel batterij (levensduur 5-8 jaar). Met toets en dubbele toets. 
Smart Home sensor.

F4FT65B-wg Vlakke zenddrukknop in E-design

F4FT65B-wg Draadloze vlakke zenddrukknop, zuiver wit glanzend EAN 4010312315989

Zenddrukknop met toets

Zenddrukknop met dubbele toets

Wireless 1 kanaal draai-drukknop vlak voor afzonderlijke montage 
84x84x11/9mm over een inbouwdoosje of montage in het E-design 
schakelaarsysteem. Met batterij (levensduur 2-8 jaar). Smart Home sensor.

FDTF65B-wg Wireless draai-drukknop vlak in E-design

FDTF65B-wg Wireless draai-drukknop vlak, zuiver wit glanzend EAN 4010312318843

Wireless 2-kanaals vlakke zenddrukknop voor afzonderlijke montage 
84x84x11mm of montage in het E-design schakelaarsysteem. Zeer stil en 
met knoopcel batterij (levensduur 5-8 jaar). Met toets. Smart Home sensor.

F2FT65B-wg Wireless vlakke drukknop in E-design

Wireless vlakke drukknop 
met één toets

F2FT65B-wg Wireless vlakke drukknop in E-design, zuiver wit glanzend EAN 4010312319314
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Wireless vlakke drukknop actor dimmer. Voor opbouwmontage 
84x84x11/33mm of montage in het E-design schakelaarsysteem. Zuiver 
wit glanzend. Met Power MOSFET. Tot 300W voor 230V gloeilampen en 
halogeenlampen, tot 100W voor 230V LED lampen. Niet geschikt voor 
inductieve (gewikkelde) transformatoren. Met kinderkamersturing en 
sluimerfunctie. Met geïntegreerde universele /richtingsdrukknop en 
extra aansluiting voor bijkomende conventionele drukknoppen. 
Voedingsspanning 230V. Slechts 0,7 Watt stand-by verlies. 
Smart Home sensor en actor.

FFTA65D-wg  Wireless vlakke drukknop actor dimmer

FFTA65D-wg Wireless vlakke drukknop actor dimmer EAN 4010312319260

Passieve Wireless sensoren E-design vlak

Wireless vlakke drukknop actor dimmer zonder N-aansluiting. Voor opbouw-
montage 84x84x11/33mm of montage in het E-design schakelaarsysteem. 
Zuiver wit glanzend. Met Power MOSFET. Tot 200W voor 230V gloeilampen 
en halogeenlampen afhankelijk van de ventilatiecondities. Dimbare spaar-
lampen ESL en dimbare 230V-LED lampen in fase-afsnijding modus tot 
200W of tot 40W in fase-aansnijding modus, afhankelijk van de ventilatie-
condities. 20W minimumbelasting bij fase-afsnijding, respectievelijk 8W 
bij fase-aansnijding. Niet geschikt voor inductieve (gewikkelde) transfor-
matoren. Met kinderkamersturing en sluimerfunctie. Met geïntegreerde 
universele /richtingsdrukknop en extra aansluiting voor bijkomende con-
ventionele drukknoppen. Voedingsspanning 230V. Slechts 0,7 Watt stand-
by verlies. Smart Home sensor en actor.

FFTA65DL-wg  Wireless vlakke drukknop actor dimmer zonder N-aansluiting

FFTA65DL-wg Wireless vlakke drukknop actor dimmer zonder N aansluiting EAN 4010312319277
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Wireless vlakke drukknop actor zonnewering- rolluiksturing, 1+1 NO 
contacten, 4A/250V AC, voor het sturen van één motor. Voor opbouw-
montage 84x84x11/33mm of montage in het E-design schakelaarsysteem. 
Zuiver wit glanzend. Met geïntegreerde universele / richtingsdrukknop 
en extra aansluiting voor bijkomende conventionele drukknoppen. 
Voedingsspanning 230V. Slechts 0,8 Watt stand-by verlies. 
Smart Home sensor en actor.

FFTA65J-wg Wireless vlakke drukknop actor rolluiksturing

FFTA65J-wg Wireless vlakke drukknop actor rolluiksturing EAN 4010312319284

Wireless vlakke drukknop actor lichtschakelaar 10A/250V AC. Voor 
opbouwmontage 84x84x11/33mm of montage in het E-design schakelaar-
systeem. Zuiver wit glanzend. Impulsschakelaar met 1 NO contact, niet 
potentiaalvrij, 230V gloeilampen en halogeenlampen tot 1000W, ESL en 
230V LED lampen tot 200W. Met geïntegreerde universele / richtings-
drukknop en extra aansluiting voor bijkomende conventionele drukknop-
pen. Voedingsspanning 230V. Slechts 0,8 Watt stand-by verlies. 
Smart Home sensor en actor.

FFTA65L-wg Wireless vlakke drukknop actor lichtschakelaar

FFTA65L-wg Wireless vlakke drukknop actor lichtschakelaar EAN 4010312319291
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Passieve Wireless sensoren E-design vlak

4-kanaals vlakke bus-drukknop voor afzonderlijke montage 84x84x11mm 
of montage in het E-design 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.
De levering omvat het frame R1E met ingeklikte elektronica, een vlakke toets en een
vlakke dubbele toets (alles in dezelfde kleur). 
Met de dubbele toets kunnen 4 bruikbare signalen ingevoerd worden, met de grote toets
slechts 2 signalen.
Achteraan voorzien van een 20cm lange, rood/zwarte draad Bus-drukknop. Aansluiten aan 
een drukknop Gateway FTS14TG: rood aan de klem BP en zwart aan de klem BN.
Men kan tot 30 Bus-drukknoppen en/of Bus-drukknopkoppelingen FTS61BTK aan de klemmen 
BP en BN van een drukknop Gateway FTS14TG aansluiten. De toegelaten totale lengte bedraagt 
200m. Het RLC-element, meegeleverd met de FTS14TG, moet aangesloten worden op de verst 
verwijderde bus-drukknop of bus-drukknopkoppeling, samen aan de klemmen BP en BN.
De voedingsspanning van 29V DC voor de aangesloten B4FT65-wg gebeurt via de 2-draad
drukknop bus alsook de data-overdracht.
Gelieve enkel de gangbare bus- of telefoonkabel te gebruiken.
De bevestigingstelegrammen van de actoren worden aangetoond door middel van 4 gele 
LED’s, wanneer de ID’s van de actoren met PCT14 in de ID tabel van de FTS14TG ingevoerd 
werden.
Voor de montage boven een 55mm inbouwdoos worden de schroeven gebruikt die voorzien
zijn in de inbouwdoos.
Montage: montageplaat vastschroeven. Eerst de elektronica en daarna het kader erop klikken. 
Bij het opzetten van de toets moet het kenteken 0 op de rugzijde altijd bovenaan zitten.
Om vast te schroeven bevelen wij inox schroeven met verzonken kop 2,9x25mm, DIN 7982C 
aan. Zowel met pluggen 5x25mm alsook boven 55mm inbouwdozen.

B4FT65-wg 4-voudige vlakke bus-drukknop in E-design

B4FT65-wg 4-voudige vlakke bus-drukknop in E-design, 
zuiver wit glanzend

EAN 4010312315682

Bus-drukknop met één toets

Bus-drukknop met dubbele toets

B dd kkkk tt éééé tt t

B dd kkkk tt dd bbbb l
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Draadloze 2-kanaals zenddrukknop in E-design, buitenafmetingen 
80x80 mm, 55x55 mm binnenafmeting van het kader, 15 mm dik. 
Zuiver wit glanzend. Genereert zelf de nodige energie om zendtelegrammen 
te versturen door op de toets te drukken, dus geen aansluitleiding en geen 
stand-by verlies. Met toets. Smart Home sensor.

F2T55E-wg Wireless drukknop

Wireless drukknop 
met één toets
Wi l d kk

F2T55E-wg Batterijloze en draadloze zenddrukknop, zuiver wit glanzend EAN 4010312319918

Passieve Wireless sensoren E-design 55x55 mm

Draadloze 4-kanaals zenddrukknop in E-design, buitenafmetingen 
80x80 mm, 55x55 mm binnenafmeting van het kader, 15 mm dik. 
Zuiver wit glanzend. 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. Smart Home sensor.

F4T55E-wg Wireless drukknop in E-design

F4T55E-wg Batterijloze en draadloze zenddrukknop, 
zuiver wit glanzend, 55 x 55 mm EAN 4010312319833

Draadloze 2-kanaals zenddrukknop in E-design, buitenafmetingen 
80x80 mm, 55x55 mm binnenafmeting van het kader, 15 mm dik. 
Zuiver wit glanzend. 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. Smart Home sensor.

F2ZT55E-wg Wireless zenddrukknop met 2 kanalen

Zenddrukknop met toets 
lasergravure
ZZ dddd kkkk tt tt tt

F2ZT55E-wg Batterijloze en draadloze zenddrukknop,
zuiver wit glanzend, 55x55 mm

EAN 4010312319994
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Passieve Wireless sensoren 55x55mm

Zenddrukknoppen, buitenmaat 80x80mm, kader binnenmaat 55x55mm, 
15mm dik. Genereert zelf de nodige energie om zendtelegrammen te 
versturen door op de toets te drukken, dus geen aansluitleiding en geen 
stand-by verlies. Met toets en dubbele toets. Smart Home sensor.

Draadloze zenddrukknop voor afzonderlijke montage 80x80x15mm of 
montage in het 55mm schakelaarsysteem. Zeer stil en met knoopcel batterij 
(levensduur 2-5 jaar). Met toets en dubbele toets. Smart Home sensor.

F4T55B- Zenddrukknoppen

FT55- Zenddrukknoppen

F4T55B-an Draadloze zenddrukknop antraciet 55x55mm draadloze, 
met batterij

EAN 4010312316504

F4T55B-wg

F4T55B-rw

F4T55B-ws

F4T55B-al

Draadloze zenddrukknop zuiver wit glanzend 55x55mm 
draadloze, met batterij

Draadloze zenddrukknop zuiver wit 55x55mm draadloze, 
met batterij

Draadloze zenddrukknop wit 55x55mm draadloze, 
met batterij

Draadloze zenddrukknop alu gelakt 55x55mm draadloze, 
met batterij

EAN 4010312316498

EAN 4010312316474

EAN 4010312316511

EAN 4010312316467

FT55-an

FT55-sz

FT55-wg

FT55-rw

FT55-ws

FT55-al

Batterijloze en draadloze zenddrukknop 55x55mm, antraciet

Batterijloze en draadloze zenddrukknop 55x55mm, zwart

Batterijloze en draadloze zenddrukknop 55x55mm,
zuiver wit glanzend

Batterijloze en draadloze zenddrukknop 55x55mm, zuiver wit

Batterijloze en draadloze zenddrukknop 55x55mm, wit

Batterijloze en draadloze zenddrukknop 55x55mm, alu gelakt 

EAN 4010312305805

EAN 4010312305782

EAN 4010312305799

EAN 4010312305775

EAN 4010312308936

EAN 4010312305829

Zenddrukknop met toets

Zenddrukknop met dubbele toets

Keypad met lasergravure

ZZ dddd kkkk tt tt tt

ZZ dddd kkkk tt dd bbbb l

Zenddrukknop met toets

Zenddrukknop met dubbele toets

Z dd kk t t t

Z dd kk t d bb l

Wireless drukknop met 6 kanalen voor afzonderlijke montage 
80x80x15 mm of montage in het 55mm schakelaarsysteem. Zeer stil en 
met knoopcel batterij (levensduur 5-8 jaar). Smart Home sensor.

F6T55B- Zenddrukknoppen

F6T55B-Keypad

F6T55B-wg

Draadloze drukknop met 6 kanalen, met keypad lasergravure, 
met batterij, zuiver wit glanzend

Draadloze drukknop met 6 kanalen, met batterij, 
zuiver wit glanzend

EAN 4010312319116

EAN 4010312318935
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Wireless draai- drukknop zuiver wit glanzend voor afzonderlijke montage 
80x80x25mm of montage in het 55mm schakelaarsysteem. Met batterij 
(levensduur 2-8 jaar). Smart Home sensor.

FDT55B-wg Wireless draai- drukknop

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

Draadloze drukknop met 2 kanalen, buitenmaat 80x80mm, kader binnen-
maat 55x55mm, 15mm dik. 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.

FZT55-wg Draadloze drukknop met 2 kanalen 
 voor centrale sturing

FZT55-wg Batterijloze en draadloze zenddrukknop 55x55mm, 
zuiver wit glanzend

EAN 4010312318768

Zenddrukknop met toets
lasergravure
ZZ dddd kkkk tt tt tt

Draadloze zenddrukknop met 4 kanalen, zuiver wit glanzend voor opbouw-
montage 80x80x15mm of montage in het 55mm 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 bijgeleverde kleeffolie 
op een wand, op glas of op een meubel gekleefd worden. De montageplaat kan eveneens 
boven een 55mm inbouwdoos geschroefd worden door gebruik te maken van de schroeven 
voorzien in de inbouwdoos.

TF-4PT55 Tap-radio® scenario drukknop

TF-4PT55-wg Scenario drukknop met 4 kanalen, zuiver wit glanzend EAN 4010312317907

Zenddrukknop met dubbele toets
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Passieve Wireless sensoren 55x55mm

Wireless drukknop actor dimmer. Voor opbouwmontage 80x80x15/33mm 
of montage in het 55mm schakelaarsysteem. Zuiver wit glanzend. Met 
Power MOSFET. Tot 300W voor 230V gloeilampen en halogeenlampen, tot 
100W voor 230V LED lampen. Niet geschikt voor inductieve (gewikkelde) 
transformatoren. Met kinderkamersturing en sluimerfunctie. 
Met geïntegreerde universele / richtingsdrukknop en extra aansluiting 
voor bijkomende conventionele drukknoppen. Voedingsspanning 230V. 
Slechts 0,7 Watt stand-by verlies. Smart Home sensor en actor.

FTA55D-wg  Wireless drukknop actor dimmer

FTA55D-wg Wireless drukknop actor dimmer EAN 4010312319222

Wireless drukknop actor dimmer zonder N-aansluiting. Voor opbouwmontage 
80x80x15/33mm of montage in het 55mm schakelaarsysteem. Zuiver wit 
glanzend. Met Power MOSFET. Tot 200W voor 230V gloeilampen en halo-
geenlampen afhankelijk van de ventilatiecondities. Dimbare spaarlampen 
ESL en dimbare 230V-LED lampen in fase-afsnijding modus tot 200W of 
tot 40W in fase-aansnijding modus, afhankelijk van de ventilatiecondities. 
20W minimumbelasting bij fase-afsnijding, respectievelijk 8W bij fase-
aansnijding. Niet geschikt voor inductieve (gewikkelde) transformatoren. 
Met kinderkamersturing en sluimerfunctie. Met geïntegreerde universele / 
richtingsdrukknop en extra aansluiting voor bijkomende conventionele 
drukknoppen. Voedingsspanning 230V. Slechts 0,7 Watt stand-by verlies. 
Smart Home sensor en actor.

FTA55DL-wg  Wireless drukknop actor dimmer zonder N-aansluiting

FTA55DL-wg Wireless drukknop actor dimmer zonder N-aansluiting EAN 4010312319239
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Passieve Wireless sensoren 55x55mm

Wireless drukknop actor lichtschakelaar 10A/250V AC. Voor opbouw-
montage 80x80x15/33mm of montage in het 55mm schakelaarsysteem. 
Zuiver wit glanzend. Impulsschakelaar met 1 NO contact, niet potentiaalvrij,
230V gloeilampen en halogeenlampen tot 1000W, ESL en 230V LED 
lampen tot 200W. Met geïntegreerde universele /richtingsdrukknop 
en extra aansluiting voor bijkomende conventionele drukknoppen. 
Voedingsspanning 230V. Slechts 0,8 Watt stand-by verlies. 
Smart Home sensor en actor.

FTA55L-wg Wireless drukknop actor lichtschakelaar

FTA55L-wg Wireless drukknop-actor lichtschakelaar EAN 4010312319253

Wireless drukknop actor zonnewering- rolluiksturing 1+1 NO contacten,
4A/250V AC, voor het sturen van één motor. Voor opbouwmontage
80x80x15/33mm of montage in het 55mm schakelaarsysteem. 
Zuiver wit glanzend. Met geïntegreerde universele / richtingsdrukknop 
en extra aansluiting voor bijkomende conventionele drukknoppen. 
Voedingsspanning 230V. Slechts 0,8 Watt stand-by verlies. 
Smart Home sensor en actor.

FTA55J-wg Wireless drukknop actor rolluiksturing

FTA55J-wg Wireless drukknop actor rolluiksturing EAN 4010312319246
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Passieve Wireless sensoren 55x55mm

Bus-drukknop met 4 kanalen voor afzonderlijke montage 80x80x15mm. 
Om aan te sluiten op de drukknop Gateway FTS14TG. Slechts 0,2 Watt 
stand-by verlies. Met toets en dubbele toets. Smart Home sensor.

B4T55- Bus-drukknop

B4T55-an

B4T55-wg

B4T55-rw

B4T55-ws

Bus-drukknop, vlak, in E-design, antraciet

Bus-drukknop, vlak, in E-design, zuiver wit glanzend

Bus-drukknop, vlak, in E-design, zuiver wit

Bus-drukknop, vlak, in E-design, wit

EAN 4010312316627

EAN 4010312316580

EAN 4010312316603

EAN 4010312316597

Bus-drukknop met dubbele toets

Bus-drukknop met één toets

BB dd kkkk tt dd bbbb l

BB dd kkkk tt éééé tt t

Schakelaar, 1 wisselcontact 10A/250V AC. Schakelaar voor afzonderlijke 
montage buitenmaat 80x80mm, kader binnenmaat 55x55mm, 15mm dik.

WS55- Schakelaar

WS55-an

WS55-wg

WS55-rw

WS55-ws

Schakelaar 55x55mm, antraciet

Schakelaar 55x55mm, zuiver wit glanzend

Schakelaar 55x55mm, zuiver wit

Schakelaar 55x55mm, wit

EAN 4010312317488

EAN 4010312317433

EAN 4010312317464

EAN 4010312317440

Drukknop, 1 NO contact 10A/250V AC. Drukknop voor afzonderlijke monta-
ge buitenmaat 80x80mm, kader binnenmaat 55x55mm, 15mm dik. 

WT55- Drukknop

WT55-an

WT55-wg

WT55-rw

WT55-ws

Drukknop 55x55mm, antraciet

Drukknop 55x55mm, zuiver wit glanzend

Drukknop 55x55mm, zuiver wit

Drukknop 55x55mm, wit

EAN 4010312317532

EAN 4010312317518

EAN 4010312317501

EAN 4010312317495
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Passieve Wireless sensoren

Draadloze drukknop met 4 kanalen, 45x45mm, voor Niko afdekkaders. 
Genereert zelf de nodige energie om zendtelegrammen te versturen door 
op de toets te drukken, dus geen aansluitleiding en geen stand-by verlies. 
Met toets en dubbele toets.

FT4B- Draadloze drukknop voor Niko

Zenddrukknop met tussenkader
met toets (zonder afdekkader)

Zenddrukknop met tussenkader met
dubbele toets (zonder afdekkader)

FT4B-nw

FT4B-na

FT4B-cr

Batterijloze en draadloze drukknop,45x45mm, Niko wit 
voor kaders van NIKO, geleverd zonder kader

Batterijloze en draadloze drukknop,45x45mm, Niko antraciet 
voor kaders van NIKO, geleverd zonder kader

Batterijloze en draadloze drukknop,45x45mm, Niko crème 
voor kaders van NIKO, geleverd zonder kader

EAN 4010312312902

EAN 4010312314180

EAN 4010312312995

Draadloze drukknop met 4 kanalen, 45x45mm, Schneider-wit. Genereert 
zelf de nodige energie om zendtelegrammen te versturen door op de toets 
te drukken, dus geen aansluitleiding en geen stand-by verlies. Met toets 
en dubbele toets.

FT4BS-ws Draadloze drukknop voor Schneider 

FT4BS-ws Draadloze drukknop, 45x45mm, 4 kanalen, Schneider wit EAN 4010312314203

Zenddrukknop met tussenkader
met toets (zonder afdekkader)

Zenddrukknop met tussenkader met 
dubbele toets (zonder afdekkader)

FT4BI- Draadloze drukknop Bticino

Draadloze drukknop met 4 kanalen, 45x45 mm Bticino. Genereert zelf 
de nodige energie om zendtelegrammen te versturen door op de toets te 
drukken, dus geen aansluitleiding en geen stand-by verlies. Met toets en 
dubbele toets.Zenddrukknop met tussenkader

met toets (zonder afdekkader)

Zenddrukknop met tussenkader met 
dubbele toets (zonder afdekkader) FT4BI-ww

FT4BI-an

Draadloze drukknop met 4 kanalen 45x45mm Bticino, wit

Draadloze drukknop met 4 kanalen 45x45 mm Bticino, 
antraciet

EAN 4010312319765

EAN 4010312319758
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Passieve Wireless sensoren

Draadloze drukknop met 4 kanalen, 45x45mm, voor Legrand Mosaic 
afdekkaders, Legrand wit. 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 en dubbele toets.

FT4BL-lw Draadloze drukknop voor Legrand Mosaic

FT4BL-lw Draadloze drukknop, 45x45mm,  4 kanalen, Legrand Mosaic 
Legrand wit

EAN 4010312314197

Zenddrukknop met tussenkader
met toets (zonder afdekkader)

Zenddrukknop met tussenkader met
dubbele toets (zonder afdekkader)

Draadloze drukknop met 4 kanalen voor kader binnenmaat 60x60mm, 
15mm dik. Genereert zelf de nodige energie om zendtelegrammen te 
versturen door op de toets te drukken, dus geen aansluitleiding en geen 
stand-by verlies. Met toets en dubbele toets lasergravure. Ook voor afdek-
kaders van ABB Normelec en Hager.

FT4CH+2P- Draadloze drukknop voor Feller, 
 met lasergravure

FT4CH+2P-w Batterijloze en draadloze drukknop, zonder afdekkader, 
lasergravure, wit

EAN 4010312312001

Zenddrukknop met tussenkader met toets 
met lasergravure (zonder afdekkader)

Zenddrukknop met tussenkader met dubbele 
toets met lasergravure (zonder afdekkader)

ZZ dddd kkkk tt tt k

ZZ dddd kkkk t t k

Draadloze drukknop met 4 kanalen voor kader binnenmaat 60x60mm, 
15mm dik. Genereert zelf de nodige energie om zendtelegrammen te 
versturen door op de toets te drukken, dus geen aansluitleiding en geen 
stand-by verlies. Met toets en dubbele toets. Ook voor afdekkaders van 
ABB Normelec en Hager.

FT4CH- Draadloze drukknop voor Feller

Zenddrukknop met tussenkader
met toets (zonder afdekkader)

Zenddrukknop met tussenkader met 
dubbele toets (zonder afdekkader)

ZZ dddd kkkk tt tt

ZZ dddd kkkk tt tt
FT4CH-w

FT4CH-sz

FT4CH-hg

Batterijloze en draadloze drukknop, zonder afdekkader, wit

Batterijloze en draadloze drukknop, zonder afdekkader, zwart

Batterijloze en draadloze drukknop, zonder afdekkader, licht grijs

EAN 4010312300978

EAN 4010312300992

EAN 4010312300985
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Passieve Wireless sensoren

Draadloze drukknop met 4 kanalen 55x55mm Exxact Zweden, zuiver wit 
glanzend. Genereert zelf de nodige energie om zendtelegrammen te versturen 
door op de toets te drukken, dus geen aansluitleiding en geen stand-by 
verlies. Met toets en dubbele toets.

FT55ES-wg Draadloze drukknop Exxact

FT55ES-wg Draadloze drukknop Exxact, zuiver wit glanzend EAN 4010312314227

Draadloze drukknop met 4 kanalen 55x55mm Zweden Jussi-wit. 
Genereert zelf de nodige energie om zendtelegrammen te versturen door 
op de toets te drukken, dus geen aansluitleiding en geen stand-by verlies. 
Met toets en dubbele toets.

FT55RS-alpinweiß Draadloze drukknop Jussi

FT55RS-alpinweiß Draadloze drukknop alpijn wit EAN 4010312314210

Zenddrukknop met toets 
(zonder afdekkader)

Zenddrukknop met dubbele toets 
(zonder afdekkader)

Zenddrukknop met toets 
(zonder afdekkader)

Zenddrukknop met dubbele toets 
(zonder afdekkader)

Draadloze drukknop met 4 kanalen 55x55mm Zweden Eljo-wit. Genereert 
zelf de nodige energie om zendtelegrammen te versturen door op de toets 
te drukken, dus geen aansluitleiding en geen stand-by verlies. Met toets 
en dubbele toets.

FT4S-ws Draadloze drukknop voor Eljo Zweden

FT4S-ws Draadloze drukknop, Eljo wit EAN 4010312303191

Zenddrukknop met toets 
(zonder afdekkader)

Zenddrukknop met dubbele toets 
(zonder afdekkader)
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Passieve Wireless sensoren

Draadloze drukknop met 4 kanalen 55x55mm Finland Elko-wit. Genereert 
zelf de nodige energie om zendtelegrammen te versturen door op de toets 
te drukken, dus geen aansluitleiding en geen stand-by verlies. Met toets 
en dubbele toets.

FT55EL-ws Draadloze drukknop Elko

FT55EL-ws Draadloze drukknop Elko wit EAN 4010312316658

Zenddrukknop met toets 
(zonder afdekkader)

Zenddrukknop met dubbele toets 
(zonder afdekkader)

Draadloze drukknop met 4 kanalen, 55x55mm voor Merten glaskaders en 
Berker. Genereert zelf de nodige energie om zendtelegrammen te versturen 
door op de toets te drukken, dus geen aansluitleiding en geen stand-by 
verlies. Met toets en dubbele toets.

Draadloze drukknop met 4 kanalen, 55x55mm voor Busch Reflex- en Duro-
Rahmen. Genereert zelf de nodige energie om zendtelegrammen te versturen 
door op de toets te drukken, dus geen aansluitleiding en geen stand-by 
verlies. Met toets en dubbele toets.

FT55AH- Draadloze drukknop Berker en Merten 
 gedeeltelijk

FT55R- Draadloze drukknop Busch 

FT55AH-an

FT55AH-sz

FT55AH-wg

FT55AH-rw

FT55AH-ws

FT55AH-al

FT55R-weiß

FT55R-alpinweiß

Draadloze drukknop, antraciet

Draadloze drukknop, zwart

Draadloze drukknop, zuiver wit glanzend

Draadloze drukknop, zuiver wit

Draadloze drukknop, wit

Draadloze drukknop, alu gelakt

Draadloze drukknop wit

Draadloze drukknop alpijn wit

EAN 4010312318720

EAN 4010312318706

EAN 4010312318713

EAN 4010312318690

EAN 4010312318676

EAN 4010312318683

EAN 4010312313985

EAN 4010312313992

Zenddrukknop met toets 
(zonder afdekkader)

Zenddrukknop met dubbele toets 
(zonder afdekkader)

Z dd kk t t t

Z dd kk t d b

Zenddrukknop met toets 
(zonder afdekkader)

Zenddrukknop met dubbele toets 
(zonder afdekkader)
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Passieve Wireless sensoren 55x55mm

FMT55/2-rw Batterijloze en draadloze mini-zenddrukknop,
met toets, zuiver wit

EAN 4010312312469

Mini-zenddrukknoppen, buitenmaat 55x55mm, 15mm dik, met toets. 
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.

FMT55/2-wg Batterijloze en draadloze mini-zenddrukknop,
met toets, zuiver wit glanzend

EAN 4010312312483

Mini-zenddrukknop 
met toets

Mini-zenddrukknoppen, buitenmaat 55x55mm, 15mm dik, met dubbele 
toets. 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.

FMT55/4- Mini-zenddrukknoppen

FMT55/4-wg Batterijloze en draadloze mini-zenddrukknop,
met dubbele toets, zuiver wit glanzend

EAN 4010312312568

Mini-zenddrukknop 
met dubbele toets

FMT55/2- Mini-zenddrukknoppen

FMT55/4-rw Batterijloze en draadloze mini-zenddrukknop, 
met dubbele toets, zuiver wit

EAN 4010312312544

Draadloze vlakke drukknop met 1 kanaal, buitenmaat 84x84mm, kader binnen-
maat 55x55mm, 11mm dik. Genereert zelf de nodige energie om zendtele-
grammen te versturen door op de toets te drukken, dus geen aansluitleiding 
en geen stand-by verlies. Smart Home sensor.

FFT55Q- Draadloze vlakke drukknoppen

FFT55Q-ws

FFT55Q-wg

FFT55Q-sz

FFT55Q-rw

FFT55Q-an

FFT55Q-al

Batterijloze en draadloze vlakke drukknop 55x55mm, wit

Batterijloze en draadloze vlakke drukknop 55x55mm, zuiver wit 
glanzend

Batterijloze en draadloze vlakke drukknop 55x55mm, zwart

Batterijloze en draadloze vlakke drukknop 55x55mm, zuiver wit

Batterijloze en draadloze vlakke drukknop 55x55mm, antraciet

Batterijloze en draadloze vlakke drukknop 55x55mm, alu gelakt

EAN 4010312312605

EAN 4010312312667

EAN 4010312312643

EAN 4010312312636

EAN 4010312312650

EAN 4010312312698
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Andere passieve sensoren 

Draadloze vlakke drukknop met 4 kanalen, buitenmaat 80x80mm, kader 
binnenmaat 63x63mm, 15mm dik. Genereert zelf de nodige energie om zend-
telegrammen te versturen door op de toets te drukken, dus geen aansluit-
leiding en geen stand-by verlies. Met toets en dubbele toets. Smart Home 
sensor.

FT4F- Draadloze vlakke drukknoppen

FT4F-ws

FT4F-wg

FT4F-sz

FT4F-rw

FT4F-an

FT4F-al

Vlakke batterijloze en draadloze drukknop, wit

Vlakke batterijloze en draadloze drukknop, zuiver wit glanzend

Vlakke batterijloze en draadloze drukknop, zwart

Vlakke batterijloze en draadloze drukknop, zuiver wit

Vlakke batterijloze en draadloze drukknop, antraciet

Vlakke batterijloze en draadloze drukknop, alu gelakt

EAN 4010312302927

EAN 4010312302972

EAN 4010312302965

EAN 4010312302941

EAN 4010312302996

EAN 4010312306697

Vlakke drukknop met toets

Wireless – infrarood convertor met USB stekker voor universele afstands-
bediening Logitech Harmony Touch (verkrijgbaar bij  de vakhandel). 
Slechts 0,05 Watt stand-by verlies. Smart Home sensor.

FIW-USB Infrarood convertor

FIW-USB Radio – infrarood convertor met USB connector EAN 4010312311158

Vlakke drukknop met dubbele toetsVl kk d kk tt dd bbb
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Andere passieve sensoren

Draadloos deur- en venstercontact Winkhaus met batterij (levensduur van 
meerdere jaren) 128x24x9mm, grijs. Bevestiging: door vastschroeven op 
het binnenkader, tussen dit kader en het bewegend gedeelte van het kunst-
stoffen of houten venster of deur, conform de handleiding. Smart Home 
sensor.

FTKB-gr Wireless draadloos deur- en venstercontact met batterij

FTKB-gr Deur- en venstercontact met batterij, grijs EAN 4010312317228

Draadloos deur- en venstercontact met zonnecel en batterij (levensduur 8 
jaar) 75x25x12mm, zuiver wit glanzend. Bevestigen door opkleven. 
Smart Home sensor.

FTKB-wg Wireless draadloos deur- en venstercontact met batterij

FTKB-wg Deur- en venstercontact met batterij,  zuiver wit glanzend EAN 4010312321621

Wireless draadloos deur- en venstercontact met zonnecel 75x25x12mm, 
antraciet glanzend en zuiver wit glanzend. Bevestigen door opkleven. 
Beschermingsgraad IP54, dus ook voor buitenopstelling. 
Smart Home sensor.

FTK-ag

FTK-wg

Wireless deur- en venstercontact, antraciet glanzend

Wireless deur- en venstercontact, zuiver wit glanzend

EAN 4010312321645

EAN 4010312321638

FTK- Wireless draadloos deur- en venstercontact

Draadloos deur- en venstercontact mTRONIC met batterij (levensduur van 
meerdere jaren) 135x18x9mm, licht grijs. Met intelligente inbraakdetectie 
in modus 1 en 2 (vergrendelbewaking). Er wordt een alarmbericht verzonden 
wanneer het venster wordt geopend in de vergrendelde en gekantelde positie. 
Bevestiging door vastschroeven op het binnenkader, tussen dit kader en het 
bewegend gedeelte van het kunststoffen of houten venster of deur, conform 
de handleiding. Smart Home sensor.

FTKB-hg Wireless draadloos deur- en venstercontact met batterij

FTKB-hg Deur- en venstercontact met batterij, licht grijs EAN 4010312318782
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Andere passieve sensoren

Draadloze vensterhandgreep sensor, zuiver wit, 120x35x7mm, met batterij 
 (levensduur 7 jaar). Montage achter een conventionele vensterhandgreep. 
Smart Home sensor. 
Verstuurt een zendtelegram bij het openen, kantelen en sluiten van een venster.
Om de 15 minuten wordt een statustelegram verstuurd.
Eenvoudige montage onder een standaard vensterhandgreep: handgreep losschroeven, 
sensor plaatsen, handgreep vastschroeven.

FFG7B-rw Draadloze vensterhandgreep sensor

FFG7B-rw Draadloze vensterhandgreep sensor, zuiver wit EAN 4010312318638
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Andere passieve sensoren

Set van montagebeugels voor FTKE, FPE-1 en FPE-2 met 3 winkelhaakjes, 
schroeven, bouten en strookjes dubbelzijdig kleefband.

BW3 Montagebeugels

BW3 Montagebeugels, zuiver wit EAN 4010312907641

Wireless positieschakelaar met energiegenerator 48x32x11,5mm, blauw. Genereert 
zelf de nodige energie voor het uitsturen van een zendtelegram door een druk op de 
hendel, dus zonder batterijen, zonder aansluitleidingen en zonder stand-by verlies.
FPE-1: bij het indrukken van de hendel wordt een zendtelegram Data (hex) 0x10 en bij het loslaten Data 
(hex) 0x00 verstuurd, zoals bij een zenddrukknop.
FPE-2: bij het indrukken van de hendel wordt een zendtelegram Data (hex) 0x00 en bij het loslaten 
Data (hex) 0x10 verstuurd.

FPE- Wireless positieschakelaar 
 met energiegenerator

FPE-2

FPE-1

Wireless positieschakelaar, blauw

Wireless positieschakelaar, blauw

EAN 4010312315484

EAN 4010312315552

Schakelaartje met plunjer, met EnOcean energiegenerator, zuiver wit, 48x32x11,5mm. 
Ook voor het bewaken van deuren, lades en andere beweegbare uitrustingen. Gene-
reert 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.
Bij het openen en sluiten wordt telkens een zendtelegram verstuurd. Kan ingeleerd worden in 
FHK14, FHK61, FSB14, FSB61, FSB71, FSR14, FSR61, FSR71, FZK14, FZK61 alsook in GFVS.
Bevestiging door kleven, vastschroeven of met de bijgeleverde montagebeugel.

Wireless venster-deurcontact met energiegenerator 48x32x11,5mm, 
zuiver wit. Tevens voor het bewaken van lades en andere beweegbare 
uitrustingen. Genereert zelf de nodige energie voor het uitsturen van een 
zendtelegram door een druk op de hendel, dus zonder batterijen, zonder 
aansluitleidingen en zonder stand-by verlies. Bevestiging door kleven, 
vastschroeven of met montagebeugels BW3. Smart Home sensor.

FTKE-rw Wireless venster- deurcontact, zuiver wit EAN 4010312315231

FFTE-rw Schakelaartje met plunjer 
 met energiegenerator

FTKE-rw Wireless venster-deurcontact 
 met energiegenerator

FFTE-rw Wireless venster- deurcontact, zuiver wit EAN 4010312319024
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Andere passieve sensoren

FVST Wireless-codeerstekker FVST EAN 4010312907290

Met de codeerstekker FVST kan men bij de draadloze deur- en venster-
contacten FTKE en bij de draadloze positieschakelaars FPE-1 en FPE-2, 
alsook bij de vlakke zenddrukknoppen F1FT65 en FFT55Q de codering 
activeren of deactiveren.

FVST Wireless-codeerstekker

FTKE en FPE 
Codering activeren:

De codeerstekker insteken en de hendel indrukken.

FTKE en FPE 
Codering deactiveren:

De codeerstekker insteken en de toets indrukken.

F1FT65 en FFT55Q
Codering activeren:

F1FT65 en FFT55Q
Codering deactiveren:
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Andere passieve sensoren

Wireless afstandsbediening met 50 kanalen, met display 185x50mm, 
17mm dik. Voeding met lithium-ion accu. De spanning wordt gecontroleerd 
en eventueel aangeduid op het display. Met oplader en wandbevestiging 
WHF-al alsook 2 inox schroeven 2,9x25mm en 2 pluggen 5x25mm worden 
meegeleverd. Smart Home sensor.

FFD-al/anso Wireless afstandsbediening

FFD-al/anso
Wireless afstandsbediening met display en accu. 
Bovenzijde alu lak, onderkant antraciet-soft-lak. 
Met wandbevestiging en oplader

EAN 4010312313541

Wireless afstandsbediening met 8 kanalen, 185x50mm, 17mm dik. 
Genereert zelf de nodige energie om zendtelegrammen te versturen, door 
op de toets te drukken, dus werkt zonder batterijen. Een wandbevestiging 
WHF-al alsook 2 inox schroeven 2,9x25mm en 2 pluggen 5x25mm 
worden meegeleverd. Smart Home sensor.

FF8-al/anso Wireless afstandsbediening

FF8-al/anso Afstandsbediening met 2 dubbele toetsen, bovenkant alu 
gelakt, ondekant en toetsen antraciet-soft gelakt

EAN 4010312303931

Wireless afstandsbediening met 8 kanalen, 154x50mm, 16mm dik. 
Genereert zelf de nodige energie om zendtelegrammen te versturen, door 
op de toets te drukken, dus werkt zonder batterijen. Smart Home sensor.

FHS8- Wireless handzender

FHS8-wg

FHS8-rw

Handzender zuiver wit glanzend, met 2 dubbele toetsen

Handzender zuiver wit, met 2 dubbele toetsen

EAN 4010312300947

EAN 4010312300862

1-30



Andere passieve sensoren

Wireless afstandsbediening met 12 kanalen, 154x50mm, 16mm dik. 
Genereert zelf de nodige energie om zendtelegrammen te versturen, door 
op de toets te drukken, dus werkt zonder batterijen. Smart Home sensor.

FHS12- Wireless handzender

FHS12-wg

FHS12-rw

Handzender zuiver wit glanzend, met 3 dubbele toetsen

Handzender zuiver wit, met 3 dubbele toetsen

EAN 4010312300954

EAN 4010312300343

Wireless mini handzender met 8 kanalen, 45x85mm, 18mm dik. Slechts 
60 gram. Genereert zelf de nodige energie om zendtelegrammen te 
versturen, door op de toets te drukken, dus werkt zonder batterijen. 
Smart Home sensor.

FMH8- Wireless Mini handzender

FMH8-al/an

FMH8-an

FMH8-rw

Minihandzender, bovenkant alu gelakt, 
onderkant en toetsen antraciet-soft gelakt, 
lasergravure 1+2+3+4+5+6+7+8

Minihandzender antraciet, 
lasergravure 1+2+3+4+5+6+7+8

Minihandzender zuiver wit, 
lasergravure 1+2+3+4+5+6+7+8

EAN 4010312313282

EAN 4010312311707

EAN 4010312311714

Wireless mini handzender met 2 kanalen, 43x43mm, 16mm dik. Slechts 
30 gram. Genereert zelf de nodige energie om zendtelegrammen te ver-
sturen, door op de toets te drukken, dus werkt zonder batterijen. Smart 
Home sensor.

FMH2- Wireless Mini handzender

FMH2-an

FMH2-sz

FMH2-wg

FMH2-rw

FMH2-ws

Mini handzender antraciet, 
lasergravure 0 + I

Mini handzender zwart, 
lasergravure 0 + I

Mini handzender zuiver wit glanzend, 
lasergravure 0 + I

Mini handzender zuiver wit, 
lasergravure 0 + I

Mini handzender wit, 
lasergravure 0 + I

EAN 4010312303498

EAN 4010312303474

EAN 4010312303481

EAN 4010312303467

EAN 4010312303450

FMH8-al/an
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Andere passieve sensoren

Wireless mini handzender met 2 kanalen, 43x43mm, 16mm dik. Slechts 
30 gram. Voor sleutelhanger. Genereert zelf de nodige energie om zend-
telegrammen te versturen, door op de toets te drukken, dus werkt zonder 
batterijen. Smart Home sensor.

FMH2S- Wireless Mini handzender

FMH2S-an

FMH2S-sz

FMH2S-wg

FMH2S-rw

FMH2S-ws

Mini handzender antraciet voor sleutelhanger, 
lasergravure 0 + I

Mini handzender zwart voor sleutelhanger, 
lasergravure 0 + I

Mini handzender zuiver wit glanzend voor sleutelhanger, 
lasergravure 0 + I

Mini handzender zuiver wit voor sleutelhanger, 
lasergravure 0 + I

Mini handzender wit voor sleutelhanger, 
lasergravure 0 + I

EAN 4010312303405

EAN 4010312303382

EAN 4010312303399

EAN 4010312303375

EAN 4010312303368

Wireless mini handzender met 4 kanalen, 43x43mm, 16mm dik. Slechts 
30 gram. Genereert zelf de nodige energie om zendtelegrammen te ver-
sturen, door op de toets te drukken, dus werkt zonder batterijen. Smart 
Home sensor.

FMH4- Wireless Mini handzender

FMH4-an

FMH4-sz

FMH4-wg

FMH4-rw

FMH4-ws

Mini handzender antraciet, 
lasergravure 1+2+3+4

Mini handzender zwart, 
lasergravure 1+2+3+4

Mini handzender zuiver wit glanzend, 
lasergravure 1+2+3+4

Mini handzender zuiver wit, 
lasergravure 1+2+3+4

Mini handzender wit, 
lasergravure 1+2+3+4

EAN 4010312301043

EAN 4010312301012

EAN 4010312301067

EAN 4010312301036

EAN 4010312301029

Wireless mini handzender met 4 kanalen, 43x43mm, 16mm dik. Slechts 
30 gram. Voor sleutelhanger. Genereert zelf de nodige energie om zend-
telegrammen te versturen, door op de toets te drukken, dus werkt zonder 
batterijen. Smart Home sensor.

FMH4S- Wireless Mini handzender

FMH4S-an

FMH4S-sz

FMH4S-wg

FMH4S-rw

FMH4S-ws

EAN 4010312301579

EAN 4010312301555

EAN 4010312301586

EAN 4010312301562

EAN 4010312301371

Mini handzender antraciet voor sleutelhanger, 
lasergravure 1+2+3+4

Mini handzender zwart voor sleutelhanger, 
lasergravure 1+2+3+4

Mini handzender zuiver wit glanzend voor sleutelhanger, 
lasergravure 1+2+3+4

Mini handzender zuiver wit voor sleutelhanger, 
lasergravure 1+2+3+4

Mini handzender wit voor sleutelhanger, 
lasergravure 1+2+3+4
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Andere passieve sensoren

Wireless mini handzender voor oproepsystemen, 43x43mm, 16mm dik. 
Slechts 48 gram. Genereert zelf de nodige energie om zendtelegrammen 
te versturen, door op de toets te drukken, dus werkt zonder batterijen. 
Smart Home sensor.

FMH2S-wr Wireless mini handzender voor oproepsystemen

FMH2S-wr FMH2S-wr mini handzender met grijs draagriempje, 
voor oproepsystemen, zuiver wit, rode bedrukking

EAN 4010312303337

Waterdichte mini handzender, 66x44mm, 10-20mm dik. Slechts 34 gram. 
Genereert zelf de nodige energie om zendtelegrammen te versturen, door 
op de toets te drukken, dus werkt zonder batterijen. Smart Home sensor.

FMH1W-sz Wireless waterdichte minihandzender

FMH1W-sz Waterdichte minihandzender, zwart EAN 4010312315293

Wireless handzender Tracker met batterij (levensduur 5-8 jaar). 
55x 44 mm, 15mm dik. Slechts 20 gram. Smart Home sensor.
De draadloze handzender Tracker TF-TTB is voorzien van een blauwe druktoets waarmee 
normale drukknoptelegrammen 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 3V knoopcel CR2032 zorgt voor de voedingsspanning en gaat meerdere 
jaren mee.
De handzender kan als Tracker (aanwezigheidsmelder) ingeleerd worden in de visualisatie- 
en sturingssoftware GFVS en in de volgende actoren: TF61L, TF61D, TF-TA65L, TF-TA65D, 
TF-TA55L, TF-TA55D, TF100L en TF100D.

TF-TTB Tap-radio® handzender Tracker

TF-TTB Handzender Tracker EAN 4010312317563
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Toebehoren

Enkelvoudig kader R1E en RF1E, buitenmaat 4x84mm, 2-voudig kader R2E en 
RF2E, buitenmaat 84x155mm, 3-voudig kader R3E en RF3E, buitenmaat 
84x226mm en 4-voudig kader R4E en RF4E, buitenmaat 84x297mm. De 
afdekkaders RE zijn 13mm hoog en de afdekkaders RFE zijn 8,5mm hoog.
In combinatie met sensoren kunnen deze afdekkaders enkel in verticale positie gebruikt 
worden. Als alternatief aan de R2E en R3E kan men eventueel de R2UE en de R3UE gebruiken.

R1E, R2E, R3E, R4E, RF1E, RF2E, RF3E, RF4E Afdekkader en vlak kader E-design

R4E-wg

RF4E-wg

R3E-wg

RF3E-wg

R2E-wg

RF2E-wg

R1E-wg

RF1E-wg

4-voudig afdekkader zuiver wit glanzend

4-voudig vlak afdekkader zuiver wit glanzend

3-voudig afdekkader zuiver wit glanzend

3-voudig vlak afdekkader zuiver wit glanzend

2-voudig afdekkader zuiver wit glanzend

2-voudig vlak afdekkader zuiver wit glanzend

Enkelvoudig afdekkader zuiver wit glanzend

Enkelvoudig vlak afdekkader zuiver wit glanzend

EAN 4010312907603

EAN 4010312907610

EAN 4010312907108

EAN 4010312907269

EAN 4010312907115

EAN 4010312907252

EAN 4010312907122

EAN 4010312907245

4-voudig afdekkader R4E, RF4ER4R4EE RRF4F4EE

R3UE-wg

R2UE-wg

3-voudig universeel afdekkader, wit glanzend

2-voudig universeel afdekkader, wit glanzend EAN 4010312908327

EAN 4010312908334

2-voudig kader R2UE, 84x155mm buitenafmeting, 3-voudig kader R3UE, 
84x226mm buitenafmeting. 13mm hoog.
De universele afdekkaders kunnen zowel verticaal als horizontaal gebruikt worden. Zijn niet 
geschikt voor sensoren met batterijvoeding in de kaders: FBH65SB, FBH65S, FBH65TFB, 
FIH65B, FTF65S, FTR65DSB en FTR65HS.

R2UE, R3UE Universele afdekkaders E-design met binnenafmeting 65x65 mm

3-voudig kader 
R3UE

2-voudig kader 
R2UE
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Toebehoren

R3-

R2-

R-

3-voudig afdekkader voor zenddrukknoppen  -ws, -rw, -wg, -sz, -an
-al

2-voudig afdekkader voor zenddrukknoppen  -ws, -rw, -wg, -sz, -an
-al

Enkelvoudig afdekkader voor zenddrukknoppen  -ws, -rw, -wg, -sz, -an
-al

Enkelvoudig kader R, buitenmaat 80x80mm, 2-voudig kader R2, buitenmaat 
80x151mm, en 3-voudig kader R3, buitenmaat 80x222mm. 15mm dik.

R, R2, R3 Kader met binnenmaat 55x55mm

3-voudig afdekkader R33 di fd kk

R3F-

R2F-

R1F-

3-voudig afdekkader voor vlakke zenddrukknoppen  -ws, -rw, -wg, -sz, -an
-al

2-voudig afdekkader voor vlakke zenddrukknoppen  -ws, -rw, -wg, -sz, -an
-al

Enkelvoudig afdekkader voor vlakke zenddrukknoppen  -ws, -rw, -wg, -sz, -an
-al

Enkelvoudig kader R1F, buitenmaat 80x80mm, 2-voudig kader R2F, buiten-
maat 80x151mm, en 3-voudig kader R3F, buitenmaat 80x222mm. 12mm 
dik.

R1F, R2F, R3F Kader met binnenmaat 63x63mm

3-voudig afdekkader R3F33 ddii fdfd kkk

Enkelvoudig kader R1UE55, 80x80mm buitenafmeting, 2-voudig kader
R2UE55, 80x151mm buitenafmeting, 3-voudig kader R1UE55, 80x222mm 
buitenafmeting. 15mm hoog. 
De universele afdekkaders kunnen zowel verticaal als horizontaal gebruikt worden. 
Voor alle zendsensoren van het 55mm schakelaarsysteem. 

R1UE55, R2UE55, R3UE55 Universele afdekkaders E-design met 
   binnenafmetingen 55x55 mm

R3UE55-wg

R2UE55-wg

R1UE55-wg

3-voudig universeel afdekkader, wit glanzend

2-voudig universeel afdekkader, wit glanzend

Enkelvoudig universeel afdekkader, wit glanzend

EAN 4010312908358

EAN 4010312908365

EAN 40103129083413-voudig kader 
R3UE55

Enkelvoudig kader 
R1UE55

2-voudig kader 
R2UE55

3 di k d

EE kk ll didi kk dd

2
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Toebehoren

Zwart glaskader met 
glanzend wit lichaam

Zwart glaskader met 
zwart lichaam

Kunststofkader 
glanzend wit

Kunststofkader 
antraciet

Wit glaskader met glanzend
wit lichaam

Kunststofkader 
alu-zilver

Onze vlakke zenddrukknop FFT55Q in vierkant design 84x84mm was de eerste telg van onze 
nieuwe vierkante drukknoppen reeks met de logische naam Q-design. Met een totale diepte 
van slechts 11mm onderscheidt hij zich duidelijk van de andere reeksen die een diepte van 
15mm hebben. Als losse drukknop oogt hij zeer elegant op de wand.

Wij hebben de Q-reeks uitgebreid met meerdere kaders, die ook verkrijgbaar zijn in een 
2-voudige en 3-voudige uitvoering. Alhoewel de totale diepte 15mm bedraagt, is het de-
sign met het 'zwevend' kader even licht als de 11mm dikke vlakke zenddrukknop FFT55Q. 
Daarenboven kunnen ze zowel gecombineerd worden met de draadloze en batterijloze 
EnOcean zendmodules van de zenddrukknoppen FT55, de vlakke FFT55Q daarentegen niet.

De Q kaders worden geleverd als een toebehoren, de toetsen FT55 moeten separaat besteld 
worden.

QR1.. Q-design, enkelvoudig kader

QR1K-as

QR1K-an

QR1K-gw

QR1Gs-sz

QR1Gs-gw

QR1Gw-gw

Q-kader enkelvoudig kunststof alu-zilver

Q-kader enkelvoudig kunststof antraciet

Q-kader enkelvoudig kunststof glanzend wit

Q-kader enkelvoudig glas zwart, lichaam zwart

Q-kader enkelvoudig glas zwart, lichaam glanzend wit

Q-kader enkelvoudig glas wit, lichaam glanzend wit

EAN 4010312313268

EAN 4010312313251

EAN 4010312313213

EAN 4010312313244

EAN 4010312313220

EAN 4010312313237
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Toebehoren

Wit glaskader met glanzend
wit lichaam

Wit glaskader met glanzend
wit lichaam

Zwart glaskader
met glanzend
wit lichaam

Zwart glaskader
met zwart
lichaam

Kunststof kader
glanzend wit

Kunststof kader
antraciet

Kunststof kader
alu-zilver

Zwart glaskader
met glanzend
wit lichaam

Zwart glaskader
met zwart
lichaam

Kunststof kader
glanzend wit

Kunststof kader
antraciet

Kunststof kader
alu-zilver

Afmetingen 84x227mm, rest zoals de enkelvoudige kaders QR-1.

Afmetingen 84x156mm, rest zoals de enkelvoudige kaders QR-1.

QR2.. Q-design, 2-voudig kader

QR3.. Q-design, 3-voudig kader

QR2K-as

QR2K-an

QR2K-gw

QR2Gs-sz

QR2Gs-gw

QR2Gw-gw

Q-kader 2-voudig kunststof alu-zilver

Q-kader 2-voudig kunststof antraciet

Q-kader 2-voudig kunststof glanzend wit

Q-kader 2-voudig glas zwart, lichaam zwart

Q-kader 2-voudig glas zwart, lichaam glanzend wit

Q-kader 2-voudig glas wit, lichaam glanzend wit

EAN 4010312313367

EAN 4010312313350

EAN 4010312313343

EAN 4010312313329

EAN 4010312313312

EAN 4010312313305

QR3K-as

QR3K-an

QR3K-gw

QR3Gs-sz

QR3Gs-gw

QR3Gw-gw

Q-kader 3-voudig kunststof alu-zilver

Q-kader 3-voudig kunststof antraciet

Q-kader 3-voudig kunststof glanzend wit

Q-kader 3-voudig glas zwart, lichaam zwart

Q-kader 3-voudig glas zwart, lichaam glanzend wit

Q-kader 3-voudig glas wit, lichaam glanzend wit

EAN 4010312313435

EAN 4010312313428

EAN 4010312313411

EAN 4010312313398

EAN 4010312313381

EAN 4010312313374
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Toebehoren

Met de drukknopcodeertoets FTVW kan de codering geactiveerd en 
gedeactiveerd worden bij de Eltako zenddrukknoppen, de handzenders en 
afstandsbedieningen met de draadloze en batterijloze EnOcean zendmodules. 
Dit is niet geldig voor de drukknoppen en de handzenders met de 
EnOcean module PTM210 van de reeks Tap-Radio®. 
Hiertoe eerst de toetsen wegnemen. Bij de mini handzenders FMH8 moet men de zendmodule 
uithalen en deze op een vlak oppervlak leggen.

Codering activeren:
De bedrukking Verschlüsselung an (codering aan) van de FTVW bevindt zich aan de bovenzijde.

De drukknopcodeertoets op de zendmodule plaatsen en de toets 2 maal induwen.

Codering deactiveren:
De bedrukking Verschlüsselung aus (codering uit) van de FTVW bevindt zich aan de boven-
zijde.

De drukknopcodeertoets op de zendmodule plaatsen en de toets 1 maal induwen.

Het inleren van gecodeerde EnOcean zendmodules staat beschreven in de handleidingen 
van de codeerbare actoren.
Codeerbare actoren dragen het symbool  .

FTVW Drukknopcodeertoets

FTVW Drukknopcodeertoets EAN 4010312907030
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Toebehoren

Blinde afdekplaat BLA65 voor R1E, R2E, R3E en R4E.

Blinde afdekplaat BLA65F voor RF1E, RF2E, RF3E en RF4E.

Blinde afdekplaat BLA55 voor R, R2 en R3 en alle Q-kaders.

BLA65-wg Blinde afdekplaat

BLA65F-wg Blinde afdekplaat

BLA55- Blinde afdekplaat

BLA65-wg

BLA65F-wg

BLA55-an

BLA55-sz

BLA55-wg

BLA55-rw

BLA55-ws

Blinde afdekplaat voor R1E, R2E, R3E en R4E, 
zuiver w it glanzend

Blinde afdekplaat voor RF1E, RF2E, RF3E en RF4E, 
zuiver wit glanzend

Blinde afdekplaat voor R, R2 en R3, antraciet

Blinde afdekplaat voor R, R2 en R3, zwart

Blinde afdekplaat voor R, R2 en R3, zuiver wit glanzend

Blinde afdekplaat voor R, R2 en R3, zuiver wit

Blinde afdekplaat voor R, R2 en R3, wit

EAN 4010312907139

EAN 4010312907412

EAN 4010312905937

EAN 4010312905906

EAN 4010312905913

EAN 4010312905883

EAN 4010312905869
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Toebehoren

Blinde afdekplaat BLF voor R1F, R2F en R3F.

BLF Blinde afdekplaat

BLF-an

BLF-sz

BLF-wg

BLF-rw

Blinde afdekplaat voor R1F, R2F en R3F, antraciet

Blinde afdekplaat voor R1F, R2F en R3F, zwart

Blinde afdekplaat voor R1F, R2F en R3F, zuiver wit glanzend

Blinde afdekplaat voor R1F, R2F en R3F, zuiver wit

EAN 4010312904282

EAN 4010312904251

EAN 4010312904268

EAN 4010312904237

Afdekking voor 2-voudige UAE/IAE(ISDN)- en netwerkaansluitingen. 
Zuiver wit glanzend. Voor E-design kaders R1E, R2E, R3E en R4E.
Passen op alle 2-voudige UAE/IAE (ISDN)- en netwerkaansluitingen van 
Rutenbeck of Telegärtner en netwerkaansluitdozen. 

UAE65/2-wg Afdekking voor UAE/IAE

UAE65/2-wg 2-voudige UAE/IAE afdekking voor E-design kaders EAN 4010312907399

Afdekking voor 2-voudige UAE/IAE(ISDN)- en netwerkaansluitingen. Zuiver 
wit glanzend. Voor E-design vlakke kaders RF1E, RF2E, RF3E en RF4E. 
Passen op alle 2-voudige UAE/IAE (ISDN)- en netwerkaansluitingen van 
Rutenbeck of Telegärtner en netwerkaansluitdozen. 

UAE65F/2-wg Afdekking voor UAE/IAE vlakke kaders

UAE65F/2-wg 2-voudige UAE/IAE afdekking voor E-design vlakke kaders EAN 4010312907405
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Toebehoren

Grijze afdekfolie voor zendsensoren. Om de achterzijde van zenddrukknoppen 
af te dekken als die op een glazen wand gekleefd worden. Luchtdoorlatende, 
zelfklevende kunststof, die gemakkelijk aan te brengen is zonder luchtbellen. 
Gelieve de gewenste grootte op te geven.

FSAF-gr Afdekfolie grijs

FSAF-gr Afdekfolie grijs EAN 4010312908136

Tafelsokkel voor E-design drukknoppen en sensoren. Ook vlakke E-design 
drukknoppen en sensoren, doch geen 230V versies, worden op de sokkel 
geklikt. Met kunststof antislip voetjes.

Tafelsokkel voor 55x55mm drukknoppen en sensoren. Drukknoppen en 
sensoren in 55 design, doch geen 230V versies, worden op de sokkel 
geklikt. Met kunststof antislip voetjes.

SO65 Tafelsokkel

SO55 Tafelsokkel

SO55

SO65

Tafelsokkel

Tafelsokkel

EAN 4010312908150

EAN 4010312908143
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Toebehoren

Toetsen en dubbele toetsen met lasergravure.
Voor alle drukknoppen, schakelaars en handzenders leveren wij toetsen en dubbele toetsen, 
in alle aangeboden kleuren met lasergravure. 
Voor telkens een pijl bovenaan (op) en onderaan (neer) volstaat de extra aanduiding +2P.
Voor I (= aan) bovenaan en 0 (=uit) onderaan volstaat de extra aanduiding +I0.
Voor 0 (= uit) bovenaan en I (=aan) onderaan volstaat de extra aanduiding +0I.
Andere opdrukken met maximum 6 regels moeten beschreven worden en wij graveren die 
dan in het lettertype Arial. Maximaal twee lijnen bovenaan, in het midden en onderaan. 
Een overzicht van de pictogrammen voor lasergravures kan u vinden vanaf bladzijde 1-45. Het is 
voldoende om naast het type van de toets het pictogramnummer op te geven van de gewenste gravure.
Wij graveren ook individuele klantenwensen; daarvoor moeten wij deze bestanden per e-mail 
ontvangen op info@serelec.be, in Adobe Illustrator- of Corel Draw met als einde .ai respectie-
velijk .cdr. 
Voor het maken van een nieuw pictogram volgens klantenspecificatie rekenen wij een toeslag 
aan – deze toeslag kan u vinden onder de productomschrijving LGI. 
Om niet gegraveerde toetsen te bestellen, volstaat het om als suffix te schrijven 'niet gegraveerd'.

Toetsen 
W-B4FT65 1), W-B4T65 1), W-F4T65B/F4FT65/F4FT65B/F4T65/WT/WS65 W-F1FT65

Dubbele toetsen 
DW-B4FT65 1), DW-B4T65 1), DW-F4T65B/F4FT65/F4FT65B/F4T65

W + DW    Toetsen en dubbele toetsen met lasergravure voor E-design
 drukknoppen en schakelaars

Extra aanduiding 
...+I0

Extra aanduiding 
...+2P 

Volgens individuele
klantenwens

1) Door de LED’s bij de bus-drukknoppen en de vlakke bus-drukknoppen verkleint het te graveren oppervlak.

Extra aanduiding 
...+0I

Extra aanduiding 
...+2P 

Volgens individuele
klantenwens 
 

Volgens individuele 
klantenwens

W-WT/WS65 Toets voor drukknop en schakelaar E-Design zuiver wit glanzend EAN 4010312908075

DW-F4T65B Dubbele toets voor zenddrukknop E-design, met batterij zuiver wit glanzend EAN 4010312907283

W-F4T65B Toets voor zenddrukknop E-design, met batterij zuiver wit glanzend EAN 4010312907276

DW-F4FT65B Dubbele toets voor zenddrukknop E-Design, met batterij zuiver wit glanzend EAN 4010312908068

W-F4FT65B Toets voor zenddrukknop E-Design, met batterij zuiver wit glanzend EAN 4010312908051

DW-F4T65 Dubbele toets voor zenddrukknop E-design, zuiver wit glanzend EAN 4010312907177

W-F4T65 Toets voor zenddrukknop E-design, zuiver wit glanzend EAN 4010312907160

W-F1FT65 Toets voor vlakke zenddrukknop E-design EAN 4010312907153

DW-B4T65 Dubbele toets voor bus-drukknop E-design, zuiver wit glanzend EAN 4010312907214

W-B4T65 Toets voor bus-drukknop E-design, zuiver wit glanzend EAN 4010312907184

DW-B4FT65 Dubbele toets voor vlakke bus-drukknop E-design, zuiver wit glanzend EAN 4010312907191

W-B4FT65 Toets voor vlakke bus-drukknop E-design, zuiver wit glanzend EAN 4010312907207

LGI Individuele lasergravure, opmaken van pictogram EAN 4010312908310
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Toebehoren

Toetsen en dubbele toetsen met lasergravure.
Voor alle drukknoppen, schakelaars en handzenders leveren wij toetsen en dubbele toetsen, 
in alle aangeboden kleuren met lasergravure. 
Voor telkens een pijl bovenaan (op) en onderaan (neer) volstaat de extra aanduiding +2P.
Voor I (= aan) bovenaan en 0 (=uit) onderaan volstaat de extra aanduiding +I0.
Voor 0 (= uit) bovenaan en I (=aan) onderaan volstaat de extra aanduiding +0I.
Andere opdrukken met maximum 6 regels moeten beschreven worden en wij graveren die 
dan in het lettertype Arial. Maximaal twee lijnen bovenaan, in het midden en onderaan. 
Een overzicht van de pictogrammen voor lasergravures kan u vinden vanaf bladzijde 1-45. Het is 
voldoende om naast het type van de toets het pictogramnummer op te geven van de gewenste gravure.
Wij graveren ook individuele klantenwensen; daarvoor moeten wij deze bestanden per e-mail ont-
vangen op info@serelec.be, in Adobe Illustrator- of Corel Draw met als einde .ai respectievelijk .cdr. 
Voor het maken van een nieuw pictogram volgens klantenspecificatie rekenen wij een toeslag 
aan – deze toeslag kan u vinden onder de productomschrijving LGI. 
Om niet gegraveerde toetsen te bestellen, volstaat het om als suffix te schrijven 'niet gegraveerd'.

Toetsen 
W-B4T55 1), W-F4T55B, W-FMT55/2-, W-FT4CH, W-FT4F, W-FT55 W-FFT55Q

Dubbele toetsen 
DW-B4T55 1), DW-F4T55B, DW-FMT55/4-, DW-FT4CH, DW-FT4F, DW-FT55 

W + DW    Toetsen en dubbele toetsen met lasergravure voor drukknop en schakelaar
 Design 55

Extra aanduiding 
...+0I

Extra aanduiding 
...+2P 

Volgens individuele 
klantenwens 
 

Volgens individuele 
klantenwens

Extra aanduiding 
...+I0

Extra aanduiding 
...+2P 

Volgens individuele 
klantenwens

1) Door de LED’s bij de bus-drukknoppen en de vlakke bus-drukknoppen verkleint het te graveren oppervlak.

DW-FT55R

W-FT55R

DW-FT55

W-FT55

DW-FT4F

W-FT4F

DW-FT4CH 

W-FT4CH 

DW-FMT55/4

W-FMT55/2

W-FFT55Q 

DW-F4T55B

W-F4T55B

DW-B4T55

W-B4T55

Dubbele toets voor zenddrukknop 55x55mm voor Busch Reflex en Duro, wit/alpijn wit

Toets voor zenddrukknop 55x55mm voor Busch Reflex en Duro, wit/alpijn wit

Dubbele toets voor zenddrukknop 55x55mm ws/rw/wg/sz/an/al

Toets voor zenddrukknop 55x55mm ws/rw/wg/sz/an/al

Dubbele toets voor vlakke zenddrukknop ws/rw/wg/sz/an/al

Toets voor vlakke zenddrukknop ws/rw/wg/sz/an/al

Dubbele toets voor zenddrukknop Schweizer Design ws(61)/hg(65)/sz(60)

Toets voor zenddrukknop Schweizer Design ws(61)/hg(65)/sz(60)

Dubbele toets voor minizender ws/rw/wg/sz/an/al

Toets voor minizender ws/rw/wg/sz/an/al

Toets voor vlakke drukknop ws/rw/wg/sz/an/al

Dubbele toets voor zenddrukknop 55x55mm ws/rw/wg/sz/an/al

Toets voor zenddrukknop 55x55mm ws/rw/wg/sz/an/al

Dubbele toets voor bus-drukknop ws/rw/wg/sz/an/al

Toets voor bus-drukknop ws/rw/wg/sz/an/al

EAN 4010312907061

EAN 4010312907047

EAN 4010312906293

EAN 4010312906286

EAN 4010312906279

EAN 4010312906262

EAN 4010312906385

EAN 4010312906347

EAN 4010312906330

EAN 4010312906323

EAN 4010312906255

EAN 4010312907320

EAN 4010312907313

EAN 4010312907580

EAN 4010312907573

W-WT/WS55 Toets voor drukknop en schakelaar ws/rw/wg/sz/an/al EAN 4010312908112

LGI Individuele lasergravure, opmaken van pictogram EAN 4010312908310

1-43



Toebehoren

Toetsen en dubbele toetsen met lasergravure.
Voor alle drukknoppen, schakelaars en handzenders leveren wij toetsen en dubbele toetsen, 
in alle aangeboden kleuren met lasergravure. 
Voor telkens een pijl bovenaan (op) en onderaan (neer) volstaat de extra aanduiding +2P.
Voor I (= aan) bovenaan en 0 (=uit) onderaan volstaat de extra aanduiding +I0.
Voor 0 (= uit) bovenaan en I (=aan) onderaan volstaat de extra aanduiding +.
Andere opdrukken met maximum 6 regels moeten beschreven worden en wij graveren die 
dan in het lettertype Arial. Maximaal twee lijnen bovenaan, in het midden en onderaan.
Een overzicht van de pictogrammen voor lasergravures kan u vinden vanaf bladzijde 1-45. 
Het is voldoende om naast het type van de toets het pictogramnummer op te geven van de 
gewenste gravure.
Wij graveren ook individuele klantenwensen; daarvoor moeten wij deze bestanden per e-mail ont-
vangen op info@serelec.be, in Adobe Illustrator- of Corel Draw met als einde .ai respectievelijk .cdr.
Voor het maken van een nieuw pictogram volgens klantenspecificatie rekenen wij een toeslag
aan – deze toeslag kan u vinden onder de productomschrijving LGI. 
Toetsen 
W-FHS/FMH2

Dubbele toetsen 
DW-FHS/FMH4

Dubbele toetsen
DW-FF8

W + DW    Toetsen en dubbele toetsen met lasergravure voor afstandsbediening en 
 handzender

Extra aanduiding 
...+I0

Extra aanduiding 
...+2P 

Volgens individuele
klantenwens

Extra aanduiding 
...+0I

Extra aanduiding 
...+2P 

Volgens individuele 
klantenwens

Extra aanduiding 
...+2P 

Volgens individuele
klantenwens

Dubbele toets voor Wireless handzender en -mini handzender FMH4 ws/rw/wg/sz/an/al

Toets voor Wireless handzender en -minihandzender FMH2 ws/rw/wg/sz/an/al

Dubbele toetsen voor Wireless afstandsbediening antraciet soft gelakt

EAN 4010312906361

EAN 4010312906354

EAN 4010312906378

DW-FHS/FMH4 

W-FHS/FMH2

DW-FF8

Individuele lasergravure, opmaken van pictogram EAN 4010312908310LGI
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Overzicht van de bestaande pictogrammen 
voor lasergravures

1 2 3 4 5 6 7

8 10 11 12 13 14 15

16 17 18 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36 37

38 39 40 41 42 43 44

45 46 47 48 49 50 51

52 53 54 55 56 57 59
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Overzicht van de bestaande pictogrammen 
voor lasergravures

60 61 62 63 64 65 66

67 68 69 70 71 72 73

74 75 76 77 78 79 80

81 82 83 84 85 86 87

90 91 92 93 94 95 96

97 98 99 100 101 102 103

104 105 106 107 108 109 110

111 112 113 114 115 116 117
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Overzicht van de bestaande pictogrammen 
voor lasergravures

Gelieve bij uw bestelling voor de gravures de referentie van de drukknop, afstandsbediening of handzender, het nummer 
van het gewenste pictogram en één grote of dubbele toets op te geven.
Toetsen en dubbele toetsen van de drukknoppen, afstandsbedieningen of handzenders kan men vinden in de catalogus 
op bladzijde 1-42 tot 1-44.

118 119 120 121 122 123 124

125 126 127 128 129 130 131

132 133 134 135 136 137 138

140 141 145 146 147 148 149

150 151 152 153 155 156 157

158 159 160 161 162 163 164

166 167 168 169 170 171 172

173
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Toebehoren

Aanpassingsramen voor sensoren in E-Design van de reeks 65 voor 
aanpassing aan de hoogte van andere afdekkaders. Zuiver wit glanzend.
AR65/5,2-wg: voor E-Design vlakke afdekkaders RF1E, RF2E, RF3E en RF4E.
AR65/4,8-wg: voor afdekkaders Gira E2.
AR65/3,4-wg: voor afdekkaders 84 x 84 mm, QR1, QR2 en QR31).
AR65/2,8-wg: voor vlakke afdekkaders 80 x 80 mm, R1F, R2F en R3F2).
AR65/2,5-wg: voor afdekkaders 80 x 80 mm, R, R2 en R3.
De aanpassingsramen worden vanaf de achterzijde op de sensoren gemonteerd.
Aan de achterzijde van de E-Design sensoren moeten de 4 uitstekende pennen afgesneden 
worden, vooraleer men de aanpassingsramen AR65/3,4, AR65/2,8 en AR65/2,5 monteert.
1) Ook voor afdekkaders Opus 55 Fusion.
2) Ook voor afdekkaders Gira Standaard 55 en Busch-Jaeger Future Linear

AR65/5,2-wg, AR65/4,8-wg, AR65/3,4-wg, AR65/2,8-wg, AR65/2,5-wg Aanpassingsramen

Tussenkaders met binnenafmetingen 55x55 mm respectievelijk 50x50 mm 
voor 55 mm- en 50 mm modules. Voor kaders R, kaders en vlakke kaders 
in E-design. Zuiver wit glanzend.
ZR55/50-wg: 55 naar 50 mm voor kaders R, R2 en R3.
ZR65/55-wg: 65 naar 55 mm voor kaders E-design R1E, R2E, R3E en R4E.
Met afschuining voor ventilatie van de PL-SAMTEMP.
ZR65/50-wg: 65 naar 50 mm voor kaders E-design R1E, R2E, R3E en R4E.
ZR65F/55-wg: 65 naar 55 mm voor vlakke kaders E-design RF1E, RF2E RF3E en RF4E.
ZR65F/50-wg: 65 naar 50 mm voor vlakke kaders E-design RF1E, RF2E RF3E en RF4E.
De tussenkaders worden bevestigd door opklikken.

ZR55/50-wg, ZR65/55-wg, ZR65/50-wg, ZR65F/55-wg, ZR65F/50-wg Tussenkaders

AR65/2,5-wg Aanpassingsraam, zuiver wit glanzend EAN 4010312907429

AR65/3,4-wg Aanpassingsraam, zuiver wit glanzend EAN 4010312907498

AR65/2,8-wg Aanpassingsraam, zuiver wit glanzend EAN 4010312907436

AR65/4,8-wg Aanpassingsraam, zuiver wit glanzend EAN 4010312907597

AR65/5,2-wg Aanpassingsraam, zuiver wit glanzend EAN 4010312907481

ZR65F/50-wg

ZR65F/55-wg

ZR65/50-wg

ZR65/55-wg

ZR55/50-wg

Tussenkader 50mm voor vlakke kaders RF1E, RF2E en RF3E, 
zuiver wit glanzend

Tussenkader 55mm voor vlakke kaders RF1E, RF2E en RF3E, 
zuiver wit glanzend 

Tussenkader 50mm voor kaders E-design R1E, R2E en R3E, 
zuiver wit glanzend 

Tussenkader 55mm voor kaders E-design R1E, R2E en R3E, 
zuiver wit glanzend

Tussenkader 55 naar 50mm voor kaders R, R2, R3, 
zuiver wit glanzend

EAN 4010312907450

EAN 4010312907474 

EAN 4010312907443

EAN 4010312907467 

EAN 4010312907504
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