
TRÅDLÖS ARMBÅGSKONTAKT I E-DESIGN55 FET55E-wg

FET55E-wg
Trådlös armbågskontakt i E-Design55, glansvit, yttermått 80 x 155 mm. Innermått ram 55 x 127 mm. 

Genererar själv energi för trådlösa telegram när knappen. trycks in. Med stor vippa. 

Smartahem sensor.

FET55E-wg Trådlös armbågskontakt, glansvit            E1711407

NYHET



TRÅDLÖS BERÖRINGSFRI SENSOR MED BATTERI FNS55B-wg

FNS55B-wg
Trådlös beröringsfri sensor med batteri, glansvit, utanpåliggande montage 80 x 80 x 15 mm eller 

i Eltakos ramsystem FT55. Med batteri (ca:5-8 års livslängd). Smartahem sensor.

Manövreras genom att föra handen förbi på ett avstånd av ca 10 cm, skickar ett telegram i likhet med 
en 1-kanalig trådlös tryckknapp.

FNS55B-wg Trådlös beröringsfri sensor, extra vit E1711408

NYHET



TRÅDLÖS BERÖRINGSFRI SENSOR MED BATTERI FNS55EB-wg

FNS55EB-wg
Trådlös beröringsfri sensor med batteri, glansvit, utanpåliggande montage 80 x 80 x 15 mm eller 

i E-design55 ramsystem. Med batteri (ca:5-8 års livslängd). Smartahem sensor.

Manövreras genom att föra handen förbi på ett avstånd av ca 10 cm, skickar ett telegram i likhet med 
en 1-kanalig trådlös tryckknapp.

FNS55EB-wg Trådlös beröringsfri sensor, extra vit                             E1711409

NYHET



TRÅDLÖS BERÖRINGSFRI SENSOR MED BATTERI FNS65EB-wg

FNS65EB-wg
Trådlös beröringsfri sensor med batteri, glansvit, utanpåliggande montage 84 x 84 x 15 mm 

eller i E-design65 ramsystem. Med batteri (ca:5-8 års livslängd). Smartahem sensor.

Manövreras genom att föra handen förbi på ett avstånd av ca 10 cm, skickar ett telegram i likhet med 
en 1-kanalig trådlös tryckknapp.

FNS65EB-wg Trådlös beröringsfri sensor, extra vit                             E1711410

NYHET



NFC SENSOR 55X55MM NFCS55-wg

NFCS55-wg
NFC sensor, glansvit, utanpåliggande montage 80 x 80 x 15 mm eller i Eltakos ramsystem FT55.

Trådlös och batterifri. Smartahem sensor.

NFC sensorn kan användas för att aktivera smarthem funktioner med smartphone, starta andra 
funktioner eller spara data.
Användningsområdet för NFC sensorer är stort.
Minnekapacitet 144 byte
Överföringshastighet 106 kbit/sek

NFCS55-wg NFC sensor, extra vit                                E1711411

NYHET



NFC SENSOR E-DESIGN55 NFCS55E-wg

NFCS55E-wg
NFC sensor, glansvit, utanpåliggande montage 80 x 80 x 15 mm eller i E-Design55 ramsystem.

Trådlös och batterifri. Smartahem sensor.

NFC sensorn kan användas för att aktivera smarthem funktioner med smartphone, starta andra 
funktioner eller spara data.
Användningsområdet för NFC sensorer är stort.
Minnekapacitet 144 byte
Överföringshastighet 106 kbit/sek

NFCS55E-wg NFC sensor, extra vit                                E1711414

NYHET



NFC SENSOR E-DESIGN65 NFCS65-wg

NFCS65-wg
NFC sensor, glansvit, utanpåliggande montage 84 x 84 x 16 mm eller i E-Design65 ramsystem.

Trådlös och batterifri. Smartahem sensor.

NFC sensorn kan användas för att aktivera smarthem funktioner med smartphone, starta andra 
funktioner eller spara data.
Användningsområdet för NFC sensorer är stort.
Minnekapacitet 144 byte
Överföringshastighet 106 kbit/sek

NFCS65-wg NFC sensor extra vit                                E1711412

NYHET



NFC SENSOR E-DESIGN65 LÅGBYGGD NFCS65F-wg

NFCS65F-wg
NFC sensor, lågbyggd, glansvit, utanpåliggande montage 84 x 84 x 11 mm eller i E-Design65 

ramsystem. Trådlös och batterifri. Smartahem sensor.

NFC sensorn kan användas för att aktivera smarthem funktioner med smartphone, starta andra 
funktioner eller spara data.
Användningsområdet för NFC sensorer är stort.
Minnekapacitet 144 byte
Överföringshastighet 106 kbit/sek

NFCS65F-wg NFC sensor lågbyggd, extra vit                                      E1711413

NYHET


