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TÃO INTELIGENTE!

COMUTAÇÃO
DIMMING
ESTORES



A série 64 da Eltako Professional Smart Home alcança o próximo nível de evolução. Tanto o processo de 
aprendizagem como a atuação de luzes e estores passam a ser controlados não apenas pelos pulsores EnOcean 
mas também,diretamente, pelo seu smartphone. O acesso ao sistema é garantido tanto na sua rede Wi-Fi como, 
remotamente, através da internet. Toda a comunicação é totalmente segura e devidamente encriptada.

Quando em modo offline, o WiFi, Bluetooth e o EnOcen podem ser desativados. Os atuadores poderão ser atualizados, 
via smarphone ou pela internet, sempre que um novo firmware seja disponibilizado. Todas as configurações podem ser 
guardadas e exportadas para novos dispositivos. Os atuadores são cerificados pela Apple e podem ser conectados, 
diretamente, no Apple HomeKit e controlados por voz. Em breve, após atualização de firmware, será possível controlar 
os dispositivos através do Google Home, Amazon Alexa e outros sistemas inteligentes.

A Eltako apresenta quatro novos atuadores wireless da Série 64 para montagem embutida, um dimmer universal 
FUD64NPN/110-240V, dois telerruptores FSR64NP/110-240V e FSR64PF/110-240V e um atuador de estores 
FSB64NP/110-240V. Os equipamentos FSR64NP e FSB64NP são equipados com um contador de energia para análise das 
cargas conectadas.

A série 64 é compatível com as séries 61 e 62, com o tap-radio e com a série 14 para as funções de controle através de botões 
sem fios EnOcean e convencionais. Para a aprendizagem com um botão wireless, serão utilizadas as funções optimizadas da 
tap-radio. Para facilitar as ligações, são utilizados bornes de ligação rápida até 2,5mm. A profundidade da instalação será de 
apenas 23-25mm. 

Também desenvolvemos uma nova APP Eltako. Com o WiFi ativo, as funções podem ser definidas, acionadas e controladas de 
forma rápida e fácil via smartphone.

OS ATUADORES DA SÉRIE 64 CONTROLADOS PELA APP ELTAKO SÃO UMA SOLUÇÃO PROFISSIONAL E 
MULTIFACETADA PARA UMA CASA E VIDA INTELIGENTES.

CONFORTO SMART LIVING
COM OS ACTUADORES WIRELESS
DA NOVA SÉRIE 64.



COMPATÍVEL COM
APPLE HOMEKIT, 
AMAZON ALEXA* E
GOOGLE ASSISTANT*.
* Disponível após update

*
*

*
*



PROFISSIONAL E
MULTIFACETADO 

FSR64NP/110-240V
Actuador de comutação Wireless 
com relé de 16 A integrado.
Contato não livre de potêncial/ c/ medição de energia
Para instalação em caixas de derivação
Dimensões: 49 x 51 mm, 25 mm profundidade
EAN 4010312320716
96,50 €/pc. *

FSR64PF/110-240V
Actuador de comutação Wireless 
com relé de 16 A integrado.
Contato livre de potêncial
Para instalação em caixas de derivação
Dimensões: 49 x 51 mm, 23 mm profundidade
EAN 4010312321355
93,23 €/pc. *

Próxima geração no controlo de casas inteligentes.
 Última geração de equipamentos IoT.
  Aprendizagem, comutação e dimming através de pulsores EnOcean

sem fios ou convencionais, bem como através do smartphone utilizando o WIFI da casa.
 Endereço IP próprio para acesso remoto à Internet.
 Ligação ao smartphone altamente encriptada.
 Quando em modo offline, o WIFI, Bluetooth e o EnOcean, podem ser desativados.
 Certificado pela Apple e configurável no Apple HomeKit, incluindo o controlo de voz.

* Os preços apresentados são unitários e não incluem IVA.



FUD64NPN/110-240V
Actuador dimmer universal
wireless até 300 W
    Para instalação em caixas de derivação
Dimensões: 49 x 51 mm, 23 mm profundidade
EAN 4010312320723
109,26 €/pc. *

FSB64NP/110-240V
Actuador de estores
wireless   
Com medição de energia
Para instalação em caixas de derivação
Dimensões: 49 x 51 mm, 23 mm profundidade
EAN 4010312320730
105,49 €/pc. *

  Actualização fácil do firmware através do WIFI desde o inicio, num smartphone.

 Brevemente estarão disponíveis atualizações de firmware do Google Assistant, Amazon Alexa e outros 
sistemas.  
Possibilidade de guardar as configurações via backup e também importá-las para outros atuadores 
do mesmo tipo. 
Funções de controlo com os botões EnOcean e botões convencionais compatíveis  com as séries 61 e 
62, com Tap-Radio e a série 14.
Configuração de funções com botão de pressão.

* Os preços apresentados são unitários e não incluem IVA.
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Atuador wireless
para estores

Atuador wireless
para comutação

Atuador wireless
para dimmer

LIGUE O MODO FÁCIL.

TEV2-Distribuição Material Eléctrico,Lda
Rua de Joaquim Silva Vicente
Zona Industrial Maia I- Sector VII - Lt 137
4470-434 Maia - Portugal
GPS: 41º 15’ 08’’ N 8º 38’ 01.2’’W

     +351 229 478 170
     +351 912 518 050


