
2-kanavainen sysäysrele, 1+1 potentiaaliva-

paata sulkeutuvaa kosketinta 16 A/250 V AC,

resistiivinen kuorman kesto 2000 W, 

 varustettu DX-tekniikalla. Kaksisuuntainen.

Kulutus valmiustilassa vain 0,1 W.

Asennetaan sarjaan DIN-EN 60715 TH35 
-asennuskiskoon. 1 moduuli = 18 mm leveä, 
58 mm syvä.
Liitäntä Eltakon RS485-väylää varten. 

Väylän ja virransyötön ristikkäisjohdotus 

pistoliittimillä. 

Normaalisti potentiaalittomat koskettimet 

voivat kytkeä 230 voltin vaihtojännitteen 

(50 Hz) Eltakon patentoidun Duplex-teknii-

kan ansiosta nollapisteessä ja vähentää 

siten  huomattavasti kulumista. Tätä tar-

koitusta varten N-johdin liitetään (N1)-liit-

timeen ja  L-johdin 1 (L)-liittimeen ja/tai 

N-johdin (N2)-liittimeen ja L-johdin 3 (L)-

liittimeen. Valmiustilan kulutus kasvaa 

tästä johtuen vain 0,1 watilla.

Syöttöjännitteen katketessa kytkentätila 
säilyy ennallaan. Syöttöjännitteen palatessa 
toiminnot kytkeytyvät pois määritysten 
 mukaisesti.
Kanavien toiminnot voidaan määrittää 

toisistaan riippumatta ES- ja/tai ER- 

kanaviksi.

Laitteen saa asentaa vain sähköalan 

 ammattilainen, muussa tapauksessa 

 seurauksena voi olla palo- tai sähköiskun 

vaara!

RS485-väylän toimilaite

2-kanavainen FSR14-2x- sysäysrele

FINFIN

Asennuspaikan lämpötila:
-20°C ... +50°C.
Varastointilämpötila: -25°C ... +70°C.
Suhteellinen ilmankosteus: 
Vuoden keskiarvo <75%.

30 014 002 - 5

Koskee laitteita, jotka valmistettu 

 tuotantoviikosta 50/20 lähtien 

(katso kotelon alapinnan painatusta)

Valaistuksen ohjaus:

Yhdellä neljästä ohjaussignaalista, jotka on 
ohjelmoitu kaksiosaiseen valaistusta ohjaa-
vaan painikkeeseen, voidaan useita 
FSR14-2x-laitteita kytkeä valaistukseksi tai 
poistaa siitä.
Tietokoneelta annettavat keskusohjauksen 

komennot lähetetään langattoman talotek-
niikan ohjaukseen tarkoitetulla GFVS-näyttö- 
ja ohjausohjelmistolla. Tätä varten tietoko-
neella tulee tehdä  yhden tai useamman 
FSR14-2x-yksikön määritykset.

Kiertokytkimen toiminnot

Painikkeiden määritykset valitaan kierto-

kytkimillä, joilla voidaan tarvittaessa myös 
testata käytettävissä olevat 2 kanavaa. 
Keskimmäinen ja alin kiertokytkin käännetään
normaalikäyttöä varten AUTO-asentoon. 
Ylemmällä kiertokytkimellä säädetään tar-
vittaessa kaikille kanaville päällekytkennän 
pyyhkäisyaika (EW) (0–120 sekuntia) releille 
tai vapautusviive (RV-aika) (0–120 minuuttia) 
impulssikytkimille.

Kun FBH langaton liiketunnistin/hämärä-

kytkin (master) (EEP A5-08-01) on opetettu, 
kytkentäkynnys määritetään erikseen 
 jokaiselle kanavalle käyttämällä ylintä kier-
tokytkintä. Kytkentäkynnys kytkee valais-
tuksen päälle tai pois kirkkaudesta riippuen 
(liikkeen lisäksi) (n. 30 lx asennossa 0 - n. 
300 lx asennossa 90).  

Jos FBH-laitteita (orjat) opetetaan kierto-
kytkimen asennossa 120, ne tulkitaan vain 
liiketunnistimiksi.  

Useita FBH laitteita voidaan linkittää 
 toisiinsta kanavien kautta. Jos FBH haivait-
see 'liikettä' sulkeutuva kosketin sulkeutuu. 
Sitten kun yksikään FBH laitteista ei havait-
se 'liikettä' sulkeutuva kosketin avautuu 

asetetun viiveajan (RV) jälkeen. Kun FBH 
opetetaan viiveaika(RV) koskee vain FBH 
laitetta. 
Paina PÄÄLLE painiketta 2 sekuntia kytkeäkse-
si valaistukse päälle pysyvästi. FBH laitteen 
lähettämät signaalit eivät ole käytössä. 
Paina POIS painiketta 2 sekuntia kytkeäkse-
si valaistuksen pysyvästi pois päältä. FBH 
laitteen lähettämät signaalit eivät ole käy-
tössä.
Paina painiketta lyhyesti kytkeäksesi FBH 
laitteen signaalien lähettämisen takaisin 
päälle.
Puoliautomaattinen liikkeentunnistus 

opetetulla langattomalla FB65B-liiketun-

nistimella, tehdasasetukset (EEP A5-07-01):
Jos laitteen halutaan myös kytkevän auto-
maattisesti päälle, kun liikettä havaitaan, 
esim. g. huoneissa, joissa ei ole päivänva-
loa, kytke FB65B-laitteen jumpperi liitti-
meen 'active'. Kun liikettä ei havaita, kuor-
ma sammutetaan 5 minuutin jälkeen tai 
asetetun RV-ajan jälkeen. Tämän jälkeen 
valot saadaan päälle vain painamalla paini-
ketta uudelleen. Valot voidaan sammuttaa 
milloin vain painikkeesta.
Täysin automaattinen toiminto ja langaton 

liiketunnistin FB65B:

Jos tunnistin ei kytke päälle automaattisesti 
kun liikettä havaittu ja tila on riittävän pimeä, 
kytke jumpperi 'active on' tunnistimesta 
FB65B. Kun liikettä ei havaita 5 minuut- tiin 
kytkee kuorman pois päältä tai asetetun RV 
ajan mukaan. Paina painiketta milloin vain 
päälle tai pois. Kun liikettä havaitaan kyt-
keytyy kuorma taas päälle.
Kun langaton hämäräkytkin (EEP A5-06-01, 
-02, -03) on opetettu, kytkentäkynnys mää-
ritetään erikseen jokaiselle kanavalle käyt-
tämällä ylintä kiertokytkintä. Kytkentäkynnys 
kytkee valaistuksen päälle tai pois kirkkau-
desta riippuen (n. 0 lx asennossa 0 - n. 50 lx 
tai 900 lx asennossa 120). Noin 300 lx hyste-
reesi on asetettu pysyvästi kytkemään 
päälle/pois. 
Lisäksi säädettyä RV-aikaa ei oteta huomioon.
Vain yksi FBH master tai FHD60SB (EEP A5-
06-01) voidaan opettaa per kanava. Yksi FBH 
(masters) tai FHD60SB (EEP A5-06-01) voi-
daan kuitenkin opettaa useampaan  kanavaan.
Kun langattomat FTK ikkuna-/ovikoskettimet

(EEP D2-00-01, F6-10-00, A5-14-01, -03, -09, 
-0A) on opetettu, keskimmäisellä kiertokyt-
kimellä voidaan asettaa erilaisia toimintoja 

kiertokytkimen asennossa AUTO1 - AUTO4 
ja linkittää enintään 116 FTK:hon:
AUTO 1 = ikkuna kiinni, lähtö aktiivinen. 
AUTO 2 = ikkuna auki, lähtö aktiivinen. 
Yhdelle kanavalle määritetyt ikkuna-ovikos-
kettimien tominnot ovat automaattisesti 
käytettävissä AUTO 3- ja AUTO 4 -asennoissa. 
AUTO 3 -asennossa kaikkien ikkuna-ovikos-
kettimien on oltava suljettuina, jotta käyttö-
kosketin sulkeutuu (esim. ilmastoinnin ohja-
usta varten). AUTO 4 -asennossa 
käyttökoskettimen sulkemiseksi riittää 
avattu ikkuna-ovikosketin (esim. hälytysil-
moitusta varten tai liesituulettimen virran-
syötön päällekytkemistä varten). 
Yksi tai useampi FTK voidaan opettaa use-
ampaan kanavaan, jotta jokaisella FTK:lla 
voidaan suorittaa useita samanaikaisia toi-
mintoja.
Sähkökatkon jälkeen yhteys palautetaan 
uudella signaalilla FTK:lle ja signaalilla seu-
raavassa tilaviestissä 15 minuuttia myö-
hemmin. 
Lisäksi säädettyä RV-aikaa ei oteta 
 huomioon.
Värinäntunnistin (EEP A5-14-05): Jos ylin 
kiertokytkin oli asetettuna asentoon 5 ope-
tuksen aikana, toimilaite toimii kaksipiste 
kytkimenä, 'värähtelyn' havaittua se kytkee 
päälle, ilman 'värähtelyä' se on sammutettuna.
Jos ylin kiertokytkin oli asetettuna asentoon 
10 opetuksen aikana, se kytkeytyy päälle 
'värinästä' ja sammuu automaattisesti, kun 
aika, joka voidaan asettaa välille 2-120 se-
kuntia, on kulunut loppuun. Jos ylin kierto-
kytkin on asennossa 0, se ei sammu auto-
maattisesti, vaan se on kytkettävä pois 
päältä manuaalisesti.
FRW, FRWB, FHMB (EEP A5-30-03) langatto-
mat palovaroittimet 'opetaan' toisiinsa linkki 
per kanava. Kun FRW haivaitsee 'savun' 
 sulkeutuva kosketin sulkeutuu. Kun kaikista 
FRW laitteista tulee tieto ‚ei savua‘ sulkeu-
tuva kosketin avautuu.
Kun vesivahti FWS81 (EEP F6-05-01) tai 'con 
fl oor water probes' -vesivahti (AFRISO) (Art. 
No.78142) opetetaan AFRISO:n langattomalla 
FTM-lähettimellä (Art. No.78143), voidaan 
keskimmäisellä kiertokytkimellä asettaa 
useita eri toimintoja asennoissa AUTO1 - 
AUTO4.
AUTO 1 = 'Ei vettä', silloin sulkeutuva kosketin 
NO menee kiinni.

AUTO 2 = 'vettä', silloin sulkeutuva  kosketin 
NO menee kiinni.
Asennoissa AUTO 3 ja AUTO 4 venttiilit ope-
tetaan linkitys yhdelle kanavalle toisiinsa 
automaattisesti. AUTO 3 asennossa kaikkien 
venttilien viestit pitää olla 'ei vettä' ennen-
kuin sulkeutuva kosketin NO sulkeutuu. Kun 
kosketin NO aukeaa venttiili viesti on 'vettä'.
AUTO 4 asennossa NO kosketin sulkeutuu 
kun venttiili lähettää viesti 'vettä'. Vasta kun 
kaikki venttiilit lähettävät  tiedon 'ei vettä' 
sulkeutuva kosketin avautuu.
Optiona viiveaika (RV) ei ole käytössä.
Ylimmän kääntökytkimen alapuolella oleva 
merkkivalo toimii ohjelmoitaessa käyttöoh-
jeen mukaan ja näyttää langattomat ohjaus-
komennot käytön aikana lyhyellä vilkkumi-
sella.

Tekniset tiedot

Kytkennän nimellisteho  16 A/250 V AC
per kosketin

Hehku- ja halogeenilampun  2000 W
maksimi kuorma 1) 230V

Loistelampun maksimikuorma 1000 VA
KVG* kanssa Ei kompensoitu 
tai etu-tai takareunasäätö 

Loistelampun maksimikuorma 500 VA
KVG* kanssa rinnankytkentä tai
liitäntälaitteen EVG kanssa*

Pienoisloistelamppu 15x7 W
liitäntälaitteen EVG kanssa 10x20 W
ja energiansäästölamput

Kulutus valmiustilassa  0,1 W
(pätöteho)
1) Kork. 150 watin lampuilla.
*  EVG = elektroniset liitäntälaitteet; 

KVG = konventionaaliset liitäntälaitteet

Kytkentäesimerkki
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Antureiden / painikkeiden opettaminen

1.  Valitse haluttu kanava 1, 2 tai 1..2 käyt-
täen alempaa kiertokytkintä.

2.  Käytä ylempää kiertokytkintä toiminnon
valitsemiseen.

 0 = opettaa 'suuntapainikkeen';
 Painike on automaattisesti opetettu kun
painat painiketta. Riippuen painatko 
painikkeen yläosaa vai alaosaa mää-
räytyy päälle meno puoli. Poiskytken-
näksi tulee automaattisesti vastakkainen
puoli.

 5 =  opeta 'yleispainike ES', 'värinäsen-
sori';

 10 =  opeta 'yleispainike ER', 'värinäsen-
sori aikaviiveellä';

  15 =  opeta 'keskitetty päälle (ON) 
 painike' prioriteetilla;

  20 =  opeta 'keskitty pois (OFF)  painike' 
prioriteetilla;

  Keskitetyilla painikkeilla on prioriteetti 
niin kauan kun ne on painettuna.

Langattomien antureiden ja toimilait-

teiden opettaminen

Kaikki anturit ja painikkeet pitää opettaa

toimilaitteille, jotta ne voivat lähettää 

ja vastaanottaa tietoja.

FSR14-2x laitteen opettaminen

Tehdasasetuksena laitteen muisti on 
 tyhjä. Varmistaaksesi, että laitetta ei ole 
opetettu, sinun tulee tyhjentää muisti:

Käännä keskimmäinen kiertokytkin 
asentoon ALL (tai CLR 1..2) jos haluat 
vain tyhjentää yhden kanavan käännä 
alin kiertokytkin tyhjenettävän kanavan 
kohtaan. LED merkkivalo vilkkuu nopeasti. 
Käännä ylempää kiertokytkintä oikealle 
(myötäpäivään) ja takaisin. 
LED merkkivalo lakkaa vilkkumasta ja 
sammuu 2 sekunnista päästä. Kaikki 
opetettut  anturit/painikkeet tai kanava 
on nyt  poistettu.
Yksittäisen painikeen tai anturin pois-

taminen tapahtuu samalla tavala kuin 
opettaminen, paitsi että käännä keskim-
mäinen kiertokytkin asentoon CRL ( ei 
LRN) ja paina painiketta/anturia. LED 
merrkivalo vilkkuu nopeasti ja sammuu.

Antureiden / painikkeiden opettaminen

1.  Valitse haluttu kanava 1, 2 tai 1..2 käyt-
täen alempaa kiertok tkintä

 30 = opeta 'valaistustasot';
  Valaistustasopainikkeet (jousipalaut-

teinen 5-kytkin) opetetaan automaat-
titilassa. 'Tallenna valaistustasot' 
 kuten ne on kuvattu myöhemmin.

  45 = opeta 'keskitetty päälle ON 
 painike';

  90 = opeta 'keskitetty pois OFF painike';
 120 = opeta FBH (orja) ja FRW;
3.  Käännä keskimmäinen kiertokytkin 

asentoon LRN. LED vilkkuu hitaasti 1.
4.  Paina painiketta jonka haluat opettaa. 

LED valo sammuu. 
FTK, FB65B, värinäsensorin ja vesian-

turien kohdalla ylimmän kiertokytkimen 
asentoa opetettaessa ei tarvitse muuttaa.
Käytettäessä GFVS toimintoa opetetta-

essa toimilaite lähettää automaattisesti 
konfi rmaatioviestin kun laite on saanut 
osoitteen ja FAM14 kiertokytkin on asen-
nossa 2. 
Jos haluat opettaa enemmän painikkeita 
tai antureita, käännä keskimmäinen 
kiertokytkin hetkeksi pois asennosta 
LRN ja jatka opettamista kohdasta 1. 
Painike (vipupainike) voi vain suorittaa 
edellisen saman opetustoiminnon FSR14-2x
tuotteeseen eri kanaville. Muut painik-
keet voivat suorittaa erilaisia toimintoja 
yhdelle tai useammalle kanavalle tuot-
teessa FSR14-2x.
Opettamisen jälkeen, käännä keskimmäinen
ja alin kiertokytkin asentoon AUTO ja 
käännä ylin kiertokytkin haluttuun aika-
asentoon. Ikkuna-ja ovikoskettiminen 
FTK opettaminen, huomio että keskim-
mäinen kiertokytkin pitää olla vaaditussa 
asennossa AUTO 1-4.

Valaistustasojen opettaminen

Valaistustasoja voidaan tallentaa 4 kpl 
 (palautuva 5-kytkin) painikkeelle.
1.  Kaikki 2 kanavaa voidaan kytkeä  yksittäin 

päälle tai pois kuten aikaisemmin on 
 opetettu yleispainike, suuntapainike tai 
keskitetty painike.

2.  Halutun valaistustason voi tallentaa 
 painamalla yhtä neljästä painikkeesta yli 
3 sekuntia, mutta lyhyemmin kuin 
10 sekuntia.

3.  Jos haluat tallentaa muita valaistustilan-
teita palaa kohtaan 1.

Valaistustasojen takaisinkutsu

Paina keinukytkintä lyhyesti ja valaistus syttyy
asetettulle tai edelliselle valaistustasolle.
Lisäksi asetettua viiveaikaa (RV) ei oteta 
huomioon.

Kun keskimmäinen kiertokytkin on asetettu 

kohtaan TEST, kahta (2) kosketinta voidaan 
ohjata yksittäin alemmalla kiertokytkimellä: 
TEST + AUTO = kaikki koskettimet auki, 
TEST + 1 = kosketin 1 kiinni, 
TEST + 2 = kosketin 2 kiinni,
TEST + 1..2 = kaikki koskettimet kiinni.

Osoitteen määrittäminen laitteelle FSR14:

Laitteessa FAM14 on kiertokytkin laitettu 
asentoon 1, alin LED valo vilkkuu punaisena. 
Alin kiertokytkin on asetettu laitteessa FSR14 
kohtaan 1..2. Keskimmäinen kiertokytkin 
laitteessa FSR14 on asetettu kohtaan LRN, 
LED valo vilkkuu tasaisesti. Kun osoite on 
annettu FAM14:sta sen LED merkkivalo vilk-
kuu vihreänä 5 sekuntia ja FSR14 LED valo 
sammuu pois.

Poista laitteen määrittelyt / konfi gurointi:

Käännä keskimmäinen kiertokytkin asen-
toon ALL. LED valo vilkkuu nopeasti. Sen 
jälkeen käännä ylempää kiertokytkintä 3 
kertaa vasemmalle ja takaisin (vastapäi-
vään) 10 sekunnin sisään. LED valo lakkaa 
vilkkumasta ja sammuu 5 sekunnin päästä. 
Nyt tehdasasetukset on palautettu.

Poista laitteen määrittelyt / konfi gurointi 

ja osoite:

Käännä keskimmäinen kiertokytkin asentoon 
ALL. LED valo vilkkuu nopeasti. Käännä ylintä 
kiertokytkintä 6 kertaa  vasemmalle ja 
 takaisin (vastapäivään) 10 sekunnin sisään. 
LED valo lopettaa vilkkumisen ja sammuu 
5 sekunnin päästä. Tehdasatuksen on nyt 
palautettu ja laitteen osoite on poistettu.

Määrittely / konfi gurointi FSR14:

Seuraavat määrittelyt voidaan tehdä käyttäen
PCT14 ohjelmistoa:

  laitteen toiminta syöttöjännitteen palau-
tuessa

  langattomien painikkeiden ja langattomien 
ikkunakahvojen opetus yhdellä tai kahdella 
napautuksella

 valaistustasot painikkeisiin
 päälle- ja poiskytkennän kytkentäkynnykset
hämäräkytkintä varten

 antureiden lisääminen tai muuttaminen

Varoitus! Älä unohda irroittaa yhteyttä 

FAM laitteen ja PC-ohjelmiston välillä. Jos 

yhteys on päällä PC-ohjelmiston ja FAM14 

välillä, langattomat viestit eivät välity. 

Viestin opettaminen FSR14:sta väylässä 

olevassa toisesta laitteesta:

Kuten opettaminen yleisesti, mutta käännä 
keskimmäinen kiertokytkin asentoon LRA ei 
LRN. 
Opeta. 'kytke PÄÄLLE toiminto' esim. 'keski-
tetty PÄÄLLE kytkin'. 
Opeta 'POIS' esim. 'Keskitetty POIS kytkin'.

  Toimilaite on valmis opettamiseen 
kun LED valo vilkkuu  hitaasti, joten 
seuraava tuleva langaton viesti 
opetataan laitteeseen. Tämä takia 
pitää olla ehdottoman varman siitä,
että muita painikkeita / antureita 
ei aktivoida opettasen aikana.

Käyttöohjeet ja asiakirjat muilla kielillä

http://eltako.com/redirect/FSR14-2x
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1.            App      2.                                          3. www.

Säilytä myöhempää käyttöä varten!

Tähän tarkoitukseen on suositeltavaa 
käyttää GBA14-käyttöopaskoteloa.
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