
Painikkeiden syöttömoduuli (inputs)
Eltakon RS485-väylään, 10 ohjaustuloa
yleisellä ohjausjännitteellä. Kulutus val-
miustilassa vain 0,1W.
Asennetaan sarjaan DIN-EN 60715 TH35
-asennuskiskoon. 
2 moduulia = 36mm leveä, 58mm syvä. 
Liitäntä Eltakon RS485-väylää varten.
Väylän ja virransyötön ristikkäisjohdotus
pistoliittimillä. Käyttö yhdessä
FTS14KS:n tai FAM14:n kanssa.
10 ohjaustuloa +E1...+E10/-E galvaani-
sesti erotettu syöttöjännitteestä.
Ohjausjännite: 8–230V UC.
Jokaisen painikkeen toiminnot on määri-
tettävä tunnistenumeron avulla yhteen tai
useampaan toimilaitteeseen tämän käyttö-
ohjeen mukaisesti.

Kiertokytkimen toiminnot

Alemmalla kiertokytkimellä määritetään,
kumpaan ryhmään FTS14EM kuuluu.
Käytettävissä on yhteensä 5 ryhmää (1,
101, 201, 301, ja 401), joilla kullakin on
100 tunnistetta. Ylemmällä kiertokytki-
mellä (0–90) määritetään tunniste
yhden ryhmän sisällä Kunkin ryhmän
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Nämä laitteet saa asentaa ainoastaan
sähköalan ammattilainen, koska
muussa tapauksessa seurauksena
voisi olla palo- tai sähköiskuvaara!

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

mellä (0 90) määritetään tunniste
yhden ryhmän sisällä. Kunkin ryhmän
tunnistealue perustuu alemman ja ylem-
män kiertokytkimen asetuksiin, ja ne on
säädettävä eri tavalla kullekin
FTS14EM:lle. Yhteen ryhmään voi sisäl-
tyä korkeintaan 10 FTS14EM-laitetta.
Yhteen RS485-väylään voidaan siis liit-
tää yhteensä korkeintaan 50 FTS14EM-
laitetta ja 500 painiketta.
Jokainen FTS14EM voidaan määrittää
alemmalla kiertokytkimellä joko yleispai-
nikkeeksi (UT-asetus) tai suuntapainik-
keeksi (RT-asetus). 
Ylemmän kiertokytkimen alapuolella
oleva merkkivalo välähtää lyhyesti, kun
siihen liitettyä painiketta painetaan.
Lisävaruste: Talotekniikkaan voidaan
asentaa myös vain kahden moduulin
levyinen langaton FAM14-antennimo-
duuli, jolloin toimilaitteita voidaan ohjata
FTS14EM:llä perinteisten painikkeiden
lisäksi langattomilla painikkeilla, käsioh-
jaimilla ja langattomilla antureilla.
Koska FAM14:ssä on integroitu hakkuri-
teholähde, tässä asennuksessa ei tarvita
FTS14KS:ää virransyöttöä varten.
Kaksisuuntainen FAM14 mahdollistaa
toimilaitteiden kuittaussignaalien liiken-
teen langattomasti GFVS-Safe II -palveli-
men kautta. Näin on mahdollista aina
nähdä ja myös muuttaa toimilaitteiden
toimintatilaa. Kaikkien laitteiden 'hold'
liittimet säätelevät väylän käyttöä ja
estävät yhtäaikaisuudet. 
Tuotteiden FTS14EM ja FTS14KEM paini-
keviestit voidaan myös lähettää Eltakon
langattomaan verkkoon käyttäen tuotetta
FTS14FA.
Kaikki FTS14EM pistoliittimet tulee olla
kytkettynä FTS14KS tai FAM14 laitteisiin.
Kun käytössä on 1 - 10 FTS14EM, pitää
ensimmäinen HOLD terminaali olla kyt-
kettynä FTS14EM Enable terminaaliin.
Kun käytössä on 11 – 20 FTS14EM,
pitää molemmat HOLD terminaalit olla
kytkettynä kahteen FST14EM Enable ter-
minaaliin.
Kun käytössä on 21 - 30 FTS14EM pitää
kolme HOLD terminaalia olla kytkettynä
kolmeen FST14EM Enable terminaaliin.
Kun käytössä on 31 - 40 FTS14EM pitää
neljä HOLD terminaalia olla kytkettynä
neljään FST14EM Enable terminaaliin. 

Kun käytössä on 41 - 50 FTS14EM pitää
viisi HOLD terminaalia olla kytkettynä
viiteen FST14EM Enable terminaaliin.

10 ohjaussignaalia = 10 universaalia
painiketta UT:
E1 = 0x70 (FT4- keinukytkimen oikea

yläosa)
E2 = 0x50 (FT4- keinukytkimen oikea

alaosa)
E3 = 0x30 (FT4- keinukytkimen vasen

yläosa)
E4 = 0x10 (FT4- keinukytkimen vasen

alaosa)
E5 = 0x70 
E6 = 0x50 
E7 = 0x30 
E8 = 0x10 
E9 = 0x70 
E10 = 0x50 
10 ohjaussignaalia = 5 suuntapainiketta
RT: 
E1/E2 send 70/50 (= oikea puolikas
ylhäällä/alhaalla)
E3/E4 send 30/10 (= vasen puolikas
ylhäällä/alhaalla)
E5/E6 send 70/50 (= oikea puolikas
ylhäällä/alhaalla) 
E7/E8 send 30/10 (= vasen puolikas
ylhäällä/alhaalla)
E9/E10 send 70/50 (= vasen puolikas
ylhäällä/alhaalla) 
Jotta liittimien numerointi olisi helpompi
yhdistää PCT14-sovellukseen syötettäviin
heksadesimaalijär- jestelmään perustu-
viin painikkeiden tunnisteisiin, tunnisteet
ovat 'lähes desimaalijärjestelmän'
mukai- sia.
Näin tunnistenumerot vastaavat tulojen
numeroita. Niihin on vain lisättävä luku
1000.

Alinkiertokytkin asennossa UT: 
Jokaisella tulolla on oma osoite ID.
Osoitesarja (ID) esimmäinen ryhmä:
0x1001..0x1010 (painike 1..10)
0x1011..0x1020
0x1021..0x1030
0x1031..0x1040
0x1041..0x1050 (painike 41..50)
0x1051..0x1060
0x1061..0x1070
0x1071..0x1080
0x1081..0x1090 
0x1091 0x1100 (painike 91 100)



0x1081..0x1090 
0x1091..0x1100 (painike 91..100)
Osoitesarja ID toinen ryhmä:
0x1101..0x1110 (painike 101..110)
0x1111..0x1120
0x1121..0x1130
0x1131..0x1140
0x1141..0x1150 (painike 141..150)
0x1151..0x1160
0x1161..0x1170
0x1171..0x1180
0x1181..0x1190 
0x1191..0x1200 (painike 191..200)
..jne.. ryhmiin 5 asti

Alin kiertokytkin asennossa RT:
Suuntapainikkeissa (RT) tunnisteet ovat
pareittain parillisia lukuja. Parittomia
lukuja ei tarvitse käyttää, mikä helpottaa
numeroiden käsittelemistä. Molempien
suuntakomentojen toiminnot määrittyvät
täysin.
Painikkeet 1..10
E1 und E2 = 0x1002 
E3 und E4 = 0x1004 
E5 und E6 = 0x1006 
E7 und E8 = 0x1008 
E9 und E10 = 0x1010 
Painikkeet 11..20
E1 und E2 = 0x1012 
E3 und E4 = 0x1014 
E5 und E6 = 0x1016 
E7 und E8 = 0x1018 
E9 und E10 = 0x1020 
..jne.

Kytkentäesimerkki

FTS14KS:n mukana toimitettu toinen
päätevastus on kytkettävä väylän viimei-
seen laitteeseen.

Ohjaustuloa FTS14EM

Tekniset tiedot

Ohjausjännite: Ohjausvirta:
8V AC/DC 1,4mA/2,5mA
12V AC/DC 2,3mA/4,0mA
24V AC/DC 5,0mA/9,0mA
230V AC/DC 5(100)mA/5(100)mA
(<5s)

Rinnaikkaiskapasitanssi 0.9μF (3000m)
(etäisyys suunnilleen) 
ohjausjännitteellä 230V

Valmiustilakulutus 0.1W
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D-70736 Fellbach, Saksa

+49 711 94350000
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40/2015 Oikeus muutoksiin pidätetään.

Säilytä myöhempää tarvetta varten.
Tähän tarkoitukseen on suositeltavaa
käyttää GBA14-käyttöopaskoteloa.


