
Langaton lähtömoduuli FTS14-järjestelmille,

FTS14EM:n ja/tai FTS14TG:n kanssa. Kulu-

tus valmiustilassa vain 0,5 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. Käyttö yhdessä FTS14KS:n 

tai FAM14:n kanssa.

Kiertokytkimellä määritetään, mihin FTS14EM-
tai FTS14TG-ryhmään FTS14FA kuuluu. Näin 
 yhteen väylään voidaan liittää korkeintaan 
8 kpl FTS14FA-yksiköitä. Jokainen FTS14EM- 
tai FTS14TG-viesti lähetetään omalla ID:llään 
Eltakon langattomaan järjestelmään.

Kiertokytkimen toiminnot

FTS14FA kiertokytkin asennossa 1:

Lähettää kaikkien FTS14EM:ien viestit jotka 
on asetettu asentoon 1.
FTS14FA kiertokytkin asennossa 101:

Lähettää kaikkien FTS14EM:ien viestit jotka 
on asetettu asentoon 101.
FTS14FA kiertokytkin asennossa 201:

Lähettää kaikkien FTS14EM:ien viestit jotka 
on asetettu asentoon 201.

Laitteen saa asentaa vain sähköalan 

 ammattilainen, muussa tapauksessa 

 seurauksena voi olla palo- tai sähköiskun 

vaara!

Langaton FTS14FA-

lähtömoduuli

FINFIN

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

30 014 063 - 2

FTS14FA kiertokytkin asennossa 301:

Lähettää kaikkien FTS14EM:ien viestit jotka 
on asetettu asentoon 301.
FTS14FA kiertokytkin asennossa 401:

Lähettää kaikkien FTS14EM:ien viestit jotka 
on asetettu asentoon 401.
FTS14FA kiertokytkin asennossa TG2/5:

Lähettää kaikkien FTS14TG:ien viestit jotka 
on asetettu asentoon 2 tai 5.
FTS14FA kiertokytkin asennossa TG3/6: 

Lähettää kaikkien FTS14TG:ien viestit jotka 
on asetettu asentoon 3 tai 6.
FTS14FA kiertokytkin asennossa TG4/7: 

Lähettää kaikkien FTS14TG:ien viestit jotka 
on asetettu asentoon 4 tai 7.
FTS14FA kiertokytkin asennossa OFF: 

FTS14FA on kytketty pois päältä.
Kiertokytkimen alla oleva vihreä merkkivalo 
välähtää nopeasti, kun langaton viesti lähe-
tetään.
Langattomia viestejä FAM14:sta ei lähetetä 
FTS14FA:han.

Kytkentäesimerkki

FTS14KS:n mukana toimitettu toinen pääte-
vastus on kytkettävä väylän viimeiseen lait-
teeseen. 

Käyttöohjeet ja asiakirjat muilla kielillä

http://eltako.com/redirect/FTS14FA

1.            App      2.                                          3. www.

Säilytä myöhempää käyttöä varten!

Tähän tarkoitukseen on suositeltavaa 
käyttää GBA14-käyttöopaskoteloa.

Taajuus 868,3 MHz 

Lähetysteho max. 10 mW

Täten Eltako GmbH ilmoittaa, että radiolai-

tetyyppi  FTS14FA täyttää direktiivin 

2014/53/EU.

Koko EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen 

teksti on saatavilla QR-koodin tai Internet-

osoitteen kautta kohdasta 'Dokumentit'.
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