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TECHNISCHE PLANNINGSHULP

Het bus-systeem wordt eerst beschreven met sturing via draadloze sensoren. Een bedrade aansturing is tevens ook mogelij k. 
Dit wordt gedetailleerd beschreven in de hoofdstukken 7 en 8.
De producten van de 14-serie worden op DIN-rail DIN-EN 60715 TH35 geplaatst en de RS485-bus en de voeding wordt onderling met 
geleiderbruggen met elkaar verbonden. De aansturing van de verbruikers worden zo centraal bediend vanaf een hoofdverdeler of 
meerdere onderverdelers. 
De bi-directionele radio-antennemodule FAM14 is de interface tussen Funk-wandzenders (FT55 bv.) en alle actors van bouwreeks 
14. Het ontvangt, zendt en controleert alle signalen van de Funk-sensoren en repeaters in zij n ontvangstgebied. Om het ontvangst-
bereik te verhogen, kan altij d een sub-bus met nog maximaal 3 andere Funk-ontvangstmodules FEM worden toegevoegd. 
Via een RS485-interface die in een FAM14 aanwezig is, worden ontvangen Funk-signalen aan achter elkaar gekoppelde actoren 
door verzonden. Er kunnen maximaal 126 kanalen per antennemodule FAM14 worden aangesloten. Via een fl exibele busverbinder 
BBV14 of busaankoppelaar FBA14 kan men de bus op meerdere DIN-rails verbinden. De bij  de FAM14 meegeleverde schakelende 
voeding FSNT14-12V/12W* zorgt voor de benodigde 12 V DC-voeding en voedt alle systeemcomponenten en actoren tot een vermogen 
van 12 W via geleiderbruggen. 
Als het gevraagde vermogen van een 14-serie bussysteem hoger is dan 8 W, dan zij n een of meerdere schakelende voedingen 
FSNT14-12V/12W nodig om dit vermogen te leveren. Deze mogen niet parallel geschakeld worden, maar voeden elk 1 groep van 
actoren die gescheiden zij n door middel van een scheidingsgeleiderbrug TB14. 
Met de onderstaande tabel kan het totaal benodigd vermogen eenvoudig worden uitgerekend.

APPARAAT
MAXIMAAL BENODIGD VERMOGEN

(BESTAAND RELAIS GESCHAKELD)
APPARAAT

MAXIMAAL BENODIGD VERMOGEN
(BESTAAND RELAIS GESCHAKELD)

BGW14 0,30 W FSB14 0,42 W

F2L14 0,14 W FSDG14 0,40 W

F3Z14D 0,10 W FSG14/1-10V 0,20 W

F4HK14 0,70 W FSM14 0,10 W

F4SR14-LED 1,00 W FSR14-2x 0,14 W

FAE14LPR 0,42 W FSR14-4x 0,70 W

FAE14SSR 0,40 W FSU14 0,14 W

FDG14 0,40 W FTD14 0,53 W

FFR14 0,63 W FTN14 0,14 W

FGSM14 0,20 W FTS14EM 0,13 W

FGW14 0,50 W FTS14FA 0,50 W

FGW14-USB 0,30 W FTS14GBZ 0,10 W

FHK14 0,42 W FTS14TG 0,42 W

FMS14 0,63 W FUD14 0,20 W

FMSR14 0,10 W FUD14/800W 0,20 W

FMZ14 0,40 W FWG14MS 0,30 W

FPLG14 0,40 W FWZ14-65A 0,10 W

FPLT14 0,40 W FZK14 0,14 W

FRP14 0,50 W

Aanbevelingen voor de bekabeling:

Als er meerdere verbruikers in een ruimte achter een automaat/smeltveiligheid worden aangesloten, kan op kabels worden gespaard 
door bv. NYM-J 7x1,5 of 10x1,5 te leggen. De constante voeding gebruikt 3 aders, de overige 4 of 7 aders kunnen als schakeldraden 
gebruikt worden.

* De bij  de FAM14 meegeleverde schakelende voeding ontkoppelt de elektronica van alle aangesloten apparaten van de 230 V-voeding. Deze 
actoren zij n daarom niet aan de, steeds vaker voorkomende, vervuiling op het elektriciteitsnet blootgesteld.

1.  TECHNISCHE PLANNINGSHULP 
HET UNIVERSELE DRAADLOZE 14-SERIE SYSTEEM
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BEGRIPSVERKLARINGEN/LEGENDA

Universele pulsdrukker UT

De schakeltoestand van een universele pulsdrukker is na het bedienen niet duidelij k gedefi nieerd. Er ontstaat alleen een om-
schakeling van een contact van de ene toestand naar de andere. Deze gaat bv. van een gesloten naar een open toestand. Bij  het 
dimmers wordt d.m.v. lang ingedrukt houden gedimd. 
Ook de enkelvoudige pulsdrukker, omschakelaar, toggelen, heen- weer schakelen zij n soortgelij ke begrippen die van slechts twee 
mogelij ke toestanden naar de andere toestand gaan. De 4-kanaals draadloze pulsdrukkers kunnen maximaal als 4 afzonderlij ke 
universele (enkelvoudige) pulsdrukkers ingeleerd worden.

Richtingspulsdrukker RT

Het gedefi nieerde schakelen naar een gewenste schakeltoestand is de werkingswij ze van de richtingspulsdrukker. Omdat er echter 
twee schakelstanden (AAN of UIT, OMHOOG of OMLAAG) bestaan, worden er voor een richting pulsdrukker twee kanalen gebruikt. 
Hierdoor heeft u wellicht meer wandzenders nodig. Richtingstasters zij n comfortabeler omdat gericht kan worden geschakeld of 
gedimd. De 4-kanaals draadloze pulsdrukkers kunnen maximaal als 2 afzonderlij ke richting pulsdrukkers (dubbele wip) ingeleerd 
worden. De draadloze 1-kanaals pulsdrukker is hier niet geschikt voor. Voor het inleren van beide richtingcommando’s, is het 
voldoende om de AAN (NAAR BOVEN)-toets te bedienen. Hierbij  wordt het tegenovergestelde commando UIT (NAAR BENEDEN) 
automatisch ingeleerd.

Centrale besturing ZE (centraal aan) en ZA (centraal uit)

De centrale besturing wordt altij d op die plaats gebruikt, waar meer dan één actoren tegelij kertij d in een gedefi nieerde toestand 
moet worden geschakeld. Voor het bereiken van een schakeltoestand zoals bij  de richtingstaster, is een apart besturingssignaal 
nodig. Hier zij n enkele toepassingsvoorbeelden: 
– centraal omlaag van jaloezieën wanneer de zon te sterk is; 
– centraal inschakelen voor bij v. noodverlichting;
– centrale UIT-functie om energie te sparen wanneer het huis verlaten wordt;
Centrale pulsdrukkers met prioriteit (veiligheidsfuncties) hebben voorrang. Ze zij n o.a. voor de besturing van jaloezieën bij  wind, 
regen of vorst nodig. Zolang centrale signalen aanwezig zij n is aansturing met een lokale pulsdrukker niet mogelij k.

Scene-pulsdrukker

Een bestaande lichtinstelling kan met een lichtscène pulsdrukker opgeslagen en later weer opgeroepen worden. Hierbij  worden 
de schakeltoestanden (AAN/UIT) resp. dimwaardes in de afzonderlij ke actoren opgeslagen. Met slechts een korte druk op de toets 
kan deze lichtscene worden opgevraagd.
Hetzelfde geldt ook voor de zonnewering instellingen. Rollo’s, zonneschermen of jaloezieën kunnen naar de vooraf opgeslagen 
posities worden gereden. Belangrij k! Wordt er een scene opgeroepen, dan worden de voorgaande schakeltoestanden niet opge-
slagen. Daarom kan een scène niet na het oproepen met dezelfde pulsdrukker uitgeschakeld worden.

Schakelfuncties

De schakelfunctie AAN komt overeen met de schakelfunctie OMHOOG (bij  rolluikbesturing), de schakelfunctie UIT komt hiermee 
overeen met de schakelfunctie OMLAAG.

ES

Elektronisch impulsrelais

ESV

Elektronisch impulsrelais met afvalvertraging

ER

Elektronisch relais, schakelrelais

2. BEGRIPSVERKLARINGEN/LEGENDA
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INBEDRIJFNAME

1. Opbouw in de verdeler: De volgorde waarin de apparaten op de montagerail worden geplaatst, kan vrij  worden gekozen. Het is 
echter aan te raden te beginnen met de FSNT14 en daarna de FAM14 of FTS14KS. Bij  een last van meer dan 4 W van de gescha-
kelde voeding moet er een extra ventilatieopening geplaatst worden met een ½ moduulse tussenstuk aan de linkerkant van het 
apparaat. Bij  een last van meer dan 6 W moet er een extra ventilatieopening met een ½ moduulse tussenstuk DS14 tussen de 
FSNT14 en de FAM14 geplaatst worden. 

 Het bedraden van de bus en voeding gebeurt met de bij gevoegde 4-polige geleiderbruggen. De geleiderbruggen mogen pas 

geplaatst worden als alle elektrische componenten aange sloten zij n! Door het vast draaien van de componenten kunnen deze licht 
kantelen. Deze kracht wordt aan de geleiderbruggen overgedragen en kan blij vende schade aan de geleiderbruggen veroorzaken.

 Voor montage en demontage van de geleiderbruggen alleen de geleiderbrug montage gereedschap SMW14 gebruiken 

en deze loodrecht van of naar de DIN-rail bewegen.

 
 Bij  een dimmer FUD14 is vanaf 200 W dimvermogen een ventilatie afstand met een afstandstuk DS14 nodig tussen de daar-

naast gemonteerde apparaten. De bus verbinding van de componenten verdeeld over meerdere DIN-rails wordt via een fl exi-
bele busverbinder gekoppeld. De verbinding wordt vanaf het laatste component rechts naar het eerste component links van de 
volgende DIN-rail gekoppeld. Als alternatief kunnen ook busaankoppelaars FBA14 genomen worden. Zij n er meerde componen-
ten in een andere onderverdeler geplaatst, kan de bus daar verder verbonden worden. Als er op meerdere etages naast RSA/
RSB- ook de Hold-leiding aangesloten wordt, dan moet in ieder geval ook een GND-leiding gelegd worden. Voor de verbinding 
tussen twee verdelers is een afgeschermde signaalkabel nodig, beter is nog een CAT-7 kabel. Op de laatste actor moet een 
afsluitweerstand geleiderbrug geplaatst worden. Deze wordt meegeleverd met de FAM14 of FTS14KS. 

 Alle HOLD-klemmen van de apparaten die in de bus voorkomen moeten met elkaar verbonden worden. Zorg er voor dat de 
aarde (GND) van alle busgroepen gelij k is, ook al zij n ze in verschillende verdeelkasten geplaatst. Alleen zo kan men botsingen 
voorkomen en wordt de bus volledig beheerd. 

 De doorverbinding van meerde FEM in een sub-bus worden aangesloten in de vorm van een keten, zoals is voorgeschreven 
voor RS485 bussystemen. Een sterverbinding met een aparte leiding per FEM is niet toegestaan. In elk van de drie ontvangst-
modules FEM moet een jumper in een andere stand geplaatst worden.

 Voor dat  men begint met adresseren moet de bus met al zij n geleiderbruggen, zoals beschreven in hoofdstuk 6, doorgemeten worden.

2. Toewij zing apparaatadressering: Elk apparaat moet eigenlij k voorheen één van de 126 beschikbare apparaatadressen toege-
wezen krij gen. In principe is het aan te bevelen om een apparaatadres toe te wij zen. Pas daarna kan met de software PCT14 
uitgelezen, gewij zigd en beveiligd worden. Zonder apparaat adressering kunnen de volgende apparaten niet in de actoren of in 
de GFVS visualiseringssoftware ingeleerd worden: FSU14, FMSR14, F3Z14D, FSDG14, FWZ14, FWG14MS, DSZ14!

 Bei het toewij zen van een adres goed opletten zodat er geen dubbele adressen vergeven worden. Anders kan men het systeem 
niet via PC-tool software uitlezen! Het veiligste is het adresseren via PC-tool, zie hiervoor punt B).

 A) Handmatige apparaatadressering: De functie-draaischakelaar BA op de FAM14 of FTS14KS op positie 1 draaien, de LED licht 
rood op. De middelste draaischakelaar van altij d maar 1 actor op LRN plaatsen, de LED knippert rustig. (Let op! Bij  de FSR14, FAE14 
en F4HK14 wordt ook de onderste draaischakelaar op kanaal 1..2 resp. 1..4 gezet). Na enkele seconden wordt een adres toege-
wezen; hiervoor brandt de LED op de FAM14 of FTS14KS gedurende 5 seconden groen. Eerst als deze weer naar rood wisselt, 
kan de volgende actor geadresseerd worden. Meerkanaals actoren ontvangen automatisch opeenvolgende adressen voor alle 

3. INBEDRIJFNAME
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INBEDRIJFNAME

kanalen wanneer de adressen worden toegewezen. 
 Bij  het toewij zen van adresseringen ontvangen meerkanaalse actoren automatisch opeenvolgende adresseringen voor alle kanalen. 

Als de BA-draaischakelaar in stand 1 staat, knipperen de leds van alle apparaten (behalve weergaveapparaten) die al een 
adressering hebben met tussenpozen van ca. 5 seconden achter elkaar. Er kan zonder te wissen een nieuwe apparaatadressering 
gegeven worden. Dit kan nodig zij n als meerdere apparaten per ongeluk hetzelfde apparaatadressering gekregen hebben.

 B) Toewij zing apparaatadres via PCT14-software: Voordat een verbinding met de PCT14 tot stand kan worden gebracht, moet 
de BA draaischakelaar op de FAM14 of FTS14KS tussen stand 2 en 8 staan. Daarna kunt u de verbinding tot stand brengen. Stel 
de middelste draaischakelaar van telkens slechts één actor in op LRN (inleren); de LED knippert rustig. (Opgelet, bij  de FSR14, 
FAE14 en F4HK14 moet de onderste draaischakelaar ook ingesteld worden op kanaal 1..2 of 1..4). Door met de rechter muisknop te 
klikken in het linkervenster, wordt een menu weergegeven, waarin men de functie 'search device for address assignment' moet 
kiezen. Klik met de rechtermuisknop op de nieuw gevonden, roze gekleurde actor en klik dan op de functie 'Edit and transfer device 
address'. Tenslotte wij st u een vrij  adres toe. De knipperende LED in de actor gaat uit. Nu kunnen verdere actoren volgens 
dezelfde procedure worden geadresseerd.

 Apparaat adressering van bus apparaten

Apparaat Apparaat adressering 

voorbereiden

Bereid om in te leren Na adressering

DSZ14 1x Select; Opnieuw Select > 3 Seconden Apparaat adressering zichtbaar Normale weergave

F3Z14D 1x Mode, 7x Set, 1x Mode Z 1 in het display kinppert Normale weergave

FDG14 Grote draaischakelaar op ADR LED knippert LED dooft

FGSM14 Draaischakelaar op 10 LED knippert LED dooft

FGW14 Draaischakelaar op 10 LED knippert LED dooft

FGW14-USB Draaischakelaar op 10 LED knippert LED dooft

FMSR14 1x Mode, 6x Set, 1x Mode FWS in het display knippert Normale weergave

FPLG14 Grote draaischakelaar op ADR LED knippert LED dooft

FSDG14 Draaischakelaar op ADR LED knippert LED dooft

FSU14 1x Mode, 3x Set, 1x Mode KNL 1 in het display knippert Normale weergave

FTD14 Draaischakelaar op LRN LED knippert LED dooft

FTS14TG Draaischakelaar op 10 LED knippert LED dooft

FWG14MS Draaischakelaar op 10 LED knippert LED dooft

FWZ14 Draaischakelaar op LRN LED knippert LED dooft

3. Belangrij kste bedrij fsinstellingen:
FAM14 BA 1 Apparaatadressering toewij zing
  BA 2  Bi-directionele bus met feedback, standaardinstelling bij v. bij  gebruik van visualisatiesoftware
 BA 8 Uni-directionele bus zonder feedback, alleen ontvangst
  BA 2-4 als interne apparaatadressen verwerkt moeten worden, bij v. bij  de FSU14, FMSR14 of FWG14MS
De onderste draaischakelaar wordt voor het inleren van gecodeerde sensoren benodigd en wordt in bedrij f op AUTO1 gezet. 
Niet gecodeerde sensoren moeten niet apart in de FAM14 worden ingeleerd. Verdere informatie voor codering en bedrij fs-
instelling zie hiervoor bedieningshandleiding FAM14.

FGW14  Positie 1 indien FTS12EM is aangesloten
 Positie 2 zoals 1, echter met ID-fi lter
 Positie 3 bij  aangesloten actuatoren van serie 12
 Positie 4 aankoppeling tussen twee buslij nen van serie 14
 Positie 5 aansluiting van een PC met RS232 9600 Baud
 Positie 6 zoals 5, echter 56 K Baud
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4.  Sensoren in de actoren inleren: Het koppelen van sensoren met actoren gebeurt via de inleer modus. Via de inleer modus worden 
de adressen van sensoren en de gewenste functies in de actoren opgeslagen. Indien gewenst, kunnen deze parameters ook 
weer worden gewist (zie hoofdstuk 5).

 Interne besturingsopdrachten (via de bus) van de FSU14 schakelklok, het FMSR14 sensorrelais en de weerstation gateway 
FWG14MS kunnen alleen in positie LRA ingeleerd als de BA draaischakelaar van de FAM14 of FTS14KS is ingesteld op 10. In de 
stand LRA kunnen bevestiging telegrammen in andere actoren ingeleerd worden als de BA draaischakelaar van de FAM14 of 
FTS14KS is ingesteld op 2.

 Elke actor kan maximaal 120 ID’s opslaan. O.a. universele pulsdrukker, richting pulsdrukkers, centrale functie, scène functie, 
pc-sturing etc. behoren tot de instelbare functies.

 FSR14...
 1.  Selecteer het gewenste kanaal (1 tot 4 of 1..4) met de onderste draaischakelaar.
 2. Selecteer de gewenste inleer-functie met de bovenste Draaischakelaars (zie hoofdstuk 4). 
 3. Zet de middelste draaischakelaar op LRN. De LED knippert rustig. 
 4. Bedien daarna de in te leren pulsdrukker. De LED dooft.
 Mochten er nog meer sensors worden ingeleerd, draai dan de middelste draaischakelaar kortdurend van de positie LRN weg en 

begin weer bij  de Pos 1. Zet na het inleren de onderste en de middelste draaischakelaar op Auto en zet de bovenste draaischa-
kelaar op de gewenste afvalvertragingstij d (standaard = 0).

 FUD14
 1.  Zet de bovenste draaischakelaar op de gewenste inleer-functie (zie hoofdstuk 4). 
 2. Zet de middelste draaischakelaar op LRN. De LED knippert rustig.
 3. Bedien daarna de in te leren sensor (pulsdrukker). 
 Moeten er nog meer sensoren worden ingeleerd, draai dan de middelste draaischakelaar kort van de positie LRN weg en begin 

weer bij  punt 1. Stel na het inleren de lastsoort met de bovenste draaischakelaar in (standaard = AUTO). Stel met de middelste 
draaischakelaar de minimale dimstand in. Stel met de onderste draaischakelaar de dimsnelheid in.

 FDG14
 Voordat de sensoren worden ingeleerd, moeten alle Dali componenten via een DALI interface geconfi gureerd worden in groepen 

en eventueel scènes. 
 1.  Stel de bovenste draaischakelaar in op de gewenste groep. Stand 0 t/m 8 = groepen en 9 = Broadcast. 
 2.  De onderste draaischakelaar wordt op de gewenste inleer-functie gezet. (zie hoofdstuk 4). De LED knippert rustig.
 3. Druk vervolgens twee keer kort achter elkaar op de in te leren sensor (pulsdrukker). De LED dooft. 
 Moeten er nog meer sensoren worden ingeleerd, draai dan de onderste draaischakelaar kort van de positie en begint u op-

nieuw bij  punt 1. Zet na het leren de onderste draaischakelaar op AUTO. Groepen en scènes van vanaf stand 9 kunnen worden 
geconfi gureerd met behulp van de PCT14.

 Let op: Let op de juiste instellingen van de DALI driver. Deze hebben een belangrij ke invloed op het dim- en schakelgedrag. 
Aanbevolen instellingen:    Fade Time 0,7-2s    Fade Rate 32 of 45 stappen.

 FSB14
 Controleer eerst de draairichting van de aangesloten motor! (Klemmen 1 en 3 = omlaag, klemmen 2 en 4 = omhoog).

Draai de onderste draaischakelaar van de FSB14 naar een van de pij lsymbolen en controleer of de draairichting van de aangesloten 
motoren overeenkomt. Indien nodig, bedrading (motor) andersom aansluiten of de draairichting veranderen met PCT14. Hierna kan 
worden geleerd. 

 1.  Zet de bovenste draaischakelaar op de gewenste inleer-functie (zie hoofdstuk 4). 
 2. Zet de middelste draaischakelaar op LRN. De LED knippert rustig. 
 3. Bedien daarna de in te leren sensor (pulsdrukker). De LED dooft. 
 Moeten er nog meer sensoren worden ingeleerd, draai dan de onderste draaischakelaar kort van de positie en begint u opnieuw 

bij  punt 1. Stel na het inleren de afvalvertraging RV en de keertij d WA (eventueel 0) en AUTO (1 of 2 voor vasthoudmodus, 3 voor 
toets-vasthoudmodus of 4 voor manueel bedienen) in.
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 FMS14
 1. Zet de bovenste draaischakelaar op de gewenste inleer-functie (zie hoofdstuk 4). 
 2. Zet de middelste draaischakelaar op LRN. De LED knippert rustig.
 3. Bedien de in te leren sensor (pulsdrukker). De LED dooft.
 Mochten er nog meer sensoren worden ingeleerd, draai dan de middelste draaischakelaar kortdurend van positie LRN weg en 

begin weer bij  pos 1. Zet de middelste draaischakelaar na het inleren op AUTO.

 FHK14 / F4HK14 / FAE14
 1.  Met de onderste draaischakelaar van de FAE14 of F4HK14 het gewenste kanaal kiezen (1 tot 2 of 1 tot 4).
 2. De bovenste draaischakelaar op de gewenste inleer-functie plaatsen (zie hoofdstuk 4).
 3. De middelste draaischakelaar op LRN plaatsen. De LED knippert rustig.
 4. De in te leren sensor (ruimteregelaar, pulsdrukker) bedienen. De LED dooft.
 Na het inleren met de bovenste draaischakelaar de Hysterese instellen (standaard is 0,5 of 1K). De middelste draaischakelaar op 

de gewenste AUTO- of PWM-functie plaatsen. De onderste draaischakelaar op verwarmen (H), koelen (K), NC of op NO plaatsen.

 FSU14: 
 De FSU14 schakelklok kan alleen een actor aansturen als het vooraf een apparaat adres gekregen heeft en een kanaal van de 

schakelklok in de actor is ingeleerd. Elke actor kan een kanaal van de schakelklok inleren als richting commando AAN (OMHOOG) 
en UIT (OMLAAG) of als enkel commando AAN of UIT.

 Bij  het inleren van de richting commando moet alleen de opdracht AAN (OMHOOG) worden verzonden. Daarna kunnen beide 
schakelcommando‘s AAN (OMHOOG) en UIT (OMLAAG) automatisch worden gebruikt. Met uitzondering van de FSB14 actoren 
kunnen de schakelcommando‘s CENTRAAL AAN of CENTRAAL UIT ook afzonderlij k worden aangeleerd. Instellingen zie pagina 10. 

 Alle actoren die in een groep schakelen, worden op hetzelfde schakelklok kanaal ingeleerd.
 MODE betekent bevestigen > verder naar de volgende parameter; SET past de weergegeven waarde aan.
 Schakelklok-kanalen in de actoren inleren: Draai de BA draaischakelaar op de FAM14 of FTS14KS naar pos. 10, de LED is groen. 

Zet de bovenste draaischakelaar van de actor op de gewenste functie en draai de middelste draaischakelaar naar LRA (bij  de 
FSR14 tevens een kanaal selecteren); de LED knippert. Op de FSU14 MODE drukken en daarna met SET de functie LRN zoeken 
en met MODE bevestigen. Bij  CH met SET het gewenste kanaal kiezen en met MODE bevestigen. Nu kunt u met SET kiezen 
tussen ON en OFF. Wordt bij v. ON met MODE bevestigd, knippert LRN+ en met SET wordt de functie ON in een actor ingeleerd 
die zich in de leerstand bevindt. De knipperende LED dooft. Nu kunnen nog meerdere kanalen of functies ingeleerd worden. 
Wordt MODE langer dan 2 seconden gedrukt, verschij nt de normale weergave in het display. Als allerlaatste moet de bovenste 
draaischakelaar van de FAM14 weer terug op Pos. 2 gezet worden.

 Er zij n 60 geheugenplaatsen beschikbaar, waarin de desbetreffende kanaal (1-8), de functie (ON of OFF), de schakeltij d en de 
weekdagen opgeslagen worden.

 De FSU14 laat zich relatief eenvoudig met behulp van de PCT-software instellen. Hiervoor hoeft men alleen het decimale apparaat 
adres van het gewenste kanaal in te voeren in de actor ID-lij st. 

 Bevestiging telegrammen van andere actoren in FSR14 inleren:
 Er kunnen bevestiging telegrammen van schakelactoren en dimmers in andere FSR14 schakelactoren  ingeleerd worden. 

Hiervoor moet de FAM14 op Pos. 2 staan. De actor, waarvan het bevestiging telegram ingeleerd worden moet, moet eerst 
uitgeschakeld worden. Dit gaat het eenvoudigste met de draaischakelaars voor de testfunctie. Bij  de in te leren schakelactor 
FSR14 moet met de onderste draaischakelaar het kanaal en met de bovenste draaischakelaar de functie 0 gekozen worden. Als 
men nu de middelste draaischakelaar op LRA zet, begin de LED te knipperen. Nu de actor, waarvan de het bevestiging telegram 
ingeleerd moet worden, handmatig via de draaischakelaar inschakelen. Na enige seconden dooft de LED en het bevestiging 
telegrammen (aan en uit) zij n ingeleerd. Ten slotte moet de draaischakelaar in de normale bedrij fsstand geplaatst worden. 
Om een bevestiging telegram van een dimmer in te leren in een FSR14, moet in de confi guratie instellingen van de dimmer via 
PCT14 de parameter 'Confirmation telegram with pushbutton telegram' geactiveerd worden.

 Een andere mogelij kheid is de verwerking via PCT14 software. Als bevestiging telegram wordt het decimale apparaat adres 
van het bewaakte kanaal in de andere actor als richting pulsdrukker ingeleerd.
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INBEDRIJFNAME

  Overzicht functie-draaischakelaar van de inleerlij st – Onderstaande overzicht is telkens de standaardinstelling
van de fabriek:

FUD14

FSB14FMS14 FSR14-2xFHK14

FSR14-4x

F4HK14

FTN14

FAE14

FTS14KS

FAM14 FDG14
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INLEER-LIJST

Inleer-instellingen van de bovenste keuzeschakelaar bij  de meest gebruikelij ke apparaten, bouwreeks 14

Inleer-functies F4HK14

FAE14

FHK14

FDG14 FMS14 FSB14 FSR14

F4SR14

FTN14 FUD14

Universele pulsdrukker / Toggle /
omschakelen (aan/uit)

UT
3 kanaal 1+2
7 kanaal 1
8 kanaal 2

20 kanaal 1
40 kanaal 2

5 impuls relais
10 schakel-
relais

3 EC 2

Richting pulsdrukker RT
5 kanaal 1+2
9 kanaal 1
10 kanaal 2

10 kanaal 1
30 kanaal 2

0 LC 2

Aan/centraal aan ZE 4 45 4 LC 1

Uit/centraal uit ZA 2 90 2 EC 1

Sequentiële lichtscène pulsdrukker LC 3

Directe 4e lichtscène pulsdrukker
180 kanaal 1
200 kanaal 2

30 LC 4

Afzonderlij ke scènes
Scène 
(Dali)

LC 5

Trappenhuisautomaat pulsdrukker 3 LC 6

GFVS visualisatie software
wibutler Pro Homeserver

4,5 GFVS 
9 kanaal 1
10 kanaal 2

180 kanaal 1
200 kanaal 2

0
2 UIT
4 AAN

PCT

FTK raam/deur contact/ 
FHF raamgreep

4,5
20 kanaal 1
40 kanaal 2

0
LC2 als NO
LC3 als NC

LC2 als NO
LC3 als NC

FAH lichtsensor 150 beide kanalen 0-120

LC5 als 
 schakelaar
LC6 als 
dimmer

FSU of pulsdrukker als lichtwekker AUTO

FBH als bewegingsmelder met 
lichtsensor

4,5 0-120 1..20 AUTO

Centrale sturing zonder prioriteit 60 beide kanalen
45 AAN
90 UIT

Centrale sturing met prioriteit, 
eerste signaal start, tweede signaal 
stopt prioriteit

90 beide kanalen

Centrale sturing met prioriteit 
zolang het signaal actief is

120 beide kanalen
15 AAN
20 UIT

FTR temperatuurregelaar 4,5

4. INLEER-LIJST

Aanvullende functies kunnen met de PCT14 software ingesteld worden!
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VERSCHILLENDE WISPROCEDURES

Geheugeninhoud (ingeleerde sensoren) leeg maken:

a)  Alle ingeleerde sensoren wissen: Bij  de levering vanaf de fabriek is het geheugen leeg. Mocht u niet er zeker van zij n of er al iets 
werd ingeleerd, dan moet u de geheugeninhoud volledig leegmaken. Zet de middelste draaischakelaar op CLR (bij  FSR14-actor op 
positie ALL). De LED knippert zeer onrustig. Draai nu de bovenste draaischakelaar binnen 10 seconden drie keer naar de rechter 
aanslag (met de wij zers van de klok mee) en weer ervan weg draaien. De LED stopt met knipperen en dooft na twee seconden. Alle 
ingeleerde sensoren worden gewist.

b)  Afzonderlij k ingeleerde sensoren wissen: Zet zoals bij  het inleren, alleen de middelste draaischakelaar op CLR i.p.v. LRN en bedien 
de sensor. Wees er bij  meerkanalige actoren zeker van dat de onderste draaischakelaar op hetzelfde kanaal staat waar de sensor 
voorheen werd ingeleerd. De snel knipperende LED dooft.

Apparaatconfi guratie op de fabrieksinstellingen terugzetten:

Met apparaatconfi guratie worden de comfortinstellingen bedoeld die met de software PCT14 kunnen worden ingesteld. Zet de mid-
delste draaischakelaar op CLR of ALL. De LED knippert zeer onrustig. Draai de bovenste draaischakelaar nu binnen 10 sec, drie keer 
naar de linker aanslag (tegen de wij zers van de klok in) en weer ervan weg draaien. De LED stopt met knipperen en dooft na 
5 seconden. De fabrieksinstellingen werden weer hersteld. Ingeleerde sensoren worden hierbij  niet gewist.

Apparaatconfi guratie op de fabrieksinstellingen terugzetten en apparaatadres wissen:

Zet de middelste draaischakelaar op CLR of ALL stellen. De LED knippert zeer onrustig. Draai de  bovenste draaischakelaar nu binnen 
10 seconden zes keer naar de linker aanslag (tegen de wij zers van de klok in) en weer ervan weg draaien. De LED stopt te knipperen 
en dooft na 5 sec. De confi guratie wordt op de fabrieksinstelling teruggezet en het apparaatadres wordt gewist. Ingeleerde sensoren 
worden hierbij  niet gewist.  

Apparaat adressering wissen: FMSR14, FSU14 en F3Z14D

MODE drukken en met SET in de weergave GA zoeken. Nu kan met SET tussen de apparaatadressering en 000 gewisseld worden. 
Wordt 000 met MODE bevestigd, wordt de apparaatadressering gewist. Daarna gaat het display van de actor weer in zij n normale 
weergave.

Apparaat adressering wissen: FWG14MS

De draaischakelaar binnen de 10 seconden 8 keer naar de rechter aanslag (draaien met de klok mee) en er weer van weg draaien. De 
groene LED licht op voor 10 seconden en dooft daarna. De apparaatadressering is daarna gewist.

Apparaat adressering wissen: DSZ14DRS, DSZ14WDRS

De toets SELECT kort drukken, de achtergrondverlichting wordt ingeschakeld. Wordt de toets SELECT opnieuw langer als 3 seconden 
gedrukt, verschij nt de apparaat adressering in het display. Nu de toets SELECT minstens 5 seconden gedrukt houden, de apparaat 
adressering wordt op nul gezet.

Alle ingevoerde ID`s (fi lter, bevestiging telegram) wissen: FGW14, FT14TG en FGSM14

De draaischakelaar binnen de 10 seconden 8 maal tegen de rechter aanslag draaien (draaien met de klok mee) en er weer van weg 
draaien. De Led licht op voor 10 seconden en dooft daarna. Alle ID’s (fi lter of bevestiging telegrammen) werden gewist.

Apparaatadressering en ID’s wissen: FGW14, FSDG14, FTS14TG en FGSM14

De draaischakelaar binnen de 10 seconden 9 maal tegen de rechter aanslag draaien (draaien met de klok mee) en weer van weg 
draaien. De LED licht op voor 10 seconden en dooft daarna. In de FGW14 werden direct ook alle ID`s (fi lter) gewist. In de FTS14TG en 
FGSM14 werden ook alle ID`s (bevestiging telegram) gewist.

5. VERSCHILLENDE WISPROCEDURES
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OPLOSSINGEN BIJ BUS STORINGEN

Algemene bus storingen:

 - Spanning reset, schakel de voedingsspanning van de FAM14 of FTS14KS voor een korte tij d uit en vervolgens weer in.
 - Er is mogelij k een probleem met de bus-jumpers. Meet de spanning en de weerstand volgens  afbeelding 1 en 2.
 - Koppel hiervoor de bus in het midden los en meet in beide richtingen om de fout sneller te kunnen lokaliseren.
 - Verdeel het bussysteem in kleinere busgroepen, om de fout te isoleren.
 -  Meet zo nodig de bus-contacten op de apparaten om een slechte soldering of een kortsluiting te lokaliseren. (zie afbeeldingen 3 en 4)
 - Controleer de spanning volgens afbeelding 5.
 - Alle HOLD-klemmen moeten met elkaar verbonden zij n.
 -  Als er meerdere onderverdelingen zij n dan moeten alle bus-secties worden aangesloten op het GND-potentiaal (-12 V) van de FAM14!
 - In het ideale geval vormen de Hold- en GND-draden een twisted pair.

De FAM14 knippert niet wanneer een telegram wordt verzonden:

 - Controleer de voedingsspanning 230 V en de busspanning 12 V DC.
 - Controleer of de antenne is aangesloten.
 - Controleer of de bovenste draaischakelaar zich in een van de posities tussen 2 en 8 bevindt.

Een actor kan niet worden ingeleerd, de knipperende LED gaat niet uit:

 -  Er mag geen verbinding met PCT14 zij n. De LED op de FAM14 mag niet groen oplichten. Maak indien nodig een bus-reset.
 - Controleer of bij  het inleren niet per ongeluk LRA i.p.v. LRN geselecteerd is.
 -  Controleer of de FAM14, FTS14EM, FGW14 of FTS14TG de telegrammen verwerkt. Bij  een telegram zal op het betreffende 

 apparaat een LED knipperen.

De actoren reageren niet op telegrammen van de FSU14 of FMSR14:

 - De BA draaischakelaar op de FAM14 is niet ingesteld op 2, 3 of 4.
 - Er is nog geen apparaat adres toegewezen.
 -  De bedieningsmodus is verkeerd gekozen. Voor FSU14 moet de kanaalmodus zij n ingesteld op automatisch of centraal aan/uit. 

Bij  de FMSR14 mag de bedrij fsmodus 'UIT' niet ingesteld zij n.

De aangesloten PCT14-software meldt een uitzonderingsfout:

 - Zie ook algemene bus storingen.
 - Verbreek de verbinding met de FAM14 of FTS14KS en verbind opnieuw.
 - Een apparaat adres is tweemaal toegewezen; verwij der ze en probeer het opnieuw.
 -  Verwij der alle geleiderbruggen naar de actoren met behulp van de SMW14 geleiderbrug montagegereedschap. Verbinding met 

PCT14 herstellen en het bussysteem telkens met slechts één actor uitbreiden en tegelij kertij d het apparaat adres met behulp 
van de PCT14 software toewij zen. Een mogelij ke dubbele adrestoewij zing wordt op deze wij ze gecorrigeerd.

De schakelende voeding FSNT14-12V/12W kan worden gebruikt als vervanging voor de overbelaste of reeds defecte scha-

kelende voeding (linker helft) van een FAM14. Ga hiervoor als volgt te werk: 

 - Schakel de netspanning uit.
 - Verwij der de draden van de aansluitingen N en L van de FAM14.
 - Verwij der geleiderbruggen en de afsluitweerstand van de FAM14 en verwij der de FAM14 van de DIN-rail.
 - Scheid de twee helften van de FAM14 met een smalle schroevendraaier.
 - Verwij der het voorpaneel van de FSNT14.
 - Verwij der het frontpaneel van de linkerhelft van de FAM14 en klik deze op de FSNT14.
 - Koppel de 'FSNT14' met de rechterhelft van de FAM14 en klik op deze op de DIN-rail.
 - Sluit de N- en L-draden aan op de FAM14.
 - Plaats de geleiderbruggen en de afsluitweerstand op de FAM14.
 - Schakel de netspanning in.

6. OPLOSSINGEN BIJ BUS STORINGEN

schakelende 
voeding 
FSNT14-12V/12W
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OPLOSSINGEN BIJ BUS STORINGEN

Controleer de bus door al volgt te meten: Meten van de geleiderbruggen

1)

2)

3)

4)

5)
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BINAIRE INGANGSSYSTEEM FTS14

Hoe het werkt:
De aanstuurmodule FTS14EM met 10 ingangen stuurt elk ingangssignaal naar de RS485-bus.
De stuuringangen kunnen voor pulsdrukkers (fabrieksinstellingen), raam/deurcontacten of bewegingsmelders worden geactiveerd. 
-  voor pulsdrukkers (fabrieksinstelling): Draai de onderste draaischakelaar binnen 3 seconden 5 keer naar de linker stop. De LED 

brandt gedurende 2 seconden.
-  voor raamdeurcontacten: Draai de bovenste draaischakelaar binnen 3 seconden 5 keer naar de linker stop. De LED brandt gedurende 

4 seconden.
-  voor bewegingsdetectoren: Draai de bovenste draaischakelaar binnen 3 seconden 5 keer naar de rechter stop. De LED brandt 

gedurende 6 seconden. 
Een FTS14EM gebruikt exact dezelfde telegram structuur als de 14-serie van Eltako Funk en kan daarom direct met deze actoren 
gecombineerd worden. 

Vanaf productieweek 21/19 kunnen de signalen van de stuuringangen worden omgekeerd.
Vanaf productieweek 21/11 zend de stuuringang E10 cyclisch elke 5 minuten een signaal, als er een signaal van bij v. een schakelaar 
aanwezig is. Deze triggerfunctie is bij v. vereist voor het betrouwbaar evalueren van een warmtepompregeling.

Keer de signalen van de stuuringangen om:
Draai de onderste draaischakelaar 5x binnen 3 seconden naar de rechter stop, de LED brandt gedurende 2 seconden. Door de active-
ring van de stuuringangen voor pulsdrukkers, raam/deurcontacten of bewegingsmelders dit weer ongedaan gemaakt.

Aansluitingen:
Alle HOLD-klemmen van de apparaten die in de bus voorkomen moeten met elkaar verbonden worden. Alleen zo kan men botsingen 
voorkomen en wordt de bus volledig beheerd. 
Elke tiende inputmodule moet met zij n ENABLE klem aan de HOLD klem verbonden worden.
Als er over meerdere verdiepingen langs RSA/RSB bekabeling ook nog de HOLD bekabeling nodig is, moet ook altij d de GND bekabeling 
gelegd worden! Een afgeschermde kabel, bij  voorkeur een CAT7 kabel, is absoluut noodzakelij k!
Dankzij  de galvanisch gescheiden universele stuurspanning van 8 tot 230 V UC kunnen de sensoren (contacten) zowel rechtstreeks 
worden aangesloten op de netspanning als ook op een lagere spanning (bij  voorkeur 24V DC). Hiervoor is wel een extra schakelende 
voeding SNT12/24V nodig. 
Alle ingangsklemmen (E1..E10) zij n aan de onderste klemmenblok oplopend genummerd. De klem voor de gezamenlij ke nul of referentie-
potentiaal (-E) bevind zich op de bovenste klemmenblok.
Met behulp van twee draaischakelaars kunnen de FTS14EM zo geconfi gureerd worden dat tot 50 van deze componenten (dus tot 500 
contacten voor schakelaars, pulsdrukkers etc.) op een buslij n aangesloten kunnen worden. Het telegram van elk contact wordt via de 
busleiding gelij ktij dig aangeboden op alle aangesloten actoren. Op deze manier kan een snelle en draadarme centrale besturing of 
groepenbediening gerealiseerd worden. De verschillende pulsdrukkers worden eenvoudig in de gewenste actoren ingeleerd.
Aanbeveling voor bekabeling van de stuuringangen: Een bekabeling met bij v. J-Y(ST)Y 10 x 2 x 0,8 mm² is uit kostenoverwegingen en 
het eenvoudige aanleggen aan te bevelen. De draaddikte van 0,6 mm² is niet geschikt omdat deze niet voldoende wordt geklemd door 
de aansluitklemmen van het apparaat.

7. BINAIRE INGANGSSYSTEEM FTS14

Functie draaischakelaar

Weergave van de standaar-
dinstelling vanaf fabriek.

Stuuringangen FTS14EM
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BINAIRE INGANGSSYSTEEM FTS14

ID-bereik:
De onderste draaischakelaar bepaald tot welke groep een FTS14EM hoort. Er zij n 5 groepen (1, 101, 201, 301 en 401) met ieders 100 
ID`s. Met de bovenste draaischakelaar (0-90) wordt de Decimale-ID binnen een groep ingesteld. Elke groep kan uit max. 10 FTS14EM 
bestaan. Het ID-bereik wordt met de combinatie van de onderste en bovenste draaischakelaar bepaald en moet op elke FTS14EM 
verschillend worden ingesteld. Elke FTS14EM kan met de onderste draaischakelaar op UT (=universele ingang) of op RT (=richtings-
ingang) ingesteld worden. 

Functie Test:
De LED onder de bovenste draaischakelaar knippert kort wanneer een aangesloten sensor wordt bediend en brandt constant wan-
neer een PCT14 verbonden is met de FAM14 of FTS14KS.

Informatie over PCT14:
De FTS14EM ontvangt geen apparaat adres en wordt daarom niet weergegeven als een apparaat in de PCT14-software. De door de 
invoermodule gegenereerde ID telegrammen kunnen echter wel met behulp van ID herkenning weergegeven worden. Hier zij n vooraf 
gedefi nieerde ID lij sten voor beschikbaar. Op deze manier kan een actor snel een ID van de FTS14EM worden toegewezen.
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BINAIRE INGANGSSYSTEEM FTS14

Telegram overzicht:
Telegramoverzicht van draadloze pulsdrukkers, ingangen FTS14EM, bus deelnemers en signaalcode 

De 10 ingangen van de binaire ingangsmodule FTS14EM genereren 5 of 10 verschillende stuurtelegrammen, waarvan de stuurcode is 
gebaseerd is van een draadloze pulsdrukker. De bedrij fsmodus is afhankelij k van de onderste draaischakelaar (UT of RT).

Bedrij fsmodus UT (universele pulsdrukker)
In de UT-modus genereert de FTS14EM een opeenvolgende ID voor elk van de 10 ingangen waarbij  het ID-bereik afhangt van de 
combinatie van de twee posities van de draaischakelaars. Daarnaast bevat het gegenereerde signaal ook een code van de halve wip 
of einde van een wip van een pulsdrukker, die gebaseerd is op een draadloze schakelaar. Hiermee moet rekening worden gehouden 
tij dens het handmatig programmeren met PCT14.

Voorbeeld:

ID Ingang Wip zij de Wip einde

00001001 E1 rechts boven

00001002 E2 rechts onder

00001003 E3 links boven

00001004 E4 links onder

00001005 E5 rechts boven

00001006 E6 rechts onder

00001007 E7 links boven

00001008 E8 links onder

00001009 E9 rechts boven

00001010 E10 rechts onder

Wip rechts boven
Telegram: 70
Ingang: E1; E5; E9
Scene: 2
Bus deelnemer T2

Wip links boven
Telegram: 30
Ingang: E3; E7
Scene: 1
Bus deelnemer T1

Wip links beneden
Telegram: 10
Ingang: E4; E8
Scene: 3
Bus deelnemer T3

Wip rechts beneden
Telegram: 50
Ingang: E2; E6; E10
Scene: 4
Bus deelnemer T4
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BINAIRE INGANGSSYSTEEM FTS14

Bedrij fsmodus RT (richting pulsdrukker)
De bedrij fsmodus RT wordt bij  voorkeur gebruikt voor de bediening van de jaloezieën en rolluiken. In de RT-modus genereert de 
FTS14EM per klemmen-paar vij f even genummerde ID’s waarbij  het ID-bereik afhangt van de combinatie van de twee posities van de 
draaischakelaars. Daarnaast bevat het gegenereerde signaal ook een code van de halve wip of einde van een wip van een pulsdrukker, 
die gebaseerd is op een draadloze schakelaar. Hiermee moet rekening worden gehouden tij dens het handmatig programmeren met 
PCT14. Bij  gebruik van RT is de paaropbouw E1/E2, E3/E4 etc. en de ingangsfunctie E1 = omhoog, E2 = omlaag. In het geval dat zowel 
RT als ook UT pulsdrukkers gemengd worden op een FTS14EM dan moet de groep UT geselecteerd worden. In dit geval moeten beide 
kanalen van de richting pulsdrukkers apart ingeleerd worden.

Voorbeeld:

ID Ingang Wip zij de Wip einde Functie 

00001002 E1/E2 rechts E1=boven; E2=onder E1=aan (omhoog); E2=uit (omlaag)

00001004 E3/E4 links E3=boven; E4=onder E3=aan (omhoog); E4=uit (omlaag)

00001006 E5/E6 rechts E5=boven; E6=onder E5=aan (omhoog); E6=uit (omlaag)

00001008 E7/E8 links E7=boven; E8=onder E7=aan (omhoog); E8=uit (omlaag)

00001010 E9/E10 rechts E9=boven; E10=onder E9=aan (omhoog); E10=uit (omlaag)

Opbouw van de ID HEX-code
Om de klemaanduidingen en draaischakelaar instelling gemakkelij ker in de PCT14 Hex-code ID in te voeren, worden deze gegenere-
erd in een quasi decimale manier van tellen. 

Hier is een voorbeeld:
De ID-codes die in de FTS14EM worden gegenereerd, bestaan altij d uit de body Hex-code 00 00 1x xx.
 
  x xx  is afhankelij k van de twee posities van de draaischakelaars (onderste draaischakelaar de groep, bovenste draaischakelaar 

vermenigvuldigingsfactor) en de klem:
 
 x - - Draaischakelaar omlaag: groep b.v. 1 0 1
 - x- Draaischakelaar boven: verm.fatcor b.v.  2 0
 - -x ingangsklem: b.v.   E 5

  Resulteert in een ID van: 00001 125
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 PULSDRUKKER GATEWAY FTS14TG EN BUS-PULSDRUKKERKOPPELAAR OF BUS-PULSDRUKKER

Werking:
Met de pulsdrukker gateway FTS14TG worden telegrammen van, op een 2 aderige buskabel aangesloten, bus-pulsdrukkerkoppelaar 
en bus-pulsdrukkers in de RS485-bus verstuurd. De gateway genereert dezelfde telegram structuur zoals die van een draadloze 
pulsdrukker. De signalen kunnen daarom direct in de serie 14 actoren ingeleerd worden. 
Er kunnen maximaal 30 bus-deelnemers op een pulsdrukker gateways FTS14TG worden aangesloten. 3 pulsdrukker gateways 
FTS14TG met in totaal 90 bus-apparaten zij n mogelij k. Een reeds bestaande busstructuur kan worden gebruikt om deze met max. 
120 stuursignalen uit te breiden. Bevestiging telegrammen kunnen visueel worden weergegeven via de bus m.b.v. bus-pulsdrukkers 
met geïntegreerde LED of met de FTS61BTKL bus-pulsdrukkerkoppelaar. De datatransmissie en voeding tussen bus-modules en 
gateways gebeurt via deze 2-draads bus. 
Op de busgateway kunnen conventionele pulsdrukkers/schakelaars met een maximale kabellengte van 2 meter worden aangesloten. 
De paren T1/T3 en T2/T4 kunnen worden gedefi nieerd als richtingspulsdrukkers. Op de FTS61BTK/8 vormen T5/T7 en T6/T8 meer 
richtingspulsdrukker paren.
Bij  de FTS61BTK/8 worden de pulsdrukkers aangesloten op de vier rode en gele draden T1-T8. De tegenpool is elke T0 (blauwe aders). 
Bij  de FTS61BTKL zij n de pulsdrukkers aangesloten op de vier rode draden T1-T4 en de gemeenschappelij ke blauwe T0.
De bij behorende LED's worden aangesloten op de vier gele draden en de gemeenschappelij ke blauwe GND.
De toegestane totale kabellengte van de 2-draads bus is 200 m. Het RLC-element dat bij  de FTS14TG wordt geleverd, moet worden 
aangesloten op de verst gelegen bus-pulsdrukker of bus-pusldrukkermodule op de klemmen BP en BN.

Aansluitingen:
De bus wordt verbonden aan de klemmen BP en BN. Let op de polariteit!
Enkel de gangbare bus- of telefoonkabel toepassen.
Gebruik geen externe stuurspanning.

Alle HOLD-klemmen van de apparaten die in de bus voorkomen moeten met elkaar verbonden worden. Alleen zo kan men botsin-
gen voorkomen en wordt de bus volledig beheerd. Alleen eerste pulsdrukker gateway FTS14TG vereist een extra aansluiting op de 
HOLD-klem. Er is een 230 V voedingsspanning nodig voor het genereren van 29 V DC op de klemmen L en N vereist. Deze is 
galvanisch gescheiden van de RS485-bus.

8.  PULSDRUKKER GATEWAY FTS14TG EN BUS-PULSDRUK-
KERKOPPELAAR OF BUS-PULSDRUKKER

Functie-draaischakelaar

Weergave is de standaard 
fabrieksinstelling.

Pulsdrukker gateway FTS14TG

Bus-pulsdrukker-
koppelaar FTS61BTK Geen spanning aansluiten

Bus-pulsdrukkerkoppelaar 
FTS61BTKL

Bus-pulsdrukker 
B4T65/B4FT65

Bus-pulsdrukkerkoppelaar 
FTS61BTK/8
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Apparaat adressering voor bus pulsdrukkermodule:
Vanaf mei 2019 zij n er twee mogelij kheden voor het adresseren van bus pulsdrukkermodules op de FTS14TG.

Optie 1:
Vanaf PCT14 versie 8.0 kan een enkele aangesloten bus pulsdrukkermodule (FTS61BTK, FTS61BTKL, B4T55, B4T65) een gedefi nieerde 
adressering worden toegewezen. Hiermee kan een businstallatie  voorgeconfi gureerd worden. 

1. De FTS14TG (vanaf KW22/19, versie 2.1) moet een apparaatadressering hebben
2.  Verbindt slechts één bus pulsdrukkermodule aan op de FTS14TG. Er mag slechts één jumper in de FTS61BTK/8 geplaatst worden.
3. Met PCT14 een verbinding maken
4. Klik op 'Append device list and read out device memory'
5. Kies in het ondermenu van de FTS14TG bus-pulsdrukkermodule voor 'modify device adress and transmit'
6. Wij zig de adressering van de bus pulsdrukkermodule: Select address  
7. Bus pulsdrukkermodule adressering accepteren: De adressering wordt overgedragen

Optie 2:
Via de draaischakelaar op de FTS14TG worden achter elkaar de apparaat adresseringen van de bus pulsdrukkermodule toegewe-
zen. Slechts één apparaat zonder adressering kan geadresseerd worden. Een voorbedrading is daarom niet geschikt. Alleen als er 
een enkele nieuwe apparaat geadresseerd werd, kan een ander apparaat aangesloten en geadresseerd worden. Sluit de eerste 
busdeelnemer aan op de busterminals BP en BN. De LED in de bus pulsdrukkermodule licht rood op. Draai kort de draaischakelaar 
van de FTS14TG op pos. 1 en vervolgens weer terug naar 2. De LED in de busdeelnemer licht groen op. Pas daarna de tweede bus 
pulsdrukkermodule aansluiten en herhaal het proces. Let op de positie van de jumper op de FTS61BTK/8. Als er door de pulsdruk-
kergateway FTS14TG een adressering is toegewezen, licht de onderste LED enkele seconden groen op. Het laagste vrij e adres 
wordt altij d automatisch toegewezen. D.w.z. dat bij  het adresseren van meerdere bus pulsdrukkermodules moeten de reeds 
geadresseerde bus pulsdrukkermodules in de bus aangesloten blij ven, anders kunnen de adresseringen dubbel toegewezen 
worden. Er kunnen geen specifi eke adressen worden toegewezen. Het wordt ten zeerste aanbevolen om de reeds geadresseerde 
busdeelnemers voor documentatie te labelen.

Vervangen en heradresseren:
Het is mogelij k om een   bus pulsdrukkermodule te vervangen (adres moet natuurlij k bekend zij n!) Zonder deze opnieuw in actoren 
te hoeven in te leren. Hier kan de apparaatadressering volgens optie 1 worden uitgevoerd en kan de module vervolgens in de 
bestaande busbekabeling worden uitgewisseld.
Als alternatief kan ook een nieuwe busdeelnemer zonder apparaatadressering als eerste worden vervangen in een bestaande 
busbekabeling. Wordt de draaischakelaar op de FTS14TG na de vervanging kort naar stand 1 gedraaid, ontvangt de nieuwe busdeelnemer 
automatisch de laagste adressering die beschikbaar is en dus hetzelfde apparaatadres. Ook in dit geval hoeven de actoren niet 
opnieuw ingeleerd te worden.

Apparaat-adres verwij deren:
Sluit slechts één bus-apparaat op de FTS14TG aan op de bus-klemmen BP en BN. Plaats bij  FTS61BTK/8 slechts één jumper. De 
LED in het bus-apparaat licht groen op. Draai de draaischakelaar naar pos. 9. De LED licht rood op. Als een adres is gewist van de 
FTS14TG pulsdrukker gateway dan licht de onderste LED van deze FTS14TG ook enkele seconden groen op.

ID-bereik:
De BA draaischakelaar stelt het ID-bereik en de ID-structuur in de bedieningsmodus in. Tot 3 buslij nen zij n mogelij k. Elke pulsdrukker 
gateway moet op een andere bedrij fsmodus worden ingesteld, zodat ID-duplicaten niet voorkomen. (zie tabel pagina 21-23).
Pos. 2, 3, 4: elke bus-deelnemer gebruikt slechts één ID. (om te gebruiken als een richting pulsdrukker).
Pos. 5, 6, 7: elke bus-deelnemer gebruikt een afzonderlij ke ID per knop. (te gebruiken als universele pulsdrukker, voorgeschreven 
instelling voor relaisfunctie). Bovendien sturen de modules 4 verschillende stuursignalen per pulsdrukker:
T1 verzendt 0x30, pulsdrukker T2 verzendt 0x70, pulsdrukker T3 verzendt 0x10, pulsdrukker T4 verzendt 0x50.
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Infos zur PCT14:
Als de FTS14TG moet worden geconfi gureerd met PCT14 dan moet van te voren van de FAM14 of de FTS14TK een apparaat-adres 
toegewezen worden. Daarna kunnen opdrachten tussen actoren en bevestiging LED’s in een ID-tabel worden gemaakt. De PCT14 
software kan niet de geadresseerde bus-pulsdrukkers of bus-pulsdrukkerkoppelaars uitlezen. Om de geadresseerde bus-puls-
drukkers of bus-pulsdrukkerkoppelaars weer te geven moet de ID-herkenning (rechter kolom) ingeschakeld worden. Na het 
bedienen van een pulsdrukker zal vervolgens het ID van deze pulsdrukker weergegeven worden. (zie pagina 21-23). Als alternatief 
zij n vooraf gedefi nieerde ID-lij sten beschikbaar. Zo kan aan een actor snel een ID van de bus-pulsdrukker of bus-pulsdrukker-
koppelaar worden toegewezen.

Testen van de installatie:
Om de installatie en de dataoverdracht in de 2-draads bus te testen wordt de draaischakelaar van de FTS14TG op Pos. 8 gezet. In 
deze bedrij fsfunctie worden geen pulsdrukker telegrammen via de Eltako-RS485-bus verstuurd. Druk meerdere keren op alle 
pulsdrukkers van de bus-deelnemers. 
Bij  elke bediening knippert de onderste groene LED kort. De rest is niet actief. Bij  een fout in de 2-draads bus knippert de onderste 
rode LED continue. 

LED weergave van de FTS14TG in bedrij f:
De bovenste rode LED licht kort op als een bevestiging telegram van een actor op de 2-draads bus wordt verzonden. De onderste 
rode LED licht kort op als een pulsdrukker telegram op de Eltako RS485-bus wordt verzonden. De onderste groene LED licht kort 
op als een bus-pulsdrukker van een bus-deelnemer bedient wordt. De onderste groene LED licht continue op, zolang de draaischa-
kelaar op Pos. 10 staat, of als er een verbinding is met PCT14.

Status LED van bus-pulsdrukker:
Bus-pulsdrukkers met LED of FTS61BTKL bus-pulsdrukkerkoppelaar kunnen bevestiging telegrammen van schakel- of dimacto-
ren weergeven. Hiervoor wordt in de PCT14 software elke pulsdrukker het decimale apparaat adres van de actoren  in de FTS14TG, 
met de bij behorende functie, (meestal AAN) toegewezen. Om een bevestiging telegram van een dimmer te kunnen benutten, moet 
in de confi guratie instellingen van de dimmer via PCT14 de parameter 'Bestätigungstelegramm mit Tastertelegramm' geactiveerd 
worden.

Foutmeldingen met de FTS14TG:
De onderste rode LED knippert permanent als er geen bus-apparaat is aangesloten of als er nog geen apparaat-adres is toegewezen. 
De ondergrond LED-kwaliteit gedurende 2 seconden wanneer een fout in de dataoverdracht van de 2-draads-bus aanwezig is. In 
de bedrij fsstanden 2 t/m 7 wordt bij  een fout na 2 seconden een automatische reset geactiveerd. De aangesloten bus-deelnemers 
worden opnieuw geïnitialiseerd en de werking wordt normaal voortgezet.
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Telegramoverzicht: 
In de BA draaischakelaar posities 2, 3 en 4 wordt slechts één ID per module gebruikt (zie blauwe vakken).
In de posities 5, 6 en 7 worden 4 verschillende ID’s per module gebruikt.
BA draaischakelaar Pos. 2 of 5 = kolom 1
BA draaischakelaar Pos. 3 of 6 = kolom 2
BA draaischakelaar Pos 4 of 7 = kolom 3

Kolom 1 BA = 2 of 5 Kolom 2 BA = 3 of 6 Kolom 3 BA = 4 of 7

Apparaat NO Apparaat NO Apparaat NO

1501 T1 = Links boven

1

1601 T1 = Links boven

1

1701 T1 = Links boven

1
1502 T2 = Rechts boven 1602 T2 = Rechts boven 1702 T2 = Rechts boven

1503 T3 = Links onder 1603 T3 = Links onder 1703 T3 = Links onder

1504 T4 = Rechts onder 1604 T4 = Rechts onder 1704 T4 = Rechts onder

1505 T1 = Links boven

2

1605 T1 = Links boven

2

1705 T1 = Links boven

2
1506 T2 = Rechts boven 1606 T2 = Rechts boven 1706 T2 = Rechts boven

1507 T3 = Links onder 1607 T3 = Links onder 1707 T3 = Links onder

1508 T4 = Rechts onder 1608 T4 = Rechts onder 1708 T4 = Rechts onder

1509 T1 = Links boven

3

1609 T1 = Links boven

3

1709 T1 = Links boven

3
150A T2 = Rechts boven 160A T2 = Rechts boven 170A T2 = Rechts boven

150B T3 = Links onder 160B T3 = Links onder 170B T3 = Links onder

150C T4 = Rechts onder 160C T4 = Rechts onder 170C T4 = Rechts onder

150D T1 = Links boven

4

160D T1 = Links boven

4

170D T1 = Links boven

4
150E T2 = Rechts boven 160E T2 = Rechts boven 170E T2 = Rechts boven

150F T3 = Links onder 160F T3 = Links onder 170F T3 = Links onder

1510 T4 = Rechts onder 1610 T4 = Rechts onder 1710 T4 = Rechts onder

1511 T1 = Links boven

5

1611 T1 = Links boven

5

1711 T1 = Links boven

5
1512 T2 = Rechts boven 1612 T2 = Rechts boven 1712 T2 = Rechts boven

1513 T3 = Links onder 1613 T3 = Links onder 1713 T3 = Links onder

1514 T4 = Rechts onder 1614 T4 = Rechts onder 1714 T4 = Rechts onder

1515 T1 = Links boven

6

1615 T1 = Links boven

6

1715 T1 = Links boven

6
1516 T2 = Rechts boven 1616 T2 = Rechts boven 1716 T2 = Rechts boven

1517 T3 = Links onder 1617 T3 = Links onder 1717 T3 = Links onder

1518 T4 = Rechts onder 1618 T4 = Rechts onder 1718 T4 = Rechts onder

1519 T1 = Links boven

7

1619 T1 = Links boven

7

1719 T1 = Links boven

7
151A T2 = Rechts boven 161A T2 = Rechts boven 171A T2 = Rechts boven

151B T3 = Links onder 161B T3 = Links onder 171B T3 = Links onder

151C T4 = Rechts onder 161C T4 = Rechts onder 171C T4 = Rechts onder

151D T1 = Links boven

8

161D T1 = Links boven

8

171D T1 = Links boven

8
151E T2 = Rechts boven 161E T2 = Rechts boven 171E T2 = Rechts boven

151F T3 = Links onder 161F T3 = Links onder 171F T3 = Links onder

1520 T4 = Rechts onder 1620 T4 = Rechts onder 1720 T4 = Rechts onder

1521 T1 = Links boven

9

1621 T1 = Links boven

9

1721 T1 = Links boven

9
1522 T2 = Rechts boven 1622 T2 = Rechts boven 1722 T2 = Rechts boven

1523 T3 = Links onder 1623 T3 = Links onder 1723 T3 = Links onder

1524 T4 = Rechts onder 1624 T4 = Rechts onder 1724 T4 = Rechts onder

1525 T1 = Links boven

10

1625 T1 = Links boven

10

1725 T1 = Links boven

10
1526 T2 = Rechts boven 1626 T2 = Rechts boven 1726 T2 = Rechts boven

1527 T3 = Links onder 1627 T3 = Links onder 1727 T3 = Links onder

1528 T4 = Rechts onder 1628 T4 = Rechts onder 1728 T4 = Rechts onder
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Kolom 1 BA = 2 of 5 Kolom 2 BA = 3 of 6 Kolom 3 BA = 4 of 7

Apparaat NO Apparaat NO Apparaat NO

1529 T1 = Links boven

11

1629 T1 = Links boven

11

1729 T1 = Links boven

11
152A T2 = Rechts boven 162A T2 = Rechts boven 172A T2 = Rechts boven

152B T3 = Links onder 162B T3 = Links onder 172B T3 = Links onder

152C T4 = Rechts onder 162C T4 = Rechts onder 172C T4 = Rechts onder

152D T1 = Links boven

12

162D T1 = Links boven

12

172D T1 = Links boven

12
152E T2 = Rechts boven 162E T2 = Rechts boven 172E T2 = Rechts boven

152F T3 = Links onder 162F T3 = Links onder 172F T3 = Links onder

1530 T4 = Rechts onder 1630 T4 = Rechts onder 1730 T4 = Rechts onder

1531 T1 = Links boven

13

1631 T1 = Links boven

13

1731 T1 = Links boven

13
1532 T2 = Rechts boven 1632 T2 = Rechts boven 1732 T2 = Rechts boven

1533 T3 = Links onder 1633 T3 = Links onder 1733 T3 = Links onder

1534 T4 = Rechts onder 1634 T4 = Rechts onder 1734 T4 = Rechts onder

1535 T1 = Links boven

14

1635 T1 = Links boven

14

1735 T1 = Links boven

14
1536 T2 = Rechts boven 1636 T2 = Rechts boven 1736 T2 = Rechts boven

1537 T3 = Links onder 1637 T3 = Links onder 1737 T3 = Links onder

1538 T4 = Rechts onder 1638 T4 = Rechts onder 1738 T4 = Rechts onder

1539 T1 = Links boven

15

1639 T1 = Links boven

15

1739 T1 = Links boven

15
153A T2 = Rechts boven 163A T2 = Rechts boven 173A T2 = Rechts boven

153B T3 = Links onder 163B T3 = Links onder 173B T3 = Links onder

153C T4 = Rechts onder 163C T4 = Rechts onder 173C T4 = Rechts onder

153D T1 = Links boven

16

163D T1 = Links boven

16

173D T1 = Links boven

16
153E T2 = Rechts boven 163E T2 = Rechts boven 173E T2 = Rechts boven

153F T3 = Links onder 163F T3 = Links onder 173F T3 = Links onder

1540 T4 = Rechts onder 1640 T4 = Rechts onder 1740 T4 = Rechts onder

1541 T1 = Links boven

17

1641 T1 = Links boven

17

1741 T1 = Links boven

17
1542 T2 = Rechts boven 1642 T2 = Rechts boven 1742 T2 = Rechts boven

1543 T3 = Links onder 1643 T3 = Links onder 1743 T3 = Links onder

1544 T4 = Rechts onder 1644 T4 = Rechts onder 1744 T4 = Rechts onder

1545 T1 = Links boven

18

1645 T1 = Links boven

18

1745 T1 = Links boven

18
1546 T2 = Rechts boven 1646 T2 = Rechts boven 1746 T2 = Rechts boven

1547 T3 = Links onder 1647 T3 = Links onder 1747 T3 = Links onder

1548 T4 = Rechts onder 1648 T4 = Rechts onder 1748 T4 = Rechts onder

1549 T1 = Links boven

19

1649 T1 = Links boven

19

1749 T1 = Links boven

19
154A T2 = Rechts boven 164A T2 = Rechts boven 174A T2 = Rechts boven

154B T3 = Links onder 164B T3 = Links onder 174B T3 = Links onder

154C T4 = Rechts onder 164C T4 = Rechts onder 174C T4 = Rechts onder

154D T1 = Links boven

20

164D T1 = Links boven

20

174D T1 = Links boven

20
154E T2 = Rechts boven 164E T2 = Rechts boven 174E T2 = Rechts boven

154F T3 = Links onder 164F T3 = Links onder 174F T3 = Links onder

1550 T4 = Rechts onder 1650 T4 = Rechts onder 1750 T4 = Rechts onder
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Kolom 1 BA = 2 of 5 Kolom 2 BA = 3 of 6 Kolom 3 BA = 4 of 7

Apparaat NO Apparaat NO Apparaat NO

1551 T1 = Links boven

21

1651 T1 = Links boven

21

1751 T1 = Links boven

21
1552 T2 = Rechts boven 1652 T2 = Rechts boven 1752 T2 = Rechts boven

1553 T3 = Links onder 1653 T3 = Links onder 1753 T3 = Links onder

1554 T4 = Rechts onder 1654 T4 = Rechts onder 1754 T4 = Rechts onder

1555 T1 = Links boven

22

1655 T1 = Links boven

22

1755 T1 = Links boven

22
1556 T2 = Rechts boven 1656 T2 = Rechts boven 1756 T2 = Rechts boven

1557 T3 = Links onder 1657 T3 = Links onder 1757 T3 = Links onder

1558 T4 = Rechts onder 1658 T4 = Rechts onder 1758 T4 = Rechts onder

1559 T1 = Links boven

23

1659 T1 = Links boven

23

1759 T1 = Links boven

23
155A T2 = Rechts boven 165A T2 = Rechts boven 175A T2 = Rechts boven

155B T3 = Links onder 165B T3 = Links onder 175B T3 = Links onder

155C T4 = Rechts onder 165C T4 = Rechts onder 175C T4 = Rechts onder

155D T1 = Links boven

24

165D T1 = Links boven

24

175D T1 = Links boven

24
155E T2 = Rechts boven 165E T2 = Rechts boven 175E T2 = Rechts boven

155F T3 = Links onder 165F T3 = Links onder 175F T3 = Links onder

1560 T4 = Rechts onder 1660 T4 = Rechts onder 1760 T4 = Rechts onder

1561 T1 = Links boven

25

1661 T1 = Links boven

24

1761 T1 = Links boven

25
1562 T2 = Rechts boven 1662 T2 = Rechts boven 1762 T2 = Rechts boven

1563 T3 = Links onder 1663 T3 = Links onder 1763 T3 = Links onder

1564 T4 = Rechts onder 1664 T4 = Rechts onder 1764 T4 = Rechts onder

1565 T1 = Links boven

26

1665 T1 = Links boven

26

1765 T1 = Links boven

26
1566 T2 = Rechts boven 1666 T2 = Rechts boven 1766 T2 = Rechts boven

1567 T3 = Links onder 1667 T3 = Links onder 1767 T3 = Links onder

1568 T4 = Rechts onder 1668 T4 = Rechts onder 1768 T4 = Rechts onder

1569 T1 = Links boven

27

1669 T1 = Links boven

27

1769 T1 = Links boven

27
156A T2 = Rechts boven 166A T2 = Rechts boven 176A T2 = Rechts boven

156B T3 = Links onder 166B T3 = Links onder 176B T3 = Links onder

156C T4 = Rechts onder 166C T4 = Rechts onder 176C T4 = Rechts onder

156D T1 = Links boven

28

166D T1 = Links boven

28

176D T1 = Links boven

28
156E T2 = Rechts boven 166E T2 = Rechts boven 176E T2 = Rechts boven

156F T3 = Links onder 166F T3 = Links onder 176F T3 = Links onder

1570 T4 = Rechts onder 1670 T4 = Rechts onder 1770 T4 = Rechts onder

1571 T1 = Links boven

29

1671 T1 = Links boven

29

1771 T1 = Links boven

29
1572 T2 = Rechts boven 1672 T2 = Rechts boven 1772 T2 = Rechts boven

1573 T3 = Links onder 1673 T3 = Links onder 1773 T3 = Links onder

1574 T4 = Rechts onder 1674 T4 = Rechts onder 1774 T4 = Rechts onder

1575 T1 = Links boven

30

1675 T1 = Links boven

30

1775 T1 = Links boven

30
1576 T2 = Rechts boven 1676 T2 = Rechts boven 1776 T2 = Rechts boven

1577 T3 = Links onder 1677 T3 = Links onder 1777 T3 = Links onder

1578 T4 = Rechts onder 1678 T4 = Rechts onder 1778 T4 = Rechts onder
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FTS14FA optioneel:
De ingangssignalen van een FTS14EM of FTS14TG in de RS485-bus laten zich met eet Funk-uitgangsmodule FTS14FA direct draad-
loos versturen, om bij voorbeeld decentrale actoren te bedienen. 
Met een draaischakelaar legt men vast tot welke groep van de FST14EM of FTS14TG de FTS14FA behoord.Maximaal 8 stuks FTS14FA 
kunnen op een RS485-bus aangesloten worden. Iedere ingangssignaal van een FTS14EM of een FTS14TG wordt met een eigen ID 
verstuurdt.
Draaischakelaar op positie 1: Zendt signalen van alle FTS14EM die op 1 staan.
Draaischakelaar op positie 101: Zendt signalen van alle FTS14EM die op 101 staan.
Draaischakelaar op positie 201: Zendt signalen van alle FTS14EM die op 201 staan.
Draaischakelaar op positie 301: Zendt signalen van alle FTS14EM die op 301 staan.
Draaischakelaar op positie 401: Zendt signalen van alle FTS14EM die op 401 staan.
Draaischakelaar op positie TG2/5: Zendt alle signalen van alle FTS14TG die op 2 of 5 staan. 
Draaischakelaar op positie TG3/6: Zendt alle signalen van alle FTS14TG die op 3 of 6 staan. 
Draaischakelaar op positie TG4/7: Zendt alle signalen van alle FTS14TG die op 4 of 7 staan.
Draaischakelaar op positie OFF: De uitgangsmodule FTS14FA is uitgeschakeld. 
Die grüne LED unter dem Drehschalter blinkt kurz auf, wenn ein Funktelegramm gesendet wird.
Eingehende Telegramme von einem im Bus befi ndlichen FAM14 werden nicht wieder vom FTS14FA ausgesendet. 

FGW14-USB:

De gateway kan op meerdere manieren worden gebruikt: Voor het integreren van tot 3 FEM ontvangstmodules, voor het verbinden 
van een Smart Homeserver SafeIV of PC via de USB verbinding, voor het koppelen van 12-serie componenten met de 14-serie com-
ponenten en voor het koppelen van twee RS485-bussen. Wordt een ID over de gateway verzonden, licht de groene LED kort op.
De maximale kabellengte voor USB is 4,5 m. Langere afstanden kunnen alleen veilig worden bediend met een actieve USB-hub.
Overzicht draaischakelaar functies:
Pos. 1: Bus12 -> Bus14
Pos. 2: Bus12 -> Bus14 met ID-fi lter
Pos. 3: Bus14 -> Bus12 
Pos. 4: Bus14 aan RSA2/RSB2 -> Bus14 met ID-fi lter
Pos. 5: Bus14 <-> USB 9600 Baud
Pos. 6: Bus14 <-> USB 58K Baud
Pos. 7: CLR ID 9600 Baud
Pos. 8: LRN ID 9600 Baud
Pos. 9: PCT14-communicatie
Verdere instructies zie bedieningshandleiding

Weergave van de standaard-
instelling vanaf fabriek.

BA draaischakelaar

Weergave van de standaard-
instelling vanaf fabriek.
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 BUS GATEWAY BGW14 EN 4-DRAADS SENSOREN

(TEMPERATUUR EN BEWEGING-LICHT)

Werking:
De 4-draads bus wordt gebruikt voor dataoverdracht en de 12V DC voeding met een schakelende voeding. Met de bi-directionele bus 
gateway worden stuursignalen van de aangesloten bus-sensoren  ingevoerd in de RS485-bus en eventueel bevestiging telegrammen 
weergegeven (voor display apparaten).Op de klemmen RSA / RSB kunnen tot 16 bus-sensoren (BUTHxx, BTFxx, BTRxx en BBHxx) 
aangesloten worden. 
De bedrading hiervoor kan b.v. een standaard telefoonkabel J-Y (ST) Y-2x2x0,8 mm² zij n. Met maximaal 8 BGW14 kunnen gegevens 
van maximaal 128 sensoren worden ingevoerd in de RS485-bus. De adressen worden gecreëerd door het ingestelde basisadres van 
de draaischakelaar BA en het ingestelde sensoradres van de aangesloten sensoren. (zie tabel op pagina 26)
De BGW14 roept cyclisch alle aangesloten sensoren aan. Deze sensoren reageren vervolgens met een datatelegram. De Date worden 
vergeleken met de vorige data, alleen bij  een wij ziging worden de gegevens uitgevoerd naar de RS485-bus. Als de gegevens hetzelfde 
blij ven dan worden cyclisch elke 5 minuten status telegrammen van de aangesloten sensoren uitgevoerd.
Met de klokthermostaat BUTH55 of BUTH65 kunt u kiezen uit 2 signaaltypes.
Temperatuur FHK modus   EEP A5-10-06 direct inleren op een verwarm/koelactor
Temperatuur-luchtvochtigheid modus EEP A5-10-12 toepassing met visualisatiesoftware, bij voorbeeld GFVS

Aansluitingen en bedrading:
De BGW14 wordt met de bij geleverde geleiderbrug in de serie-14 geïntegreerd. De HOLD-klem moet verbonden zij n met de HOLD-
klemmen van alle andere apparaten in de bus. 
De bus gateway BGW14 heeft een eigen RS485-bus voor de sensoren. Deze worden aangesloten op de klemmen RSA en RSB. De be-
nodigde 12 V DC voeding voor alle sensoren moet worden geleverd door een schakelende voeding SNT12/230 V-12V DC en moet voor 
de sensoren worden aangesloten op de klemmen + en -. Let op de polariteit! Het aftakken van de 4-draads verbinding kan willekeurig 
worden gekozen. De toegestane totale lengte van deze verbinding is 1000 m. 
De tweede afsluitweerstand (120 ohm) die is meegeleverd met de BGW14 moet aangesloten worden op de RSA/RSB klemmen van de 
sensor die het verste weg zit. Bij  een stervormige verdrading, waarbij  de BGW14 zich in het centrum bevindt, moet de afsluitweer-
stand van de RS klem verwij derd worden. De twee afsluitweerstanden moeten dan elk op het laatste apparaat van de twee langste 
leidingen aangesloten worden.

9.  BUS GATEWAY BGW14 EN 4-DRAADS SENSOREN
(TEMPERATUUR EN BEWEGING-LICHT)

Functie-draaischakelaar

Weergave van de standaard-
instelling vanaf fabriek..

Bus gateway BGW14

Temperatuurvoeler             BewegingsmelderThermostaat Klokthermostaat              
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BUS-GATEWAY BGW14 UND 4-DRAHT-SENSOREN 

ID-bereik:
De bedrij fsmodus draaischakelaar BA van elke BGW14 moet op een andere stand worden gezet. Elke gateway gebruikt dus een 
ander adresbereik, in 32 hexadecimale stappen. Voor de 8-cij ferige HEX-code moet elk ID-adres beginnen met 4 nullen (0000). bij v. 
00001901.

ID-adresbereiken 

draaischakelaar positie

1 2 3 4 5 6 7 8

1 1901 1921 1941 1961 1981 19A1 19C1 19E1

2 1902 1922 1942 1962 1982 19A2 19C2 19E2

3 1903 1923 1943 1963 1983 19A3 19C3 19E3

4 1904 1924 1944 1964 1984 19A4 19C4 19E4

5 1905 1925 1945 1965 1985 19A5 19C5 19E5

6 1906 1926 1946 1966 1986 19A6 19C6 19E6

7 1907 1927 1947 1967 1987 19A7 19C7 19E7

8 1908 1928 1948 1968 1988 19A8 19C8 19E8

9 1909 1929 1949 1969 1989 19A9 19C9 19E9

10 190A 192A 194A 196A 198A 19AA 19CA 19EA

11 190B 192B 194B 196B 198B 19AB 19CB 19EB

12 190C 192C 194C 196C 198C 19AC 19CC 19EC

13 190D 192D 194D 196D 198D 19AD 19CD 19ED

14 190E 192E 194E 196E 198E 19AE 19CE 19EE

15 190F 192F 194F 196F 198F 19AF 19CF 19EF

16 1910 1930 1950 1970 1990 19B0 19D0 19F0

Informatie over PCT14:
Het BGW14-apparaat krij gt geen apparaatadres en kan niet worden geconfi gureerd via PCT14.

Functiecontrole-LED:
De groene LED licht kort op wanneer gegevens worden uitgevoerd op de RS485-bus en brandt continu als er verbinding is gemaakt 
via PCT14 aan een FAM14 of FTS14KS.

Gebruik met visualisatiesoftware GFVS 4.0:
Bij  extra bediening via de visualisatiesoftware GFVS 4.0 is een gateway FGW14-USB vereist. alleen op deze manier kunnen tussen het 
display en de GFVS de gegevens worden gesynchroniseerd. Hiervoor moet de actor BUTH65D worden aangemaakt en selecteer ver-
volgens het dialoogvenster 'Teach-in in actor'. Hier wordt van de bussensor een inleertelegram verwacht, dat nog kort in het volgende 
dialoogvenster moet worden bevestigd.
Nadat alle sensoren zij n ingeleerd, is een spanningsreset van de 12 V-sensorvoeding nodig.

b
u

s
 a

d
re

s
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POWERLINE GATEWAY FPLG14

Werking:
De Powerline gateway FPLG14 vertaalt de RS485-bus signalen en Powerline signalen in beide richtingen.  Bij  gebruik van de visualisatie 
software GFVS is de verbinding via een FGW14-USB aan te bevelen!
Alle Powerline signalen uit het elektriciteitsnet worden automatisch vertaald in bus signalen en zij n zo in eerste instantie beschik-
baar voor alle aangesloten bus-actoren. Als men Powerline signalen draadloos (stuur en status telegrammen) wil versturen dan is 
een FTD14 nodig. De ID`s moeten hierin worden ingeleerd.
Alleen de in de FPLG14 ingeleerde draadloze- en/of RS485-bus signalen worden in Powerline signalen vertaald en op het elektriciteitsnet 
gemoduleerd. Tot 120 verschillende adressen kunnen ingeleerd worden. Het inleren gebeurt met de draaischakelaars op de bovenzij de 
of met de PCT14 software volgens de bedieningshandleiding. 

Verbindingen:
Het apparaat benodigd 230 V voedingsspanning. Hierbij  worden tegelij kertij d de Powerline signalen direct op het elektriciteitsnet ge-
moduleerd. De HOLD-klemmen van alle in de bus voorkomende bus-actoren moeten met elkaar verbonden worden. De ENABLE-klem 
wordt alleen met HOLD verbonden, als er op de bus geen FAM14 aanwezig is.

Apparaatadressering:
Voordat de FPLG14 kan functioneren moet de FPLG14 door de FAM14 geadresseerd worden. De BA draaischakelaar van de FAM14 
wordt op positie 1 gedraaid, de onderste LED knippert rood. De onderste draaischakelaar van de FPLG14 wordt op ADR gezet, de rode 
LED knippert rustig. Nadat een adres van de FAM14 vergeven is, licht de onderste LED 5 sec. groen op en de LED van de FPLG14 dooft. 

Domein (huisadres) toewij zen:
Inschakelen van de voeding. De rode LED onder de linkse draaischakelaar van de niet geconfi gureerde FPLG14 knippert. De pulsdrukker 
van een van te voren geïnstalleerde en confi gureerde Powerline-actor binnen de 5 seconden 5 maal (10 maal) pulsen. De actor/sensor-
ingang overdraagt hiermee de domein (huisadres) aan de FPLG14.

PL-adresbereik:
De PL actoren laten zich via 2 draaischakelaars de adresseringen manueel instellen. Hier staan 15 verschillende groepen (g) en 16 
elementadressen (e) ter beschikking.
Met de software Sienna®-professional kan men de elementadres (e) instellen van 0..127.  Dit is ook toegestaan voor de aansturing 
over de FPLG14. De groepadres (g) kan met Sienna® professional in een bereik van A-Z ingesteld worden. Met de FPLG14 zij n alleen 

groepen van A-O stuurbaar. (informatie hierover wordt weergegeven in de software Sienna®-professional).

10. POWERLINE GATEWAY FPLG14

Functie draaischakelaars

Weergave van de standaard-
instelling vanaf fabriek.

Pulsdrukker gateway FPLG14
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POWERLINE GATEWAY FPLG14

Funk sensoren via draaischakelaars inleren:
De middelste draaischakelaar op de gewenste groepadres (g) instellen. De rechter bovenste draaischakelaar op het gewenste element-
adres (e) instellen. De onderste draaischakelaar wordt op de gewenste inleer-functie ingesteld, de rode LED knippert rustig. De in te 
leren pulsdrukker 2 maal snel achter elkaar (dubbelklik) bedienen. De LED dooft.

Pulsdrukker van een Powerline sensoringang in RS485-bus actoren inleren:
Als eerste moet men een groepadres (g) en elementadres (e) instellen via draaischakelaars of via de software. Op de RS485-bus 
actor met de bovenste draaischakelaar de gewenste inleer-functie kiezen (bij  een FSR14 en F4HK14 de onderste draaischakelaar op 
het gewenste kanaal instellen). De middelste draaischakelaar op LRN zetten, de LED knippert rustig. De pulsdrukker bedienen, de 
LED dooft. Om Powerline signalen, die worden verzonden met de software Sienna®-Professional te veranderen in inleersignalen voor 
RS485-bus actoren, moet de onderste draaischakelaar op AUTO/LRN geplaatst worden.

Adresseren via PCT14:
De HEX-adressering geschied met de betrokkenheid van de groepadres (g) en het elementadres (e). 
Hieronder staat een tabel voor het omrekenen van de HEX adressering:

De groep moet volgens rangnummer worden omgezet naar een HEX nummer:

(g) A B C D E F G H I J K L M N O -

HEX 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F -

Het element adres moet worden omgezet van decimaal naar een hexadecimaal getal:

(e) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

HEX 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F

Verdere adressering zij n mogelij k met de software Sienna® professional

(e) 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 bis 127

HEX 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1A 1B 1C 1D 1E 1F bis 7F

PL-sensor signalen voor schakel- en stuurcommando‘s: Bereik: 00004100 – 00004F7F 
Romp-ID 00004, aangevuld met de groep en het element adres 00004(g) (e)
Voorbeelden:
Groep adres A en element adres 1     00004 1 01

Groep adres D en element adres 12     00004 4 0C

Groep adres F en element adres 127     00004 6 7F

PL-actor-status signaal voor terugkoppeling: Bereik: 00005100 – 00005F7F

Romp-ID 00005, aangevuld met de groep en het element adres 00005(g) (e)
Voorbeelden:
Statusbericht van PL actor met groepadres A en elementadres 1  00005 1 01
Statusbericht van PL actor met groepadres O en het elementadres 15 00005 F 0F

Bedrij fsinstellingen:
In bedrij f wordt de linker en de onderste rechter draaischakelaar op AUTO gezet. 

LED-weergave in bedrij f:
Worden signalen over de gateway verzonden dan is dit aan de LED’s te herkennen. De rode LED onder de rechter bovenste draai-
schakelaar geeft in bedrij f Funk telegrammen weer door kort op te lichten. De groene LED onder de onderste draaischakelaar geeft 
Powerline signalen weer door kort op te lichten.
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POWERLINE GATEWAY FPLG14

Schakelschema:

Signaal duplicator FTD14 optioneel
Met de duplicator kunnen ingeleerde Powerline telegrammen, die via de FPLG14 automatisch van het lichtnet in bustelegrammen 
worden omgezet, met een nieuwe uitgangs-ID direct naar het Eltako Funk netwerk worden verzonden.
Bovendien kunnen alle andere telegrammen die beschikbaar zij n in de RS485-BUS met de duplicator worden verzonden.
Dit betekent in het bij zonder de sensortelegrammen die op de bus zij n aangesloten en niet automatisch door de FAM14 worden verzonden.
Bij  het dupliceren zendt de FTD14 dezelfde telegramwaarden uit, maar verandert de telegram-ID.
Elk ID-adres dat moet worden gedupliceerd en verzonden, moet eerst met de software PCT14 in de FTD14 worden ingevoerd of met 
de buitenste draaischakelaar worden ingeleerd.
Er zij n in totaal 120 geheugenplaatsen beschikbaar.
Deze Funk telegrammen kunnen specifi ek in decentrale Funk actoren worden ingeleerd. 

+12V

RSA RSB

GND

BUS
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REPEATER

Functie:
Repeaters kunnen worden gebruikt om het Funk bereik te vergroten. Ze breiden letterlij k de verbinding tussen zender en ontvanger uit. 
In principe is minder meer.
Dit betekent dat repeaters alleen mogen worden geactiveerd of bij geplaatst waar dat nodig is.
Te veel repeaters zij n contraproductief en verstoren uiteindelij k de betrouwbare Funk communicatie.

Er zij n 2 verschillende repeater-niveaus.

Level 1 wordt ondersteund door alle repeaters (bij v. FRP14, FRP61, FRP70) en kan ook worden geactiveerd 
met decentrale actoren van de 61- en 71-serie. 
Level 1 repeaters herhalen alleen de originele telegrammen.

Level 2 wordt alleen ondersteund door pure repeaters (bij v. FRP14, FRP61, FRP70). Alleen als een level 2 
repeater een signaal ontvangt dat al is herhaald wordt dit herhaald met level 2.
Als een oorspronkelij ke telegram een level 2 repeater bereikt, herhaalt het alleen het telegram met level 1. 
Dit beperkt het Funk verkeer tot wat absoluut noodzakelij k is.

Bi-directioneel met lever 2 repeaters:
Bi-directioneel is vereist bij  het gebruik van besturingssoftware (bij v. MiniSafe2, Safe of Wibutler). Het is belangrij k om ervoor te 
zorgen dat bij  het gebruik van level 2 repeaters, alle repeaters in de keten ook de lever 2 modus ondersteunen. Anders kunnen beves-
tigingstelegrammen van schakelactoren niet in de tegenovergestelde richting worden getransporteerd. Beide repeaters moeten hier 
op level 2 worden ingesteld.

11. REPEATER

FRP61-230V FRP62-230V

FRP70-230VFRP70 230V

Level 1

Level 2

Level 2

Level 1

FRP65/230V-wg FSRP-230VFARP60-230V
FRP14
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DALI

12. DALI

Dali-feiten:
Dali is de enige wereldwij de standaard voor professionele lichtsturing. 
Eenvoudige installatie: de netspanning en de twee Dali stuurdraden kunnen samen in dezelfde lij n worden gelegd —> vereenvoudigde 
bedrading 
Stabiele dimfunctie: digitaal stuursignaal voor alle apparaten -> geen lichtschommelingen.
Flexibiliteit: elk DALI bedieningsapparaat heeft zij n eigen adres en kan afzonderlij k worden aangestuurd.
Gedistribueerde intelligentie: verschillende bedrij fsparameters worden direct in het DALI bedieningsapparaat opgeslagen (bij v. scè-
newaarde, groepslidmaatschap, fade-tij d, inschakelgedrag enz.).
Statusterugmelding: informatie opvragen (defecte lampen, helderheid).
Flexibiliteit - groepsconcept: Een groep is een combinatie van armaturen. Elke voorschakelapparatuur kan worden toegewezen aan 
een of meer van 16 groepen, wat de fl exibiliteit aanzienlij k vergroot in vergelij king met niet-adresseerbare, vast bekabelde systemen.
Logaritmische lichtresolutie tot 0,1%: de dimcurve wordt aangepast aan de helderheidsperceptie van het menselij k oog. 

Eigenschappen van een Dali circuit:
Maximaal 64 DALI-bedieningsapparaten kunnen worden aangesproken 
16 DALI-groepen 
16 DALI-scènes 
DALI bus-spanning: 12 V - 22,5 V (typisch 16 V)
DALI systeemstroom: < 250 mA Eltako Dali Gateway max. 128 mA = 64 Dali elektronische voorschakelapparaten
Gegevensoverdrachtsnelheid: 1200 baud (asynchrone interface) 
Leidinglengte tot max. 300 m (bij  1,5 mm2 aderdoorsnede), resulterend uit het toegestane spanningsverlies van de DALI-leiding van 
maximaal 2 V en de systeemvoeding.

DL-1CH-8A-DC12+

DL-1CH-8A-DC12+

DL-RGB-R16A-DC12+

FDG14

FDG71L-230V
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DALI

Inbedrij fstelling van een Dali-systeem:
Om ervoor te zorgen dat de Dali voorschakelapparatuur (lampen) een Dali spanning hebben, kunt u eenvoudig vaststellen of de com-
municatie werkt. Om dit te doen, leert u eenvoudig een Funk pulsdrukker (om te testen) als Broadcast in. Alle Dali lampen moeten 
reageren met deze pulsdrukker. Zelfs als deze nog niet zij n geadresseerd, moeten ze ingeschakeld en gedimd kunnen worden. Als 
een of meerdere lampen niet reageren, moet de Dali bedrading worden gecontroleerd of moet de spanning worden gemeten bij  de 
Dali Gateway (typisch 16 V DC). 

Let op: Meet u 0 V op de Dali gateway, koppel dan de Dali lij n volledig los van de gateway en meet opnieuw de Dali spanning.
Als je dan een Dali spanning meet (typisch 16 V DC), heeft u kortsluiting op de Dali lij n.
Om de volledige functionaliteit van een DALI systeem te kunnen gebruiken, moeten de DALI bedieningsapparaten bij  het opzetten van 
het systeem eenmalig worden geadresseerd, gegroepeerd en geconfi gureerd.
Dit gebeurt met behulp van de tools DL-USB MINI en DALI-Cockpit-software (te downloaden van de Eltako homepage).

De belangrij kste confi guratie instellingen voor een Dali apparaat zij n:

 - Defi nieer groepslidmaatschap tot groep 0-15
 - Scènewaarden instellen voor scène 0-15
 - Specifi ceren van de fade-tij d ('FadeTime') groter dan 0,7 s
 - Stel de dimsnelheid in voor relatief dimmen ('FadeRate') tussen 16 - 179 stappen
 - Het gedrag tij dens het opstarten defi niëren ('PowerOn Level')
 - Bepalen van het gedrag bij  uitval van de DALI-bus spanning ('System Failure Level')

Informatie:
De Eltako Dali Gateway fungeert als centrale controller (mastercontroller) in het systeem.
In Dali wordt onderscheid gemaakt tussen single-master en multi-master. De Eltako Dali Gateway ondersteunt alleen single-masters.
Dit betekent dat er geen extra Dali-controllers (bij v. Dali knopinterfaces) in het Dali netwerk mogen worden gebruikt, omdat dit tot 
interferentie kan leiden.
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SCHAKELSCHEMA’S
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SCHAKELSCHEMA’S
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De RS485 zendmodule FTS14FA met FTS14TG, FTS14EM en actoren
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SCHAKELSCHEMA’S

BR14-bus over 3 etages



ELTAKO – THE HOME OF INNOVATION.    GEBRUIKSAANWIJ ZING VOOR DE 14-SERIE RS485-BUS APPARATEN  36

SCHAKELSCHEMA’S

De FTS14TG pulsdrukker gateway met bus-pulsdrukkers of bus-pulsdrukkerkoppelaars

Op
 d

e 
la

at
st

e 
bu

s-
de

el
ne

m
er

 m
oe

t d
e 

tw
ee

de
, b

ij  
de

 F
TS

14
KS

 g
el

ev
er

de
, a

fs
lu

itw
ee

rs
ta

nd
 g

ep
la

at
st

 w
or

de
n.

 V
ia

 e
en

 F
TS

14
TG

 p
ul

s-
dr

uk
ke

r g
at

ew
ay

 k
un

ne
n 

to
t 3

0 
bu

s-
de

el
ne

m
er

s 
aa

ng
es

lo
te

n 
w

or
de

n.
 E

en
 e

en
vo

ud
ig

e 
2-

dr
aa

ds
 k

ab
el

 z
or

gt
 d

e 
vo

ed
in

g 
en

 h
ie

ro
ve

r 
vi

nd
t t

ev
en

s 
de

 d
at

ao
ve

rd
ra

ch
t p

la
at

s.
 H

et
 a

ft
ak

ke
n 

va
n 

de
ze

 2
-d

ra
ad

s 
ve

rb
in

di
ng

 k
an

 n
aa

r w
en

s 
pl

aa
ts

 v
in

de
n.

 H
et

 R
LC

-e
le

m
en

t 
da

t i
s 

m
ee

ge
le

ve
rd

 m
et

 d
e 

FT
S1

4T
G 

m
oe

t w
or

de
n 

aa
ng

es
lo

te
n 

op
 d

e 
kl

em
m

en
 B

P 
en

 B
N 

va
n 

de
 v

er
st

 v
er

w
ij d

er
de

 b
us

-p
ul

sd
ru

kk
er

 
of

 b
us

-p
ul

sd
ru

kk
er

ko
pp

el
aa

r.

Aa
ns

lu
iti

ng
 b

us
 

pu
ls

dr
uk

ke
r 

FT
S6

1B
KT

Aa
ns

lu
iti

ng
 

bu
s 

pu
ls

dr
uk

ke
r 

FT
S6

1B
KT

L



ELTAKO – THE HOME OF INNOVATION.    GEBRUIKSAANWIJ ZING VOOR DE 14-SERIE RS485-BUS APPARATEN 37

SCHAKELSCHEMA’S

De bus gateway BGW14 met 4-draad sensoren

De tweede afsluitweerstand die is meegeleverd met de BGW14 moet aangesloten worden op de RSA/RSB klemmen 
van de bus-sensor die het verste weg zit.
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QR CODES VOOR AANVULLENDE HULP EN INFORMATIE

Video’s
Hier vindt u o.a. nuttige korte video’s van de serie-14: 
Onderwerpen: ontwerp/opbouw, adrestoewij zing en inleer-processen

Verbetering van het Funk bereik
Hier vindt u technische details van het bereik van sensoren en 
actoren.

Webinars
Hier vindt u opgenomen online trainingen van de serie-14 en de 
visualisatiesoftware GFVS.

Verdere instructies

14. QR CODES VOOR AANVULLENDE HULP EN INFORMATIE

U kunt hulp en nuttige informatie vinden onder de volgende QR-codes:
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NOTITIES



07/2022

Promotor

Noord Nederland Hans Oving    +31 6 21816115    oving@eltako.com

Zuid Nederland Dennis Schellenberg    +31 6 50419067    schellenberg@eltako.com

 Eltako GmbH
 Hofener Straße 54
 D-70736 Fellbach

 +49 711 943 500 00
 export@eltako.de   eltako.de   eltako-funk.de 


	Gebruiksaanwijzing voor 14-serie RS485-BUS modulaire apparaten
	Inhoudsoverzicht
	Technische planningshulp
	Begripsverklaringen/legenda
	Inbedrijfname
	Inleer-lijst
	Verschillende wisprocedures
	Oplossingen voor bus storingen
	Binaire ingangssysteem FTS14
	Pulsdrukker gateway FTS14TG en bus-pulsdrukkerkoppelaar of bus-pulsdrukker
	Bus-gateway BGW14 en 4-draads sensoren
	Powerline gateway FPLG14
	Repeater
	DALI
	Schakelvoorbeelden
	codes voor aanvullende hulp


