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PLANERINGSGUIDE

Först i denna guide förklaras BUS-styrning med trådlösa enheter, även trådbundna enheter kan styra BUS-en, detta förklaras i kapitel 7 
samt 8. 
Enheterna i ett system från serie 14 monteras på DIN-skena och är ihopkopplade till en RS485BUS med byglar. Aktorerna i systemet 
styrs av en centralenhet, denna är dessutom gränssnittet mellan de trådlösa signalerna och aktorerna på RS-485-BUS:en. I serie 14 
heter denna centralenhet: Antennmodul FAM14. För att öka FAM14:s räckvidd kan upp till tre stycken ytterligare mottagarmoduler 
(kallade FEM) fysiskt anslutas, alternativt kan en antenn med längre räckvidd anslutas. Även förstärkare (repeater) kan användas för 
att länka vidare de trådlösa signalerna och på så sätt öka räckvidden. Behöver BUS:en vidarekopplas till en ny normrad i skåpet kan 
detta göras antingen med en fl exibel BUS-kabel (BBV14) eller två stycken BUS-kopplare (FBA14) som möjliggör anslutning av vanlig 
enkelledad kabel till BUS:en. Spänningsaggregat FSNT14-12V/12W* som medföljer FAM14 ger nödvändig 12 V DC-driftspänning och 
försörjer alla systemkomponenter och aktorer upp till en effekt på 12 W,den är ansluten via snabbkopplingsbyglar. 
Den maximala uteffekten på nätaggregatet kräver att man beräknar den totala sammanlagda effekten hos varje ansluten enhet 
för att inte överskrida totala uteffekten från nätaggregatet. I de fall det sammanlagda effektbehovet är större än det integrerade 
nätaggregatets uteffekt kan ytterligare ett eller fl era FSNT14-12V/12W nätaggregat användas, det ökar uteffekten med 12 watt per 
aggregat. Till detta ska en TB14 bortkopplingsbygel anslutas för att koppla bort den befi ntliga spänningsmatningen från den tillagda 
spänningsmatningen.
Tabellen är en enkel hjälp visar hur man beräknar det totala effektbehovet.

ENHET
MAXIMAL EFFEKTFÖRBRUKNING

(SAMTLIGA RELÄER DRAGNA)
ENHET

MAXIMAL EFFEKTFÖRBRUKNING
(SAMTLIGA RELÄER DRAGNA)

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

Kabeldragning:

Om fl era laster i samma rum är kopplade efter samma säkring, kan antalet kablar sparas genom att använda fl erledare typ NYM-J 
7x1.5 eller 10x1.5. Fast strömförsörjning genom 3 trådar och de övriga 4 eller 7 trådar kan användas som tändtrådar.

* Spänningsaggregatet som ingår i FAM14 skiljer elektroniken för alla anslutna enheter från 230 V-spänningsförsörjningen. Därmed utsätts inte de 
anslutna enheterna för spänningspikar eller andra fel som blir allt vanligare på nätspänningssidan. Detta skydd ökar väsentligt den förväntade livsläng-
den hos enheterna, till skillnad från de decentraliserat monterade aktorerna.

1.  SERIE 14, DET TRÅDLÖSA SYSTEMET FÖR FASTIGHETS-
INSTALLATION
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Universell tryckknapp UT

En universell tryckknapp växlar läge för varje tryckning. Detta gör att läget efter en tryckning är okänt, vilket i vissa fall kan skapa 
problem i form av att exempelvis belysning hamnar i otakt relaterat varandra ifall samma vipp-ände är inlärd till fl era aktorer. 
Liknande termer som t.ex. enkeltryckknapp, växlingstryckknapp, toggla, växla fram och tillbaka etc. Dessa termer används för 
att, från två möjliga lägen beskriva övergången från det ena läget till det andra läget. En 4-kanalig trådlös tryckknapp kan använ-
das som 4 olika universaltryckknappar.

Riktningsknapp RT

På en riktningsknapp representerar vipp-ändarna var sig ett läge på aktorn (på/av eller upp/ned). Detta ses oftast som enklare 
och mer lättförstått än en universell tryckknapp. En 4-kanalig trådlös tryckknapp (med dubbelvippa) kan användas som 2 olika 
riktningstryckknappar. 1-kanals tryckknapp kan inte användas till detta. För att lära in en riktningsknapp behövs endast på-kom-
mandot läras in, av-kommandot lärs automatiskt in på andra sidan vippan.

Centrala kommandon, centralt PÅ och central AV

Med en central tryckknapp menas en vippände som styr fl era aktorer till dess maximala värden, d v s på eller av, maximalt uppdim-
rad eller av, helt inne eller helt ute etc. Centrala knappar och kommandon kan göras prioriterade.
Här följer några exempel: 
- Centralt NER för markiser vid kraftigt solsken. 
- Centralt PÅ för belysning som panikknapp.
- Centralt AV för belysning som energibesparing.
Centrala kommandon med prioritet (som säkerhet) som markisstyrning vid vind, frost eller regn.  Lokala tryckknappar är inte i 
funktion så länge som signal från centrala kommandon med prioritet fi nns.

Ljusscenarioknapp

Ett befi ntligt ljusläge (scenario) kan sparas på en ljusscenariotryckknapp och kan enkelt användas för att skapa rätt belysnings-
stämning. Lägen (PÅ/AV) eller dimringsnivå sparas för respektive relä-/dimmeraktor, för att sedan med en enkelt knapptryckning 
kunna återskapas.
Detsamma gäller för solskydd. Persienner, markiser eller lamellgardiner kan ställas i önskade positioner och sparas som scenario. 
Obs viktigt: När ett scenario används, sparas inte tidigare kopplingsläge. Det är därför inte möjligt att byta till ett scenario och 
sedan tillbaka igen med samma tryckknapp.

Tryckknappsbegrepp

PÅ-funktionen är densamma som UPP-funktionen för en markisaktor. 
AV-funktionen är densamma som NER-funktionen för en markisaktor.

ES

Elektoniskt impulsrelä.

ESV

Impulsrelä med möjlighet till frånslagsfördröjning.

ER

Elektroniskt arbetsströmsrelä.

2. ORDLISTA
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1. Montering i centralen: Det är fritt att välja ordningen i vilken enheterna är anordnade på DINskenan. 
 Vår rekommendation är att börja till vänster med FSNT14 och FAM14 eller FTS14KS. När belastningen på spänningsaggregatet 

är större än 4 W, ska ett ventilationsavstånd på ½ modul till intilliggande enheter fi nnas. När belastningen är större än 6 W, ska
 ytterligare ventilationsavstånd på ½ modul mellan FSNT14 och FAM14 med distansstycket DS14 monteras. 
 Använd de 4-poliga byglarna för att vidarekoppla BUS-kommunikation samt intern driftspänning. OBS: Montera endast byg-

larna efter att alla skruvplintar är anslutna! Vridmomentet som blir vid åtdragning av skruvplintarna kan förskjuta enheterna 
på skenan lite åt sidan. Denna kraft överförs till byglarna och kan göra permanent skada på de interna kontakterna.

 När du sätter i eller tar ur byglarna, använd SMW14 bygelverktyg och dra/tryck byglarna vertikalt mot DIN-skenan.

 
 När man belastar en FUD14 dimmer med 200 W eller mer, använd DS14 distansstycke för att skapa en luftspalt mot intillliggande 

enheter, distansstycket kan monteras på valfri sida.
 BUS-anslutning till enheter i andra DIN-skenor skapas med BUS-förbindningskabel BBV14. Den ansluts till höger på den sista 

enheten i den första DIN-skenan och till vänster på den första enheten på nästa DIN-skena. Alternativt kan du använda en 
BUS-kopplare FBA14. FBA14 används när enheter i olika centraler ska kopplas till samma RS485BUS, ledningarna kan förlängas 
upp till 100 meter. När Hold-plinten också ska kopplas mellan olika centraler, krävs även att GND anslutningen kopplas. En 
skärmad telekabel, eller ännu bättre en CAT7 kabel, krävs snarast för att koppla ihop de två centralerna. Anslut den andra 
slutmotståndet, som medföljer FAM14 eller FTS14KS, till sista aktorn. 

 Samtliga enheters HOLD-plintar måste kopplas samman. Se till att GND-plinten är sammankopplad med samtliga enheter  (gäller 
varje extra nätaggregat). BUS kommunikationen (som reglerar BUS-ens tillgänglighet och motverkar kollisioner) fungerar korrekt 
när dessa anslutningar är gj orda. 

 Flera FEM-enheter i en subBUS måste anslutas i serie, som specifi ceras för RS485BUS:en. Det är inte tillåtet med en stjärn-
koppling. Bygeln måste kopplas i olika positioner för var och en av de, upp till tre FEM mottagarantennmodulerna.

 Innan tilldelning av internadresser, kontrollera RS485BUS:en och dess byglar med ett mätinstrument, såsom beskrivs i kapitel 6.

2. Tilldelning av enhetsadress: 126 adresser fi nns tillgängligt och kan tilldelas varje aktor. Tilldelning av enhetsadress rekommen-
deras alltid. Endast vid tilldelad enhetsadress kan PCT14-programvaran läsa ut, ändra och spara funktioner i aktorerna. Utan 
enhetsadress kan följande enheter inte läras in till GFVS visualiseringsprogramvaran: FSU14, FMSR14, F3Z14D, FSDG14, FWZ14, 
FWG14MS, DSZ14!

 Denna tilldelning av enhetsadresser skall göras noggrant så ingen enhet blir tilldelad dubbla adresser, om så sker kan PCT14 
programvaran inte läsa enheterna!  

 Se punkt B) nedan för det säkraste sättet att tilldela internadresser med hjälp av programverktyget PCT14.
 A) Manuell adressering: Vrid inställningsratten BA på FAM14 eller FTS14KS till pos. 1. Dess LED lyser rött. Vrid mittre inställ-

ningsratten på endast en aktor i taget till LRN. Aktorns LED blinkar långsamt (på FSR14, FAE14 och F4HK14 ska först det nedre 
vredet ställas på 1..2 eller 1..4). Efter fl era sekunder, när en internadress blir tilldelad; då lyser LED på FAM14 eller FTS14KS 
grönt i 5 sekunder. Nästa aktor kan tilldelas internadress efter LED på FAM14 eller FTS14KS växlar tillbaka till rött.

3. UPPSTART
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 Flerkanaliga aktorer tar automatiskt emot, på varandra följande adresser, för samtliga kanaler när internadress tilldelas. 
När inställningsratten BA vrids till läge 1 tänds lysdioderna för alla enheter (utom enheter för indikering) som har fått en intern-
adress i ca. 5 sekunder vardera efter varandra. En ny internadress kan tilldelas utan att den gamla tas bort. Detta kan vara 
nödvändigt om fl era enheter av misstag får samma enhetsadress.

 B) Tilldelning av enhetsadress med PCT14: Innan PCT14 kan anslutas måste BA-inställningsratten på FAM14 eller FTS14KS vara 
inställd på något driftläge 2-8. Gör sedan anslutningen. Vrid den mittre inställningsratten till LRN endast på enn aktor. Lys-
dioden blinkar långsamt. (Viktigt! På FSR14, FAE14 och F4HK14 vrider du den nedre inställningsratten till kanal 1..2 eller 1..4). 
Genom att högerklicka i det vänstra fönstret visas en meny med följande funktion: "search device for address assignment". 
Högerklicka på den funna aktorn vilken är markerad i rosa och välj "Edit and transfer device address ..." Nu kan nästa aktor 
tilldelas enhetsadress på samma sätt. Den blinkande lysdioden på aktorn slocknar. Då kan du tilldela internadresser till andra 
aktorer på motsvarande sätt. 

 Tilldelning av internadress för andra BUS-enheter

Enhet Förbered tilldelning av 

 enhetsadress

Redo för tilldelning Efter tilldelning

DSZ14 1x select; uppprepa select >3 sek. Enhetsadress synlig Display i driftläge

F3Z14D 1x Mode, 7x Set, 1x Mode Z 1 i displayen blinkar Display i driftläge

FDG14 Vrid den stora inställningsratten till ADR LED blinkar LED slocknar

FGSM14 Vrid inställningsratten till 10 LED blinkar LED slocknar

FGW14 Vrid inställningsratten till 10 LED blinkar LED slocknar

FGW14-USB Vrid inställningsratten till 10 LED blinkar LED slocknar

FMSR14 1x Mode, 6x Set, 1x Mode FWS i displayen blinkar Display i driftläge

FPLG14 Vrid den stora inställningsratten till ADR LED blinkar LED slocknar

FSDG14 Vrid inställningsratten till ADR LED blinkar LED slocknar

FSU14 1x Mode, 3x Set, 1x Mode CH 1 i displayen blinkar Display i driftläge

FTD14 Vrid inställningsratten till LRN LED blinkar LED slocknar

FTS14TG Vrid inställningsratten till 10 LED blinkar LED slocknar

FWG14MS Vrid inställningsratten till 10 LED blinkar LED slocknar

FWZ14 Vrid inställningsratten till LRN LED blinkar LED slocknar

3. De viktigaste BA-inställningarna:
FAM14 BA 1 Tilldelning av enhetsadress
  BA 2  Driftläge med dubbelriktad kommunikation, Standardinställning t.ex. vid drift med GFVS-server
 BA 8 Driftläge med enkelriktad kommunikation utan statustelegram, endast mottagande av telegram
  BA 2-4 Driftläge när interna enheter ska kommunicera på RS485BUS’en t.ex. FSU14, FMRS14 eller FWG14MS
Den nedre inställningsratten används för att lära in krypterade sensorer. I drift, vrid den till AUTO 1. Det är inte nödvändigt att 
lära in okrypterade sensorer i FAM14. För ytterligare information om kryptering och driftlägesinställningar, se bruksanvisning 
för FAM14.

FGW14  Position 1 Om FTS12EM och FEM är ansluten
 Position 2 Samma som position 1 men med ID-fi lter
 Position 3 Om BR12 är inkopplad
 Position 4 Koppling mellan två BR14-BUS:ar
 Position 5 Om en dator är inkopplad via RS232-BUS:en (9600 bps)
 Position 6 Samma som position 5 men med 56 kbps
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4.  Inlärning av sensorer till aktorer: Trådlösa sensor och aktorer fungerar tillsammans endast efter att en inlärningssekvens utförts 
och sparats i aktorn. D.v.s. en sensor som ska styra en bestämd aktor måste läras in till aktorn och sparas i aktorns minne. Blir 
det fel kan minnet på aktorn tömmas helt eller delvis (exempelvis ta bort en knapp) med raderingsfunktionen (CLR) (Se  kapitel 5).

 Interna telegram på BUS’en från kopplingsur FSU14, sensorreläaktor FMSR14 och väderdata sändarmodulen FWG14MS kan 
endast läras in när, dels aktorns inställningsratt står på  LRA samt FAM14’s eller FTS14KS’s BA-inställningsratt står på läge 10. 
Statustelegram från en aktor kan läras in till en annan aktor under förutsättning att FAM14’s eller FTS14KS’s BA-inställningsratt 
står på läge 2.

 I varje aktor kan upp till 120 knappar sparas. De inställbara funktionerna inkluderar universell tryckknapp, riktningstryck-
knapp, centrala funktioner, scenarion, PC-signaler etc.

 FSR14...
 1.  Ställ det undre vredet på den kanal som ska styras (1 upp till 4 och 1..4).
 2.  Ställ det övre vredet till knappens önskade funktion. Se tabellen i kapitel 4. 
 3. Ställ det mellersta vredet till LRN. Detta gör att dioden börjar blinka långsamt. 
 4. Manövrera sedan sensorn som ska läras in (knapp). Lysdioden slocknar.
 Om fl er knappar eller sensorer ska läras in så upprepa proceduren, ta bort mittenvredet från LRN och starta sedan om från 

punkt 1. Efter inlärning ställs det mellersta och undre vredet på Auto och det övre på den frånslagstid som önskas (0 innebär 
att aktorn inte har någon frånslagstid).

 FUD14
 1.  Ställ det övre vredet till knappens önskade funktion. Se tabellen i kapitel 4. 
 2. Ställ det mellersta vredet till LRN. Detta gör att dioden börjar blinka långsamt.
 3.  Manövrera sedan sensorn som ska läras in (knapp). 
 Om fl er knappar eller sensorer ska läras in så upprepa proceduren, ta bort mittenvredet från LRN och starta sedan om från 

punkt 1. Efter inlärning ställs det övre vredet på vilken typ av last som är ansluten eller på Auto för att kunna ha maximal effekt 
ansluten, i Auto-läget känns lasttypen av automatiskt. Ställ det mellersta vredet på önskad minsta dimnivå.

 FDG14
 Innan man lär in sensorerna, måste alla DALI-enheter först ordnas i grupper eller scenarior med dels en DALI-gränssnittsmodul 

(t.ex. DALI-mouse från Tridonic) samt med lämplig konfi gurationsprogramvara. 
 1.   Ställ den övre inställningsratten till önskad grupp. Siffrorna här betyder 0-8 = Grupp; 9 = Broadcast 
 2.  Ställ den nedre inställningsratten till önskad inlärningsfunktion (se avsnitt 4). Lysdioden blinkar långsamt.
 3.  Tryck sedan snabbt på sensorn som ska läras in (tryckknapp) två gånger i rad (dubbelklick). Lysdioden slocknar. 
 Om andra sensorer behöver läras in, vrid bort den nedre inställningsratten från inställd position och börja sedan om med steg 

1.  Efter inlärning ställs nedre inställningsratten till AUTO. Du kan endast konfi gurera grupper och scenarior med adress 9 och 
uppåt med PCT14.

 OBS:  Kontrollera de korrekta inställningarna i DALI-drivrutinen. De har stor betydelse för dimring och beteende vid till- och frånslag.
 Rekommenderade inställningar:    Fade Time 0,7-2s    Fade Rate 32 eller 45 steg

 FSB14
 Kontrollera först motorns rotationsriktning! (Plintar 1 och 3 = ner; plintar 2 och 4 = upp). Vrid den nedre inställningsratten på 

FSB14 till en av pilsymbolerna och kontrollera om rotationsriktningen hos de anslutna motorerna är korrekt. Eventuellt byt 
plats på motorledningarna eller byt rotationsriktningen med hjälp av PCT14. Först efter detta kan man genomföra en inlärning. 

 1.  Ställ det övre vredet till knappens önskade funktion. Se tabellen i kapitel 4). 
 2. Ställ det mellersta vredet till LRN. Detta gör att dioden börjar blinka långsamt. 
 3. Ställ den mittre inställningsratten till LRN. Lysdioden börjar blinka långsamt. 

Om fl er knappar eller sensorer ska läras in så upprepa proceduren, ta bort mittenvredet från LRN och starta sedan om från 
punkt 1.Efter inlärning ställs gångtiderna RV och WA på det övre och mellersta vreden och det undre vredet på Auto (1 eller 2 för 
förreglad styrning, 3 för semiföreglad styrning eller 4 för tryckknappsstyrning).



ELTAKO – THE HOME OF INNOVATION.    PLANERINGSGUIDE FÖR SERIE 14-SYSTEMET RS485BUS DIN-MONTERADE ENHETER8

UPPSTART

 FMS14
 1. Ställ det övre vredet till knappens önskade funktion. Se tabellen i kapitel 4. 
 2. Ställ det mellersta vredet till LRN. Detta gör att dioden börjar blinka långsamt.
 3.  Then operate the sensor to be taught-in (button). The LED goes out
 Om fl er knappar eller sensorer ska läras in så upprepa proceduren, ta bort mittenvredet från LRN och starta sedan om från 

punkt 1.Efter inlärning ställs det mellersta vredet på Auto och det undre på önskad funktion.

 FHK14 / F4HK14 / FAE14
 1. Välj önskad kanal (1 till 2 eller 1 till 4) med den nedre inställningsratten på FAE14 och F4HK14.
 2. Vrid övre inställningsratten till önskad inlärningsfunktion (se kapitel 4).
 3. Vrid mittre inställningsratten till LRN. Lysdioden blinkar med låg hastighet.
 4. Tryck på sensorn som ska undervisas i (rumsregulator, tryckknapp). Lysdioden slocknar.
 Om fl er sensorer ska läras in, vrid mittre inställningsratten bort ifrån läget LRN och börja om från punkt 1. Efter inlärningen, 

ställ in hysteres (fabriksinställning = 0,5 eller 1K) med den övre inställningsratten. Vrid mittre inställningsratten till önskad 
AUTO eller PWM-funktion. Vrid nedre inställningsratten till Värme (H) eller Kyla (K) eller NC eller NO.

 FSU14: 
 Kopplingsuret FSU14 kan endast styra aktorer som, dels har tilldelats enhetsadress samt fått kopplingsuret inlärt till aktorn. 

Till varje aktor kan en tidskanal läras in som riktningsfunktion: 'PÅ (UPP) och AV(NER)' eller som enkelkommando: 'endast PÅ' 
eller 'endast AV'.

 När man lär in ett riktningskommando skickas endast tillslagskommandot PÅ(UPP), efter detta fungerar aktorn med båda 
kommandona: 'PÅ (UPP) och AV(NER)', utom på aktorn FSB14 vars centrala kommandon: centralt PÅ eller centralt AV, vilka lärs 
in separat. För inställningar se sidan 10. 

 Önskas fl era aktorer styras samtidigt av kopplingsuret, som en grupp,  lärs de enklast in till samma kanal på kopplingsuret.
 MODE betyder: Bekräfta > Gå till nästa parameter som ska ställas in; SET ändrar värdet som syns i displayen.
 Lära in kopplingsurs kanaler till aktorer: Turn the BA rotary switch on the FAM14 or FTS14KS to pos. 10. The LED lights up green. 

Turn the upper rotary switch on the actuator to the required function and turn the middle rotary switch to LRA (on the FSR14, 
also select the channel); aktorns lysdiod blinkar. Tryck MODE på FSU14 och tryck sedan SET för att bläddra till LRN funktionen. 
Tryck MODE för att välja funtionen. När CH (kanal) syns i displayen tryck på SET för att bläddra mellan kanalerna och bekräfta 
med MODE. Tryck sedan på SET för att bläddra mellan ON (PÅ eller upp) och OFF (AV eller ner). Om du nu t.ex. bekräftar ON 
med MODE-knappen,  blinkar LRN+ i displayen, tryck på SET för att skicka inlärningstelegram till aktorn vilken är i inlärnings-
läge, aktorns blinkade lysdiod slocknar då. Nu kan du lära in andra kanaler eller funktioner. Tryck längre än 2 sekunder på 
 MODE-knappen för att återgå till driftläge. Vrid slutligen inställningsratten BA på FAM14 till läge 2.

 60 programplatser fi nns i kopplingsuret och kan fördelas på de olika kanalerna (1 till 8) och ges funktioner (ON eller OFF), tid 
samt veckodag.

 Alternativt kan FSU14 mycket enkelt programmeras med PCT14 mjukvaran. I PCT14 skriver du först kopplingsurets kanal i 
 decimalform som 'sensor ID' i den aktuella aktorn. 

 Lära in statustelegram till FSR14 från andra aktorer:
 Statustelegram från relä- och dimmeraktorer kan läras in till andra FSR14 reläaktorer. Först tillse att inställningsratten BA 

på FAM14 står på läge 2. Börja med att slå från den aktor du vill lära in statustelegrammet ifrån. Enklast är att ställa mittre 
inställningsratten till testläget. På den FSR14 aktorn som statustelegrammet ska läras in hos väljs först kanal med nedre 
inställningsratten och läge 0 med övre inställningsratten. När mittre inställningsratten vrids till LRA börjar lysdioden blinka. 
 Manövrera nu ett  tillslag på den aktor,  vars statustelegram ska skickas, manuellt med inställningsratten. Efter några sekunder 
(kan ta fl era) slocknar lysdioden och statustelegrammet är inlärt.  Slutligen vrids inställningsrattarna till driftläge igen. För att 
lära in en dimmeraktors statustelegram används PCT14 för att andra dimmeraktorns statustelegram till ett tryckknappstelegram 
och återfi nns under parameter 'confi rmation telegram with pushbutton telegram'.

 Alternativt används PCT14 för att spara dimmeraktorns statustelegram direkt i FSR14 aktorn som decimaladress med funktionen 
riktningstryckknapp.
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UPPSTART

 Översikt över vreden i inlärningslistorna – bilderna visar standardinställningen:

FUD14

FSB14FMS14 FSR14-2xFHK14

FSR14-4x

F4HK14

FTN14

FAE14

FTS14KS

FAM14 FDG14
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INLÄRNINGSLISTA

För de fl esta aktorer i 14-serien är det övre vredet det som bestämmer funktionen

Inlärningsfunktion F4HK14

FAE14

FHK14

FDG14 FMS14 FSB14 FSR14

F4SR14

FTN14 FUD14

Universell tryckknapp / växla / 
bryta (PÅ/AV)

UT
3 Kanal 1+2
7 Kanal 1
8 Kanal 2

20 Kanal 1
40 Kanal 2

5   Switch
10   Relä

3 EC 2

Riktningsknapp RT
5 Kanal 1+2
9 Kanal 1
10 Kanal 2

10 Kanal 1
30 Kanal 2

0 LC 2

PÅ / Centralt PÅ ZE 4 45 4 LC 1

AV / Centralt AV ZA 2 90 2 EC 1

Sekv. ljusscenarioknapp LC 3

Ljusscenarioknapp - fyra scener
180 Kanal 1
200 Kanal 2

30 LC 4

Ljusscenarioknapp - en scen
Scenario 
(Dali)

LC 5

Trappknapp 3 LC 6

Visualisering och styrning med 
programvaran GFVS
wibutler ProHome server

4,5 GFVS 
9 Kanal 1
10 Kanal 2

180 Kanal 1
200 Kanal 2

0
2 av
4 på

PCT

FTK magnetkontakt / 
FHF fönsterhandtag

4,5
20 Kanal 1
40 Kanal 2

0

LC2 som NO-
kontakt
LC3 som NC-
kontakt

LC2 som NO-
kontakt
LC3 som NC-
kontakt

FAH ljussensor
150 båda 
 kanalerna

0-120
LC5 som relä
LC6 som 
dimmer

FSU eller tryckknapp som 
ljusväckar klocka

AUTO

FBH som närvaro-/ ljussensor 4,5 0-120 1..20 AUTO

Central knapp utan prioritet 60 båda kanalerna
45 på
90 av

Central knapp med prioritet, första 
klicket startar och andra tar bort 
prioriteten

90 båda kanalerna

Central knapp, prioriteten så länge 
knappen hålls in

120 båda 
 kanalerna

15 på
20 av

FTR termostat 4,5

4. INLÄRNINGSLISTA

Fler funktioner kan ställas in med PCT14 programvaran!
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ÅTERSTÄLLNING/RADERING

Tömma minnet från inlärda sensorer:

a)  Ta bort alla sensorer och knappar: Minnet är från fabrik tomt. Vid osäkerhet om huruvida nå gonting lärts in eller ej, radera minnet 
helt. Ställ mittre inställningsratten till CLR (till läge ALL på FSR14 aktorer). Lysdioden blinkar snabbt; efter detta vrids det övre 
vredet medurs till och från dess ändläge 3 gånger inom 10 sekunder (vredet behöver inte vridas långt tillbaka utan det räcker med 
att vrida det tillbaka till läget bredvid ändläget). Detta får dioden att lysa två sekunder för att sedan slockna, inga sensorer eller 
knappar är nu längre inlärda på aktorn. Dock har den kvar sin av FAM14 tilldelade adress.

b)  Ta bort en sensor eller tryckknapp: På FSR14 ställs först kanalen som det gäller, in på det undre vredet. Vrid sedan det mellersta 
vredet till CRL, detta gör att dioden börjar blinka snabbt, klicka på tryckknappen eller trigga sensorn. Den snabbt blinkade lysdio-
den slocknar.

Fabriksåterställning:

Med PCT14 kan fl er parametrar sättas än fysiskt på aktorn, så som uppstartsläge efter strömbortfall, frånslagstider mm. Vrid mittre 
inställningsratten till CLR resp. ALL. Lysdioden blinkar snabbt. Vrid nu inom 10 sekunder det övre vredet till och från dess moturs 
ändläge tre gånger (vredet behöver inte vridas långt tillbaka utan det räcker med att vrida det tillbaka till läget bredvid ändläget). Som 
bekräftelse på att återställningen är gj ord lyser dioden i 5 sekunder för att sedan slockna. De inlärda tryckknapparna och sensorerna 
har inte försvunnit ur minnet.

Tömma minnet helt och återställa till fabriksinställningar:

Vrid mittre inställningsratten till CLR resp. ALL. Lysdioden blinkar snabbt. Vrid nu inom 10 sekunder det övre vredet 6 gånger fram 
och tillbaka till dess ändläge i moturs riktning. Vredet behöver inte vridas långt tillbaka utan det räcker med att vrida det tillbaka till 
läget bredvid ändläget. Som bekräftelse lyser dioden i 5 sekunder för att sedan slockna.  

Radera internadress: FMSR14, FSU14 och F3Z14D

Tryck på MODE och tryck sedan på SET för att stega fram till GA i displayen. Tryck nu på SET för att växla mellan internadress och 
000. När du trycker på MODE för att bekräfta 000 raderas enhetsadressen. Displayen återgår till driftläge.

Radera enhetsadress: FWG14MS

Vrid inställningsratten moturs till höger ändläge och tillbaka 8 gånger inom 10 sekunder. Den röda lysdioden tänds och lyser i 10 sek-
under och slocknar sedan, enhetsadressen är nu raderad.

Radera enhetsadress: DSZ14DRS, DSZ14WDRS

Tryck en gång på SELECT knappen. Backgrundbelysningen tänds. Tryck och håll in SELECT knappen i mer än 3 sekunder, då visas 
enhetsadressen i displayen. Tryck och håll in SELECT kanppen i mer än 5 sekunder. Nu är enhetsadressen terställd till noll.

Radera alla inlärda ID (fi lter, status): FGW14, FTS14TG och FGSM14

Vrid om inställningsratten 5 gånger till höger ändläge (varv medsols) och tillbaka igen inom 10 sekunder. Lysdioden lyser i 10 sekunder 
och slocknar sedan. Alla ID (fi lter och status) är raderade.

Radera internadress och ID: FGW14, FSDG14, FTS14TG och FGSM14

Vrid om inställningsratten 8 gånger till höger ändläge (varv medsols) och tillbaka igen inom 10 sekunder. Lysdioden lyser i 10 sekunder 
och slocknar sedan. Dessutom har alla ID (fi lter) raderats i FGW14. 
Dessutom har alla ID (status) raderats i FTS14TG och FGSM14.

5. ÅTERSTÄLLNING/RADERING
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PROBLEMLÖSNINGAR VID STÖRNINGAR PÅ RS485BUS‘EN

Allmänna BUS-fel:

 - Spänningsåterställning, stäng av driftspänningen till FAM14 eller FTS14KS vänta en stund och sedan på igen.
 - Kontaktproblem på byglarna. Kontrollera BUS-en med hjälp av ett mätinstrument. (Se bild 1 och 2)
 - Koppla bort BUS-en centralt (ta bort en bygel mitt i anläggningen) och mät i båda riktningarna för att hitta felet snabbare.
 - Minska/dela BUS-systemet till mindre grupper för att lokalisera felet snabbare.
 -  Vid behov, mät BUS-anslutningen på enheterna för att hitta en ev. kallödning eller en kortslutning. (Se bild 3 och 4).
 - Kontrollera och jämför mätvärdena. (Se bild 5)
 - Samtliga HOLD-plintar måste kopplas ihop.
 -  Om det fi nns underfördelningar (undercentraler eller motsvarande) måste alla BUS-delar anslutas till gemensam GND-plint 

(-12 V) på FAM14!
 - Anslut helst HOLD- och GND-plintarna med kablar från ett tvinnat ledarpar.

FAM14 blinkar inte när en trådlös signal skickas:

 - Kontrollera driftspänning 230 V AC och BUS-spänning 12 V DC.
 - Kontrollera att antennen är ansluten.
 - Kontrollera att den övre inställningsratten BA är inställd på något av lägena 2 till 8.

En aktor kan inte läras in till och den blinkande lysdioden slocknar inte:

 -  PCT14 får inte vara ansluten vid inlärning. Om lysdioden på FAM14 inte lyser grönt. Vid behov, utför en spänningsåterställning av BUS-en.
 - Kontrollera om en inställningsratt vridits till LRA istället för LRN under inlärning.
 -  Kontrollera att signalerna tas emot med  FAM14, FTS14EM, FGW14 eller FTS14TG. En lysdiod måste blinka till när en tryckknapp trycks in.

Aktorn reagerar inte på telegram från FSU14 eller FMSR14:

 - Inställningsratten BA på FAM14 är inte ställd på 2, 3 eller 4.
 - Ingen enhetsadress har tilldelats.
 -  Fel driftläge har valts på uret. På FSU14 ändras kanalens driftläge till automatisk eller central på / av. Observera att på FMSR14 

väljs inte driftsläget, 'OFF'.

Den anslutna PCT14-programvaran signalerar ett fel:

 - Se även stycket 'Allmänna BUS-fel'.
 - Stäng av och sätt på driftspänningen (spänninsåterställning) till FAM14 eller FTS14KS.
 - En enhetadress tilldelades två gånger. Radera enhetsadress och försök igen.
 -  Ta bort alla överkopplingsbyglar till aktorn med hjälp av verktyget SMW14. Anslut till PCT14 och montera en överkopplingsbygel i 

taget samtidigt som man tilldelar enhetsadress med hjälp av PCT14-programvaran; detta eliminerar all eventuell dubbel adress-
tilldelning.

Nätaggregatet FSNT14-12V/12W kan användas till att ersätta ett överbelastat eller trasigt nätaggregat på FAM14 

(vänstra halvan) (till och med vecka 07/22). Gör i så fall enligt följande:

- Slå av driftspänningen.
- Ta bort anslutningarna på L och N på FAM14
- Ta bort kopplingsbyglar och slutmotstånd samt lossa FAM14 från DIN-skenan.
- Med en smal skruvmejsel, ta försiktigt isär FAM14’s två halvor.
- Ta bort frontpanelen på FSNT14.
- Ta bort frontpanelen på FAM14’s vänstra del (nätaggregatdelen) och snäpp fast den på FSNT14.
- Montera nu ihop FSNT14 med den högra halvan av FAM14 och montera tillbaka på DIN-skenan.
- Återanslut FAM14 med N och L.
- Tryck tillbaka byglar och slutmotstånd på FAM14.
- Slå på driftspänningen.

6. PROBLEMLÖSNINGAR VID STÖRNINGAR PÅ RS485BUS‘EN

Nätaggregat  
FSNT14-12V/12W
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PROBLEMLÖSNINGAR VID STÖRNINGAR PÅ RS485BUS‘EN

Kontrollera byglar

 
1)

2)

3)

4)

5)
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FJÄRRTRYCKKNAPPSSYSTEM FTS14

Funktionsprincip:
Ingångsmodulerna FTS14EM, med vardera 10 ingångar, matar in styrsignaler i RS485-BUS-en.
Ingångsmodulerna kan driftläge väljas som, antingen för tryckknappar (fabriksinställning), magnet-/dörrkontakter eller närvarosensorer. 
-  Ingångar för tryckknappar (fabriksinställning): Vrid nedre inställningsratten, inom 3 sekunder, 5 gånger till vänster ändläge och en 

liten bit tillbaka, lysdioden tänds och lyser i 2 sekunder. 
-  Ingångar för magnetkontakter: Vrid övre inställningsratten, inom 3 sekunder, 5 gånger till vänster ändläge och en liten bit tillbaka, 

lysdioden tänds och lyser i 4 sekunder. 
-  Ingångar för närvarosensorer: Vrid övre inställningsratten, inom 3 sekunder, 5 gånger till höger ändläge och en liten bit tillbaka, 

lysdioden tänds och lyser i 6 sekunder. 
Dessa ingångar genererar likadana trådlösa telegram som de trådlösa enheterna och kan läras in på motsvarande sätt till respektive 
aktor i serie 14.  

Från tillverkningsvecka 21/19 kan signalerna från ingångarna inverteras.
Från tillverkningsvecka 11/21, skickar manöveringång E10 ett telegram cykliskt var 5:e minut om spänning är konstant ansluten.
Denna funktion kan användas till exempel till en värmepump som ska övervakas kontinuerligt.

Invertering av manöversignaler:
Vrid, inom 3 sekunder,  nedre inställningsratten 5 ggr till höger ändläge (medurs), LED tänds i 2 sekunder.  Aktiveras funktion för 
tryckknappar, magnetkontakter eller närvarosensorer avaktiveras inverteringsfunktionen.

Anslutningarna:
Samtliga enheters HOLD-plintar ska kopplas ihop. BUS-kommunikationen fungerar kollisionsfritt när dessa är sammankopplade. 
Till detta ska även ENABLE-plinten på var tionde enhet kopplas till de sammankopplade HOLD-plintarna. 
När HOLD-plintar på olika våningar (undercentraler) ska kopplas samman, gäller även RSA/RSB, skall även GND kopplas samman. 
Det görs med lämplig skärmad telekabel, eller ännu bättre med en CAT7-kabel.
Tack vare universell manöverspänning på 8-230V UC kan sensorerna (ingångarna) kopplas direkt till nätspänning eller klenspänning 
(rekommenderas 24 V DC), till klenspänningssystem har vi spänningsaggregat SNT12/24V. Dock får ej spänningar blandas på samma enhet.
Alla ingångar E1-E10 fi nns på enhetens undersida medan den gemensamma nollan -E fi nns på ovansidan. 
FTS14EM har två inställningsrattar, dessa används så att upp till 50 enheter, vilket ger upp till 500 kontakter (tryckknappar, magnet-
kontakter etc.), kan kopplas till BUS-systemet. Telegrammen från respektive ingång når BUS-ens samtliga aktorer samtidigt och kan 
användas som centrala kommandon. Ingångar kan enkelt läras in till önskad aktor på BUS-en.
Kabelrekommendation för ingångssidan är t.ex. J-Y(ST)Y 10x2x0.8, dels för att det är en billigare kabel samt enkel att koppla. En tråd-
diameter på 0,6 mm2 är inte att rekommendera eftersom anslutningsplintarna då inte håller fast tråden ordentligt.

7. FJÄRRTRYCKKNAPPSSYSTEM FTS14

Inställningsratt

Fabriksinställning.

Styringångar FTS14EM
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FJÄRRTRYCKKNAPPSSYSTEM FTS14

ID-adresser:
Med den nedre inställningsratten väljs gruppadress för respektive FTS14EM. Det fi nns 5 grupper att välja mellan (1, 101, 201, 301, 401) 
med vardera 100 ID‘n. Varje sådant 100-tal (dekad) kan innefatta max 10st FTS14EM, där varje adresseras med övre inställningsratten 
(0-90). Samtliga enheter måste ställas till olika adresser med hjälp av den nedre och den övre inställningsratten. Varje FTS14EM kan 
dessutom ställas i läge: UT (universaltryckknapp) eller RT (riktningstryckknapp) med den nedre inställningsratten. Lysdioden under 
övre inställningsratten blinkar som indikering när en ingång påverkas. 

Funktionstest:
Lysdioden under övre inställningsratten blinkar som indikering när en ingång påverkas och  lyser kontinuerligt när en anslutning mot 
FAM14 eller FTS14KS upprättats med PCT14.

Notering för PCT14:
FTS14EM tilldelas ingen enhetsadress och därför visas den inte som en enhet med PCT14 programvaran. Däremot genereras ID tele-
gram av ingångsmodulen vilka visas med ID identifi er. Alternativt fi nns en lista med förprogrammerade  ID telegram.
Denna lista möjliggör snabb programmering av FTS14EM till aktorer.
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FJÄRRTRYCKKNAPPSSYSTEM FTS14

Telegramöversikt:
Telegrams uppbyggnad trådlösa tryckknappar, ingångsmodul FTS14EM, BUSenheter och signalkod.

De 10 ingångarna på ingångsmodulen FTS14EM genererar 5 eller 10 olika manövertelegram vars kod är baserad på en trådlös tryck-
knapp. Driftsättet är beroende av den nedre inställningsratten (UT eller RT).

Driftläge UT (universell tryckknapp)
I UT-läge genererar FTS14EMs 10 ingångar ett respektive telegram och ID. Dessutom innehåller den genererade signalen också en kod 
för vilken halvan av vippan eller ände av vippan, vilket är baserad på en trådlös tryckknapp. Detta programmeras till aktorn med hjälp 
av PCT14.

Exempel:

ID Ingång Vippa Vippände

00001001 E1 höger upptill

00001002 E2 höger nertill

00001003 E3 vänster upptill

00001004 E4 vänster nertill

00001005 E5 höger upptill

00001006 E6 höger nertill

00001007 E7 vänster upptill

00001008 E8 vänster nertill

00001009 E9 höger upptill

00001010 E10 höger nertill

Övre höger vippa
Kod: 70
Ingångar: E1; E5; E9
Scen: 2
BUS-tryckknapp T2

Övre vänster vippa
Kod: 30
Ingångar: E3; E7
Scen: 1
BUS-tryckknapp T1

Undre vänster vippa
Kod: 10
Ingångar: E4; E8
Scen: 3
BUS-tryckknapp T3

Undre höger vippa
Kod: 50
Ingångar: E2; E6; E10
Scen: 4
BUS-tryckknapp T4
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FJÄRRTRYCKKNAPPSSYSTEM FTS14

Driftläge RT (riktningstryckknapp)
RT-läget är att föredra vid markisstyrning och sparar mycket tid vid inlärning eftersom endast ett par kommandon behöver läras in. I 
RT-läge genererar FTS14EM 5st jämna ID-nummer per plintpar. Deras ID beror på vad de två inställningsrattarna är ställda på. Dessut-
om innehåller den genererade signalen också en kod för vilken halvan av vippan eller ände av vippan, vilket är baserad på en trådlös 
tryckknapp. Detta är viktigt när man programmerar manuellt med PCT14. När RT-läget används, måste man tänka på par-formationen 
(E1/E2) och funktionen (E1 = upp, E2 = ner). Om blandade RT och UT-kommandon krävs på en ingångsmodul, väljs UT. RT-funktionen 
fås då genom att de två ingångstelegrammen lärs in separat för vardera riktning.

Exempel:

ID Ingång Vippa Vippände Funktionsaddressering 

00001002 E1/E2 höger E1=upptill; E2=nertill E1=PÅ (Upp); E2=AV (Ner)

00001004 E3/E4 vänster E3=upptill; E4=nertill E3=PÅ (Upp); E4=AV (Ner)

00001006 E5/E6 höger E5=upptill; E6=nertill E5=PÅ (Upp); E6=AV (Ner)

00001008 E7/E8 vänster E7=upptill; E8=nertill E7=PÅ (Upp); E8=AV (Ner)

00001010 E9/E10 höger E9=upptill; E10=nertill E9=PÅ (Upp); E10=AV (Ner)

ID‘ns HEX-kod struktur
För att påskynda uppladdningen av ID‘ns HEX-kod till PCT14 så skickas inställningsrattarnas läge kvasidecimalt. 

Här följer ett exempel:
ID koder som genereras av FTS14EM består alltid  hexadecimalkoden 00 00 1x xx.
 
  x xx är beroende på inställningsrattarnas läge samt ingång:
 
 x - - nedre inställningsratt: Grupp 1 0 1
 - x- övre inställningsratt: Dekad  2 0
 - -x ingång plint  E 5

  Detta ger ID:  00001 125
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 GATEWAY FTS14TG FÖR BUS-TRYCKKNAPPAR OCH BUS-TRYCKKNAPPSMODULER

Funktionsprincip:
FTS14TG ingångsmodul används för att föra in telegram från 2-tråds BUS:ens anslutna tryckknapps moduler och/eller BUS-tryck-
knappar till RS485-BUS:en. Enheten genererar samma typ av telegram som trådlösa tryckknappar. Därför kan kommandon läras in 
direkt i serie 14 aktorer. 
Maximalt kan 30st BUS-tryckknappar och/eller BUS-tryckknappsmoduler anslutas till en gateway FTS14TG. Maximalt kan 3st gate-
ways FTS14TG kopplas till samma system vilket ger möjlighet för 90st BUS-enheter. Detta ger således möjlighet att generera upp till 
120 telegram per 2-tråds BUS-ledning. Statustelegram skickas tillbaka på 2-tråds BUS-en och visas på BUS-tryckknapparnas LED 
eller på  BUS-tryckknappsmodulers FTS61BTKL utgångar för LED. Datatelegram, intern driftspänning och statustelegram skickas 
över samma 2-tråds BUS. 
Konventionella återfjädrande tryckknappar/strömbrytare med en maximal kabellängd på 2 meter kan anslutas till BUS-tryckknappsmodulen.
Paren T1/T3 och T2/T4 kan defi nieras som riktningstryckknappar. Med FTS61BTK/8 bildar T5/T7 och T6/T8 ytterligare par av rikt-
ningstryckknappar.
Med FTS61BTK/8 är tryckknapparna anslutna till de fyra röda och gula anslutningstrådarna T1-T8. Den motsatta polen är alltid T0 (blå 
ledningar).
Med FTS61BTKL är knapparna anslutna till de fyra röda anslutningstrådarna T1-T4 och den gemensamma blå T0.
De tillhörande lysdioderna är anslutna till de fyra gula anslutningstrådarna och den gemensamma blå GND.
Den tillåtna totala kabellängden för 2-tråds BUS-en är 200 m. RLC-elementet som ingår i FTS14TG måste också anslutas till BP- och 
BN-terminalerna på BUS-tryckknappen eller BUS-tryckknappsmodulen längst bort.

Anslutningar:
Anslut 2-tråds BUS-en till BP och BN. Observera att polariteten är korrekt!
Använd en konventionell skärmad BUS-, eller telekabel.
Använd inte en extern manöverpänning.

Samtliga enheters HOLD-plintar måste kopplas samman. BUS kommunikationen (som reglerar BUS-ens tillgänglighet och motver-
kar kollisioner) fungerar korrekt när dessa anslutningar är gj orda. Endast den första FTS14TG ingångsmodulen kräver ytterligare en 
anslutning till Enable terminalen. Det krävs en 230 V AC driftspänning på plintarna L och N för att generera den interna 29 V DC spänningen. 
Det är elektriskt isolerad från RS485-BUSen.

8.  GATEWAY FTS14TG FÖR BUS-TRYCKKNAPPAR OCH 
 BUS-TRYCKKNAPPSMODULER

Inställningsratt

Fabriksinställning.

Ingångsmodul FTS14TG

BUS-tryckknapps-
modul FTS61BTK OBS ! Anslut ingen 

spänning.

BUS-tryckknappsmodul 
FTS61BTKL

BUS-tryckknapp 
B4T65/B4FT65

BUS-tryckknappsmodul 
FTS61BTK/8
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Tilldela internadresse:
Sedan maj 2019 fi nns det två alternativ för tilldelning av adresser för BUS-tryckknappsenheter på en FTS14TG.

Alternativ 1:
Fr.o.m PCT14 version 8.0 kan en förbestämd adress tilldelas till en individuellt ansluten BUS-tryckknappsenhet (FTS61BTK, FTS61BTKL, 
B4T55, B4T65). På detta sätt kan en BUS-tryckknappsinstallation förkonfi gureras. 

1. FTS14TG (från vecka 22/19, version 2.1) måste ha en internadress.
2. Anslut endast en BUS-tryckknappsenhet till FTS14TG. Endast en bygel får anslutas till FTS61BTK/8.
3. Anslut till PCT14
4. Lägg till enhetslista (add device list) och välj 'read device memory'
5. Välj 'Change bus push button module address and transmit' i snabbmenyn för FTS14TG
6. Ändra adress för BUS-enheten: 'select address'
7. Välj 'accept' för BUS-ens tryckknappsenhets adress och adressen överförs. 

Alternativ 2:
Internadresser för BUS-tryckknappsenheter tilldelas efter varandra med hjälp av inställningsratten på FTS14TG. Endast en enhet i 
taget kan adresseras med hjälp av funktionen Lägg till. 0. Inställningar kan därför inte göras i förväg. Först efter att den första nya 
enheten har tilldelats en internadress kan nästa enhet anslutas och sedan adresseras.
Anslut den första BUS-tryckknappsenheten till plintarna BP och BN. Lysdioden på BUS-tryckknappsenheter lyser rött. Vrid snabbt 
inställningsratten på FTS14TG till läge 1 och tillbaka till läge 2. Lysdioden på BUS-tryckknappsenheten lyser grönt. Anslut nästa BUS-
tryckknappsenheter men bara den och upprepa proceduren. Observera bygels position på FTS61BTK/8. När en internadress tilldelats 
av FTS14TG-tryckknappsmodulen lyser den nedre lysdioden grönt i fl era sekunder. 
Den numeriskt lägsta lediga adressen utfärdas alltid automatiskt, dvs när fl era BUS-tryckknappsenheter adresseras måste alla redan 
adresserad BUS-tryckknappsenheter förbli kvar i BUS-en, annars utfärdas samma adress fl era gånger. Inga adresser kan utfärdas 
enskilt. Det är en mycket bra ide att märka upp BUS-tryckknappsenheterna som redan är adresserade.

Ersättning och omadressering:
Det är möjligt att byta ut en BUS-tryckknappsenheterna (naturligtvis måste adressen vara känd!) Utan att behöva lära om den igen till 
aktorn. 
Här kan internadresstilldelningen utföras enligt alternativ 1 och modulen kan sedan bytas ut i en befi ntlig BUS-ledning.

Alternativt kan en ny BUS-tryckknappsenhet utan internsadress först bytas ut i en befi ntlig BUS-ledning. Om inställningsratten på 
FTS14TG kort vrids till läge 1 efter bytet, får den nya BUS-tryckknappsenheten automatiskt den numeriskt lägsta internadressen 
vilken är ledig och därmed samma internadress. Det fi nns inget behov av att lära in till aktorer igen.

Radera enhetsadress:
Anslut bara en BUS-tryckknapp/tryckknappsmodul till FTS14TG på plintarna BP och BN. Med endast en bygel ansluten på FTS61BTK/8. 
Lysdioden på BUS-tryckknapp/tryckknappsmodul lyser grönt. Vrid inställningsratten till läge 9. Lysdioden lyser rött. Om en adress 
raderades med gateway FTS14TG lyser även dess nedre lysdioden upp grönt i några sekunder.

ID-intervall:
I driftläget bestämmer inställningsratten BA ID-området och ID-strukturen. Upp till 3st 2-tråds BUS-ledningar är möjligt. Varje gate-
way måste ställas i olika driftlägen för att undvika ev. duplicering av ID: er. (Se tabellen på sidorna 21 till 23).
Pos. 2, 3, 4: Varje BUS-tryckknapp/tryckknappsmodul använder endast ett ID. (Används som riktningstryckknapp).
Pos. 5, 6, 7: Varje BUS-tryckknapp/tryckknappsmodul använder ett ID per tryckknapp. (Använd som universell tryckknapp).
Dessutom skickar BUS-tryckknapp/tryckknappsmodul 4 olika telegram per tryckknapp:
Tryckknapp T1 skickar 0x30, T2 skickar 0x70, T3 skickar 0x10, T4 skickar 0x50
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Information om PCT14:
Om du konfi gurerar FTS14TG med PCT14 måste FAM14 eller FTS14KS först utfärda en enhetsadress för FTS14TG. Sedan kan man pro-
grammera aktorers statussignal och LED enligt ID-tabell. PCT14 kan inte läsa ut adresserade 2-tråds BUS-kopplare eller BUS-tryck-
knapp.ID detection (högra kolumnen) måste startas för att kunna läsa av respektive BUS-tryckknapps eller BUS-tryckknappsmoduls 
adress. När man sedan manövrerar en tryckknapp visas ID’t på skärmen (se sid 21-23). Alternativt fi nns en lista med förprogramme-
rade ID telegram.Denna lista möjliggör snabb programmering av BUS-tryckknapps eller BUS-tryckknappsmodul till aktorer.

Testa installationen:
Vrid inställningsratten på FTS14TG till pos. 8 för att testa installationen och dataöverföring över 2-tråds BUS-en. I detta driftläge 
skickas inte tryckknappstelegram till RS485-bussen. Tryck fl era gånger på samtliga tryckknappar på BUS-tryckknappen/tryck-
knappsmodulen. 
Den nedre gröna LED tänds en kort stund varje gång en tryckknapp trycks in. Den automatisk återställning är inte aktiv, d.v.s. om ett 
fel sker i 2-tråds BUS-en, lyser den nedre röda lysdioden kontinuerligt. 

Lysdiodsindikeringar på FTS14TG vid drift:
Vrid inställningsratten på FTS14TG till läge 8 för att testa installationen och dataöverföringen på 2-tråds BUS-en. I detta läge skickas 
inga telegram på Eltako RS485BUS-en. Den nedre gröna lysdioden tänds kort när en BUS-tryckknapp/tryckknappsmodul påverkas. 
Den nedre gröna lysdioden lyser kontinuerligt när inställningsratten står på läge 10 eller när PCT14 programvaran är aktivt ansluten.

Statusindikering med BUS-tryckknapp:
BUS-tryckknappar med lysdioder eller FTS61BTKL BUS-tryckknapsmodul kan indikera statustelegram frpn relä- eller dimmeraktorer. 
Detta görs med PCT14 programvaran genom att tilldela respektive tryckknapp den enhetsadress motsvarande funktion i FTS14TG 
(vanligtvis PÅ). För att få motsvarande statustelegram från en dimmer, används PCT14 för att ändra statustelegrammet från en dim-
mer till 'tryckknappstelegram'.

Felmeddelanden på FTS14TG:
Den nedre röda lysdioden blinkar kontinuerligt när det inte fi nns någon  BUS-tryckknapp/tryckknappsmodul ansluten eller ingen 
enhetsadress tilldelats. Lysdioden blinkar i 2 sekunder om det är överföringsfel på data sänd på 2-tråds BUS-en. I läge 2 till 7 fi nns en 
automatisk reset efter 2 sekunder ifall det är fel. Anslutna BUS-tryckknappar/tryckknappsmoduler återställs och fortsätter därefter i 
vanlig drift.
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Tabell över telegram:
Endast ett ID används per modul (se blåa fält) med BA inställningsratten i läge 2, 3 och 4.
I läge 5,6 och 7 används fyra olika ID per modul.
BA inställningsratt i läge 2 eller 5 = 2-tråds BUS 1
BA inställningsratt i läge 3 eller 6 = 2-tråds BUS 2
BA inställningsratt i läge 4 eller 7 = 2-tråds BUS 3

2-tråds BUS-1 BA=2- eller 5 2-tråds BUS-2 BA=3- eller 6 2-tråds BUS-3 BA=4- eller 7

Enhets nr:        Enhets nr:        Enhets nr:        

1501 T1 = upptill vänster

1

1601 T1 = upptill vänster

1

1701 T1 = upptill vänster

1
1502 T2 = upptill höger 1602 T2 = upptill höger 1702 T2 = upptill höger

1503 T3 = nertill vänster 1603 T3 = nertill vänster 1703 T3 = nertill vänster

1504 T4 = nertill höger 1604 T4 = nertill höger 1704 T4 = nertill höger

1505 T1 = upptill vänster

2

1605 T1 = upptill vänster

2

1705 T1 = upptill vänster

2
1506 T2 = upptill höger 1606 T2 = upptill höger 1706 T2 = upptill höger

1507 T3 = nertill vänster 1607 T3 = nertill vänster 1707 T3 = nertill vänster

1508 T4 = nertill höger 1608 T4 = nertill höger 1708 T4 = nertill höger

1509 T1 = upptill vänster

3

1609 T1 = upptill vänster

3

1709 T1 = upptill vänster

3
150A T2 = upptill höger 160A T2 = upptill höger 170A T2 = upptill höger

150B T3 = nertill vänster 160B T3 = nertill vänster 170B T3 = nertill vänster

150C T4 = nertill höger 160C T4 = nertill höger 170C T4 = nertill höger

150D T1 = upptill vänster

4

160D T1 = upptill vänster

4

170D T1 = upptill vänster

4
150E T2 = upptill höger 160E T2 = upptill höger 170E T2 = upptill höger

150F T3 = nertill vänster 160F T3 = nertill vänster 170F T3 = nertill vänster

1510 T4 = nertill höger 1610 T4 = nertill höger 1710 T4 = nertill höger

1511 T1 = upptill vänster

5

1611 T1 = upptill vänster

5

1711 T1 = upptill vänster

5
1512 T2 = upptill höger 1612 T2 = upptill höger 1712 T2 = upptill höger

1513 T3 = nertill vänster 1613 T3 = nertill vänster 1713 T3 = nertill vänster

1514 T4 = nertill höger 1614 T4 = nertill höger 1714 T4 = nertill höger

1515 T1 = upptill vänster

6

1615 T1 = upptill vänster

6

1715 T1 = upptill vänster

6
1516 T2 = upptill höger 1616 T2 = upptill höger 1716 T2 = upptill höger

1517 T3 = nertill vänster 1617 T3 = nertill vänster 1717 T3 = nertill vänster

1518 T4 = nertill höger 1618 T4 = nertill höger 1718 T4 = nertill höger

1519 T1 = upptill vänster

7

1619 T1 = upptill vänster

7

1719 T1 = upptill vänster

7
151A T2 = upptill höger 161A T2 = upptill höger 171A T2 = upptill höger

151B T3 = nertill vänster 161B T3 = nertill vänster 171B T3 = nertill vänster

151C T4 = nertill höger 161C T4 = nertill höger 171C T4 = nertill höger

151D T1 = upptill vänster

8

161D T1 = upptill vänster

8

171D T1 = upptill vänster

8
151E T2 = upptill höger 161E T2 = upptill höger 171E T2 = upptill höger

151F T3 = nertill vänster 161F T3 = nertill vänster 171F T3 = nertill vänster

1520 T4 = nertill höger 1620 T4 = nertill höger 1720 T4 = nertill höger

1521 T1 = upptill vänster

9

1621 T1 = upptill vänster

9

1721 T1 = upptill vänster

9
1522 T2 = upptill höger 1622 T2 = upptill höger 1722 T2 = upptill höger

1523 T3 = nertill vänster 1623 T3 = nertill vänster 1723 T3 = nertill vänster

1524 T4 = nertill höger 1624 T4 = nertill höger 1724 T4 = nertill höger

1525 T1 = upptill vänster

10

1625 T1 = upptill vänster

10

1725 T1 = upptill vänster

10
1526 T2 = upptill höger 1626 T2 = upptill höger 1726 T2 = upptill höger

1527 T3 = nertill vänster 1627 T3 = nertill vänster 1727 T3 = nertill vänster

1528 T4 = nertill höger 1628 T4 = nertill höger 1728 T4 = nertill höger
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2-tråds BUS-1 BA=2- eller 5 2-tråds BUS-2 BA=3- eller 6 2-tråds BUS-3 BA=4- eller 7

Enhets nr:        Enhets nr:        Enhets nr:        

1529 T1 = upptill vänster

11

1629 T1 = upptill vänster

11

1729 T1 = upptill vänster

11
152A T2 = upptill höger 162A T2 = upptill höger 172A T2 = upptill höger

152B T3 = nertill vänster 162B T3 = nertill vänster 172B T3 = nertill vänster

152C T4 = nertill höger 162C T4 = nertill höger 172C T4 = nertill höger

152D T1 = upptill vänster

12

162D T1 = upptill vänster

12

172D T1 = upptill vänster

12
152E T2 = upptill höger 162E T2 = upptill höger 172E T2 = upptill höger

152F T3 = nertill vänster 162F T3 = nertill vänster 172F T3 = nertill vänster

1530 T4 = nertill höger 1630 T4 = nertill höger 1730 T4 = nertill höger

1531 T1 = upptill vänster

13

1631 T1 = upptill vänster

13

1731 T1 = upptill vänster

13
1532 T2 = upptill höger 1632 T2 = upptill höger 1732 T2 = upptill höger

1533 T3 = nertill vänster 1633 T3 = nertill vänster 1733 T3 = nertill vänster

1534 T4 = nertill höger 1634 T4 = nertill höger 1734 T4 = nertill höger

1535 T1 = upptill vänster

14

1635 T1 = upptill vänster

14

1735 T1 = upptill vänster

14
1536 T2 = upptill höger 1636 T2 = upptill höger 1736 T2 = upptill höger

1537 T3 = nertill vänster 1637 T3 = nertill vänster 1737 T3 = nertill vänster

1538 T4 = nertill höger 1638 T4 = nertill höger 1738 T4 = nertill höger

1539 T1 = upptill vänster

15

1639 T1 = upptill vänster

15

1739 T1 = upptill vänster

15
153A T2 = upptill höger 163A T2 = upptill höger 173A T2 = upptill höger

153B T3 = nertill vänster 163B T3 = nertill vänster 173B T3 = nertill vänster

153C T4 = nertill höger 163C T4 = nertill höger 173C T4 = nertill höger

153D T1 = upptill vänster

16

163D T1 = upptill vänster

16

173D T1 = upptill vänster

16
153E T2 = upptill höger 163E T2 = upptill höger 173E T2 = upptill höger

153F T3 = nertill vänster 163F T3 = nertill vänster 173F T3 = nertill vänster

1540 T4 = nertill höger 1640 T4 = nertill höger 1740 T4 = nertill höger

1541 T1 = upptill vänster

17

1641 T1 = upptill vänster

17

1741 T1 = upptill vänster

17
1542 T2 = upptill höger 1642 T2 = upptill höger 1742 T2 = upptill höger

1543 T3 = nertill vänster 1643 T3 = nertill vänster 1743 T3 = nertill vänster

1544 T4 = nertill höger 1644 T4 = nertill höger 1744 T4 = nertill höger

1545 T1 = upptill vänster

18

1645 T1 = upptill vänster

18

1745 T1 = upptill vänster

18
1546 T2 = upptill höger 1646 T2 = upptill höger 1746 T2 = upptill höger

1547 T3 = nertill vänster 1647 T3 = nertill vänster 1747 T3 = nertill vänster

1548 T4 = nertill höger 1648 T4 = nertill höger 1748 T4 = nertill höger

1549 T1 = upptill vänster

19

1649 T1 = upptill vänster

19

1749 T1 = upptill vänster

19
154A T2 = upptill höger 164A T2 = upptill höger 174A T2 = upptill höger

154B T3 = nertill vänster 164B T3 = nertill vänster 174B T3 = nertill vänster

154C T4 = nertill höger 164C T4 = nertill höger 174C T4 = nertill höger

154D T1 = upptill vänster

20

164D T1 = upptill vänster

20

174D T1 = upptill vänster

20
154E T2 = upptill höger 164E T2 = upptill höger 174E T2 = upptill höger

154F T3 = nertill vänster 164F T3 = nertill vänster 174F T3 = nertill vänster

1550 T4 = nertill höger 1650 T4 = nertill höger 1750 T4 = nertill höger
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2-tråds BUS-1 BA=2- eller 5 2-tråds BUS-2 BA=3- eller 6 2-tråds BUS-3 BA=4- eller 7

Enhets nr:        Enhets nr:        Enhets nr:        

1551 T1 = upptill vänster

21

1651 T1 = upptill vänster

21

1751 T1 = upptill vänster

21
1552 T2 = upptill höger 1652 T2 = upptill höger 1752 T2 = upptill höger

1553 T3 = nertill vänster 1653 T3 = nertill vänster 1753 T3 = nertill vänster

1554 T4 = nertill höger 1654 T4 = nertill höger 1754 T4 = nertill höger

1555 T1 = upptill vänster

22

1655 T1 = upptill vänster

22

1755 T1 = upptill vänster

22
1556 T2 = upptill höger 1656 T2 = upptill höger 1756 T2 = upptill höger

1557 T3 = nertill vänster 1657 T3 = nertill vänster 1757 T3 = nertill vänster

1558 T4 = nertill höger 1658 T4 = nertill höger 1758 T4 = nertill höger

1559 T1 = upptill vänster

23

1659 T1 = upptill vänster

23

1759 T1 = upptill vänster

23
155A T2 = upptill höger 165A T2 = upptill höger 175A T2 = upptill höger

155B T3 = nertill vänster 165B T3 = nertill vänster 175B T3 = nertill vänster

155C T4 = nertill höger 165C T4 = nertill höger 175C T4 = nertill höger

155D T1 = upptill vänster

24

165D T1 = upptill vänster

24

175D T1 = upptill vänster

24
155E T2 = upptill höger 165E T2 = upptill höger 175E T2 = upptill höger

155F T3 = nertill vänster 165F T3 = nertill vänster 175F T3 = nertill vänster

1560 T4 = nertill höger 1660 T4 = nertill höger 1760 T4 = nertill höger

1561 T1 = upptill vänster

25

1661 T1 = upptill vänster

24

1761 T1 = upptill vänster

25
1562 T2 = upptill höger 1662 T2 = upptill höger 1762 T2 = upptill höger

1563 T3 = nertill vänster 1663 T3 = nertill vänster 1763 T3 = nertill vänster

1564 T4 = nertill höger 1664 T4 = nertill höger 1764 T4 = nertill höger

1565 T1 = upptill vänster

26

1665 T1 = upptill vänster

26

1765 T1 = upptill vänster

26
1566 T2 = upptill höger 1666 T2 = upptill höger 1766 T2 = upptill höger

1567 T3 = nertill vänster 1667 T3 = nertill vänster 1767 T3 = nertill vänster

1568 T4 = nertill höger 1668 T4 = nertill höger 1768 T4 = nertill höger

1569 T1 = upptill vänster

27

1669 T1 = upptill vänster

27

1769 T1 = upptill vänster

27
156A T2 = upptill höger 166A T2 = upptill höger 176A T2 = upptill höger

156B T3 = nertill vänster 166B T3 = nertill vänster 176B T3 = nertill vänster

156C T4 = nertill höger 166C T4 = nertill höger 176C T4 = nertill höger

156D T1 = upptill vänster

28

166D T1 = upptill vänster

28

176D T1 = upptill vänster

28
156E T2 = upptill höger 166E T2 = upptill höger 176E T2 = upptill höger

156F T3 = nertill vänster 166F T3 = nertill vänster 176F T3 = nertill vänster

1570 T4 = nertill höger 1670 T4 = nertill höger 1770 T4 = nertill höger

1571 T1 = upptill vänster

29

1671 T1 = upptill vänster

29

1771 T1 = upptill vänster

29
1572 T2 = upptill höger 1672 T2 = upptill höger 1772 T2 = upptill höger

1573 T3 = nertill vänster 1673 T3 = nertill vänster 1773 T3 = nertill vänster

1574 T4 = nertill höger 1674 T4 = nertill höger 1774 T4 = nertill höger

1575 T1 = upptill vänster

30

1675 T1 = upptill vänster

30

1775 T1 = upptill vänster

30
1576 T2 = upptill höger 1676 T2 = upptill höger 1776 T2 = upptill höger

1577 T3 = nertill vänster 1677 T3 = nertill vänster 1777 T3 = nertill vänster

1578 T4 = nertill höger 1678 T4 = nertill höger 1778 T4 = nertill höger
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FTS14FA möjlighet:
Telegram genererade av tryckknappar kan direkt sändas trådlöst med hjälp av FTS14FA, exempelvis för att styra aktorer som inte är 
kopplade till BUS:en. 
Vredet bestämmer vilken FTS14EM eller FTS14TG-grupp FTS14FA tillhör. Därför kan endast åtta FTS14FA vara kopplade till samma 
BUS. Alla telegram genererade av tryckknapparna FTS14EM eller FTS14TG sänds trådlöst med sitt eget id.
Vredet på FTS14FA i position 1: Sänder telegram från alla FTS14EM som står i position 1.
Vredet på FTS14FA i position 101: Sänder telegram från alla FTS14EM som står i position 101.
Vredet på FTS14FA i position 201: Sänder telegram från alla FTS14EM som står i position 201.
Vredet på FTS14FA i position 301: Sänder telegram från alla FTS14EM som står i position 301.
Vredet på FTS14FA i position 401: Sänder telegram från alla FTS14EM som står i position 401.
Vredet på FTS14FA i position TG2/5: Sänder telegram till alla FTS14TG som står i position 2 eller 5.
Vredet på FTS14FA i position TG3/6: Sänder telegram från alla FTS14TG som står i position 3 eller 6.
Vredet på FTS14FA i position TG4/7: Sänder telegram från alla FTS14TG som står i position 4 eller 7.
Vredet på FTS14FA i position OFF: FTS14FA är avstängd. 
När ett telegram skickas blinkar vredet grönt. 
Telegram som tagits emot av FAM14 kommer inte återsändas av FTS14FA. 

FGW14-USB:

Gatewayn har fl era användningsområden: att ansluta en Smarta Hem centralenhet GFVS-safe IV eller PC via USB, ansluta upp till 3st 
FEM-antennenheter, ansluta RS485BUS-enheter i serie 14 till den äldre serie 12, eller som RS485BUS-kopplare mellan två serie 14 
system. När ett ID skickas genom gatewayn blinkar den gröna lysdioden kort. Max längd på USB-kabeln är 4,5 m. Med en USB-hub kan 
detta förlängas.
Inställningsrattens olika driftlägen:
Pos. 1: Bus12 -> Bus14
Pos. 2: Bus12 -> Bus14 med ID fi lter
Pos. 3: Bus14 -> Bus12 
Pos. 4: Bus14 an RSA2/RSB2 -> Bus14 med 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 kommunikation
För mer detaljerad information se bruksanvisningen

Standard setting ex works.

Inställningsratt

Standardinställningar.
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BUS GATEWAY BGW14 OCH 4-TRÅDS BUSSENSORER

Funktionsprincip:
Datatöverföring och strömförsörjning sker via 4-tråds BUS med en 12 VDC nätadapter. BGW14 Gateway för 4-tråds BUS har tvåvägs 
kommunikation för telegram från sensorer samt för statustelegram till t.ex. displayer. Upp till 16st  BUS-sensorer (BUTHxx, BTFxx, 
BTRxx och BBHxx) kan anslutas till RSA / RSB-plintarna.
Anslutning sker med vanlig skärmad telefonledning typ J-Y (ST) Y-2x2x0,8 mm². Data från maximalt 128st sensorer kan matas via ma-
ximalt 8st BGW14-enheter till RS485-BUSen. Adresser genereras från en basadress som är inställbar på inställningsratt BA tillsam-
mans med sensoradress för de anslutna sensorerna. (Se tabell på sidan 26)
BGW14 skickar förfrågan till samtliga anslutna sensorer återkommande och sensorerna svarar med ett datatelegram. Datatelegram-
met jämförs med föregående datatelegram, vid förändring av data skickas telegrammet ut till RS485-BUSen. Om data inte ändras, 
skickar de anslutna sensorerna statustelegram var 5:e minut.
Två olika signaltyper kan väljas på termostat/hygrostatsensor BUTH55 och BUTH65.
Temperatur FHK-läge  EEP A5-10-06 för direkt inlärning till en värme/kyl-aktor
Temperatur/fuktighetsläge  EEP A5-10-12 om en visualiseringsprogramvara används, t.ex. GFVS

Anslutningar och förbindningar:
Använd den bifogade snabbkopplingsbygeln för att koppla BGW14 till serie 14-systemet. Anslut dessutom HOLD-plinten till samtliga 
övriga enheters HOLD-plintar.
BGW14 gateway för 4-tråds BUS ger en egen RS485-BUS för 4-tråds sensorerna vilka ansluts till RSA och RSB-terminalerna. Det krävs 
ett separat nätaggregat 12 V DC för strömförsörjning för alla 4-tråds sensorer, t.ex. SNT12/230V-12V DC vilket ansluts till sensorernas 
+ och - anslutningar. OBS, anslut rätt polaritet! Här kan du välja vilken topologi som helst. Maximal tillåten kabellängd är 1000 m.
Det andra 120 ohms slutmotståndet som bifogas BGW14 måste också anslutas till RSA/RSB-plintarna på den sensor som är placerad 
längst bort. I ett stjärnnät där BGW14 befi nner sig i centrum måste det första slutmotståndet avlägsnas från RS-plintarna. De två 
slutmotstånden måste anslutas till den sista enheten på var och en av de två längsta anslutningsledningarna.

9.  BUS GATEWAY BGW14 OCH 4-TRÅDS BUSSENSORER 
(TEMPERATUR OCH NÄRVARO/LJUS)

Inställningsratt

Standardinställningar.

Gateway för 4-tråds sensor-
BUS BGW14

Temperatursensor             Närvaro/ljussensorRumstermostat Termostat/hygrostat 
med klockfunktion               
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BUS GATEWAY BGW14 OCH 4-TRÅDS BUSSENSORER

ID tabell:
Inställningsratten BA för driftläge, måste ställas olika när man har fl era BGW14. Därigenom använder varje gateway varsin adress i det 32 stegs 
hexadecimala systemet. I 8 tecken HEX kod, måste varje adress föregås med 4 nollor (0000) t.ex 00001901.

ID adresstabell

Inställningsrattsläge

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

Bra att veta på PCT14:
BGW14 enheten får ingen enhetsadress och kan inte konfi gureras med PCT14.

LED funktionstest:
En grön Led tänds kort när data skickas till RS485BUS’en och lyser konstant när anslutning via FAM14 eller FTS14KS görs till PCT14.

The green LED lights up briefl y when data is output to the RS485 bus and lights up permanently when a connection to FAM14 or 
FTS14KS was set up by PCT14.

Användning av programvaran GVFS 4.0:
En FGW14-USB gateway måste alltid användas när programvaran GVFS 4.0 ska användas ihop med BGW14 gateway. Den ger ger rätt 
kommunikation mellan enheterna och rätt värde visas i programvaran. Detta kräver även ett skapande av en aktor BUTH65D och 
därefter väljs funktionen 'Teach-in to actuators' i programvaran.
Bussensorn väntar då på ett inlärningstelegram vilket skickas i nästa dialogfönster i programvaran.
När samtliga sensorer är inlärda gör en reset på 12V driftspänningen till sensorerna.
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FPLG14 TRÅDLÖS POWERLINE GATEWAY

Funktionsprincip:
FPLG14 Gateway skickar både trådlösa och Powerlinetelegram dubbelriktat. När GFVS programvara för visualisering och styrning 
används, rekommenderas anslutning via FGW14-!
Alla Powerline telegram från fastighetens elnät görs om automatiskt till RS485BUS telegram och kan också sändas som tråd-

lösa telegram från FTD14 enheter. 
Endast i FPLG14 inlärda trådlösa och RS485BUS-telegram översätts till Powerline telegram och förs över till fastighetens elnät. Upp 
till 120 olika adresser. Inlärning sker med inställningsrattarna eller med programmeringsverktyget PCT14, så som beskrivet i bruksan-
visningen. 

Anslutningar:
Denna enhet behöver 230 V AC som driftspänning. Med denna anslutning kommuniceras även Powerlinesignaler. 
Samtliga enhetern HOLD-plintar måste kopplas samman.
BUS kommunikationen (som reglerar BUS-ens tillgänglighet och motverkar kollisioner) fungerar korrekt när dessa anslutningar är 
gj orda. ENABLE-plinten får endast anslutas till HOLD-plinten om BUS-en drivs utan FAM14.

Tilldela internadress för FPLG14:
För att kunna fungera i drift, måste en internadress tilldelas från FAM14 till FPLG14. Vrid inställningsratten BA på FAM14 till läge 1, dess 
nedre lysdiod börjar blinka rött. Ställ nedre inställningsratten på FPLG14 till ADR. Lysdioden blinkar långsamt. När internadress har 
tilldelats av FAM14, lyser dess nedre lysdiod grönt i 5 sekunder och lysdioden på FPLG14 slocknar. 

Tilldela en domän (hemadress):
Slå på driftspänningen. Den röda lysdioden under den vänstra inställningsratten på en okonfi gurerad FPLG14 börjar blinka. Tryck på 
tryckknappen (strömställare) på en tidigare installerade och konfi gurerad Powerline enhet 5 gånger (10 gånger) inom 5 sekunder. 
Manöverdonet / sensor ingången överför sin domän (hemadress) till FPLG14. Den röda lysdioden under den vänstra inställningsratten 
slocknar.

PL-adressintervall:
Adressen är inställningsbar på PL-enheter med 2 vridomkopplare. Enheten har 15 gruppadresser (g) och 16 enhetsadresser.
Med programvaran Sienna®-Professional, kan enhetsadresser (e) 1-127 ställas in. Detta adressområdet kan också styras från FPLG14. 
Med programvaran Sienna®-Professional, kan gruppadress (g) A till Z ställas in. FPLG14 kan bara styra gruppadresserna A till O.

(Ett meddelande visas i programmet Sienna®-Professional).

10. FPLG14 TRÅDLÖS POWERLINE GATEWAY

Inställningsratt

Standardinställningar. FPLG14 Trådlös Powerline 
Gateway
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FPLG14 TRÅDLÖS POWERLINE GATEWAY

Inlärning trådlösa sensorer via inställningsrattar:
Ställ mittre inställningsratten till önskad gruppadress (g). Ställ in övre högra inställningsratten till önskad enhetsadress (e). Ställ nedre 
inställningsratten till önskas funktion för inlärning. För inlärning tryck på knappen två gånger i snabb följd (’dubbelklick’). Lysdioden 
slocknar.

Inlärning av en tryckknapp på en Powerline-enhets sensoringång till en RS485 BUS aktor:
Välj önskad inlärningsfunktion på RS485 BUS aktorn med hjälp av den övre inställningsratten (för FSR14 och F4HK14, ställa in nedre 
inställningsratten till önskad kanal). Ställ mittre inställningsratten till LRN. Lysdioden blinkar långsamt. Manövrera tryckknappen. 
Lysdioden slocknar. Att konvertera Powerline-telegram som skickas med PL-SW-PROF programvaran som inlärningstelegram för 
RS485 BUS aktorer, måste den nedre inställningsratten vara inställd på AUTO/LRN.

Adressering med PCT14:
De hexadecimala adresserna HEX motsvarar gruppadresser (g) och enhetsadresser (e).
Denna tabell visar hur man översätter adresserna till hexadecimalt HEX:

Gruppadress till HEX:

(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 -

Enhetsadress till HEX:

(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

Fler adresser kan ställas in med programvaran Sienna®-Professional

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

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

Powerline-telegram för tryckknappar och styrkommandon: intervall: 00004100 – 00004F7F 
Telegrammet börjar alltid med BasID 00004 följt av grupp- och enhetsadresser, 00004(g) (e)
Exempel:
Gruppadress A och enhetsadress 1   00004 1 01

Gruppadress D och enhetsadress 12   00004 4 0C

Gruppadress F och enhetsadress 127   00004 6 7F

Powerline-statustelegram för återkoppling av status: intervall: 00005100 – 00005F7F

Telegrammet börjar alltid med BasID 00005 följt av grupp- och enhetsadresser, 00005(g) (e)
Exempel:
statustelegram med gruppadress A och enhetsadress 1  00005 1 01
statustelegram med gruppadress O och enhetsadress 15  00005 F 0F

Inställningar i driftläge:
I drift måste den vänstra och nedre högra inställningsrattarna vridas till AUTO. 

LED i driftläge:
Telegram över FPLG14 visas med en röd lysdiod. Den röda lysdioden under övre högra inställningsratten indikerar trådlösa telegram. 
Den gröna lysdioden under nedre inställningsratten indikerar Powerline-telegram.
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FPLG14 TRÅDLÖS POWERLINE GATEWAY

Anslutningsexempel:

FTD14 duplikator för RS485BUS telegram (tillval)
Alla Powerline telegram från fastighetens elnät görs automatiskt till RS485BUS telegram och kan också sändas som trådlösa tele-
gram från FTD14 enheter.PL-telegram vars ID’n är inlärda dupliceras och skickas till Eltako trådlösa system med ett nytt utgångsID. 
Dessa trådlösa telegram kan läras in i decentraliserade aktorer. 
Totalt fi nns 120 minnesplatser tillgängliga. 

+12V

RSA RSB

GND

BUS
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FÖRSTÄRKARE/REPEATER

Funktion:
Förstärkare/repeaters används för att utöka det trådlösa systemets räckvidd. De öka räckvidden mellan trådlös sensor och trådlös mot-
tagare (aktor). Generalregeln är försiktighetsprincipen. Det betyder att förstärkare endast aktiveras vid de tillfällen de behövs. 
För många förstärkare i systemet ger motsatt verkan och kan störa varandra.

Det fi nns två olika nivåer på förstärkning.

Nivå 1 fi nns i alla förstärkare (t.ex FRP14, FRP61 FRP70) och fi nns i decentraliserade aktorer men ska alltid 
aktiveras först, Nivå 1 förstärkare förstärker endast ursprungstelegram från sensorer.

Nivå 2 fi nns bara i vissa förstärkare (t.ex. FRP14, FRP61 FRP70). Ett telegram förstärks endast till nivå 2 ifall 
det är ett redan förstärkt till nivå 1 telegram. Ifall ett ursprungstelegram når en Nivå 2 förstärkare så förstärks 
signalen endast till nivå 1. Detta reducerar antalet telegram och förbättrar den trådlösa trafi ken.

Dubbelriktade telegram med Nivå 2 förstärkare:
Dubbelriktning behövs i de fallen när det krävs statussignal tillbaka (vid användning av Minisafe2, Safe eller Wibutler PRO). Om Nivå 
2 förstärkare används behöver samtliga förstärkare i kedjan ställas som Nivå 2. Annars kan inte statustelegrammen nå respektive 
mottagare.

11. FÖRSTÄRKARE/REPEATER

FRP61-230V FRP62-230V

FRP70-230VFRP70 230V

Nivå  1

Nivå  2

Nivå  2

Nivå  1

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

12. DALI

DALi fakta:
DALi är den enda världstäckande standarden för belysningsstyrning.
Den är enkel att installera. Kraft och DALi-Bus kan skickas i samma kabel vilket förenklar kabeldragning.
Stabil dimringsfunktion: Digitala styrsignaler till alla enheter = ingen ostabilitet.
Flexibel: Varje DALi enhet har sin egen adress och kan styra individuellt.
Fördelad intelligens: Olika kontrollparametrar sparas i varje DALi styrenhet (såsom ljusscenariovärden, grupptillhörighet, fade times, 
ljusnivå vid anslutning av driftspänning etc.).
Status feedback: Informationsbegäran (få info om trasiga enheter, ljusstyrka).
Flexibelt - som grupp: En grupp kan vara en kombination av lampor. Varje armatur/enhet kan adresseras till en eller fl era av 16 till-
gängliga grupper. Detta är så mycket mer fl exibelt än konventionell installation av belysning. 
Logaritmisk ljusupplösning upp till 0,1 %: Dimringskurvan är anpassad till ljusupptagningsförmågan i ett mänskligt öga. 

Fakta om DALi systemet:
Upp till 64 DALi enheter, vilka kan adresseras till 16 olika DALi grupper.
16 DALi scenarion.
DALi bus spänning: 12 V – 22,5 V (vanligtvis 16 V)
DALi bus ström: < 250 mA Eltako DALi gateway max 128 mA = 64 DALi enheter,  Dataöverföringshastighet 1200 baud (asynkront inter-
face).
Ledningslängd upp till 300 m (med 1,5 mm2 ledararea), ger det tillåtna spänningsfallet på DALI-ledningen på maximalt 2 V.

DL-1CH-8A-DC12+

DL-1CH-8A-DC12+

DL-RGB-R16A-DC12+

FDG14

FDG71L-230V
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DALI

DALi uppstart:
För att säkerställa DALi enheternas funktion, och att de har anslutning till DALI BUSen, kan man enkelt testa genom att: Lär in en 
trådlös tryckknapp mer en broadcast funktion. Alla DALI enheter ska då kunna tändas/släckas när man trycker på broadcast-knap-
pen, även de som ännu ej adresserats.
Ifall en eller fl era DALi enheter inte svarar, kontrollera DALi BUS anslutningarna eller mät spänningen på DALi BUS’en (typ. 16 V). 

Viktigt: Ifall du vid mätning märker att spänningen på DALi BUSen är 0 V, koppla bort DALi BUSen och mät igen på DALi gatewayen. 
Om då spänningen är okej (typ. 16 V), så fi nns det en kortslutning i DALi BUSen. För att uppnå full funktionalitet på DALi systemet 
 behöver DALi enheterna först bli adresserade, grupperade och konfi gurerade. Detta kan göras med DL-USB mini DALi-verktyg och 
DALi cockpitprogramvaran (fi nns att ladda ner från Eltakos hemsida).

De viktigaste inställningarna för enheterna är:

- Tilldela grupp, i grupper 0-15
- Tilldela ljusscenvärde för scenarior 0-15
- Ställ in fade time till mer är 0,7s
- Ställ in fade rate för dimring, i något av 16,22,32,45,63,89,127 eller 179 steg
- Ställ in funktion vid anslutning av driftspänning (PowerOn Level)
- Ställ in funktion vid fel i DALi BUS (System Failure Level)

Övrig information:
Eltakos DALi gateway fungerar som en DALi master för systemet.
I ett DALi system fi nns singel-master eller multi-master, Eltakos gateway fungerar endast som singel-master. Eltakos DALi gateway 
stöder bara singel-master, dvs inga fl er mastrar (eller kontroll enheter som t.ex. DALi tryckknappsinterface) får fi nnas anslutna till 
samma DALi BUS, för det kan leda till störningar på BUSen.
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KOPPLINGSSCHEMA
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KOPPLINGSSCHEMA
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KOPPLINGSSCHEMA

Serie 14 BUS på 3st olika våningsplan
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KOPPLINGSSCHEMA

Gateway FTS14TG med BUS-tryckknapp/tryckknappsmodul
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KOPPLINGSSCHEMA

Gateway BGW14 för 4-tråds sensor-BUS och sensorer

Anslut det med BGW14 bifogade slutmotståndet till RSA/RSB-plintarna på den sista sensorn.
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QR KODER - EXTRA HJÄLP

Hemsida

Videor
Här fi nns korta videor om serie 14:
Innehåll: Uppbyggnad, adressering och inlärningsprocess.

Webinarier
Här fi nns onlineseminarier/utbildningar om serie 14 och GFVS 
programvaran

Bruksanvisningar

Övriga bruksanvisningar

14. QR KODER - EXTRA HJÄLP

Här hittas hjälp och användbar information med nedanstående QR-koder:
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ANTECKNINGAR
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