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RS485-bus tellerverzamelaar F3Z14D

Draadloze tellerverzamelaar voor stroom- , gas- en watertellers. Voor 3 
pulsuitgangen en/of 3 scanners AFZ, slechts 0,1 Watt stand-by verlies.
Modulair toestel voor montage op Din-rail DIN-EN 60715 TH35.
1 module = 18mm breed en 58mm diep. 

De onderlinge doorverbinding van RS485 en van de voeding gebeurt met de bruggetjes.
Deze tellerverzamelaar kan de gegevens verzamelen van maximum drie kWh-, gas- en water-
tellers en zet de gegevens op de RS485-Bus, om die ofwel naar een externe PC ofwel in het 
netwerk voor gebouwen te sturen.
De verbinding gebeurt ofwel door de aansluiting op de pulsuitgang SO van de kWh-teller ofwel 
door het gebruik van een scanner AFZ per Ferraris kWh-teller. De scanner wordt voor de draai-
schijf van de teller gekleefd en met zijn aansluitkabel aangesloten aan één van de klemmen 
SO1-SO3/GND. De F3Z14D herkent zelf of er een pulsuitgang of een AFZ is aangesloten.

De tellerstand wordt via de twee toetsen ingegeven in het display, net zoals de pulsverhouding 
(aantal pulsen of omwentelingen per kWh of per kubieke meter). De instellingen kunnen 
vergrendeld worden.

Met de PC-Tool PCT14 kan men tellerstanden invoeren en uitlezen. Daarnaast kan men de 
pulsverhouding invoeren, de normale aanduiding kiezen en het toestel vergrendelen.

Het display is opgesplitst in drie velden.

Veld 1:
De normale aanduiding is de meeteenheid van de momentele tellerstand aangeduid in veld 3, 
ofwel kWh ofwel megawattuur MWh ofwel kubieke meter M³ of kubieke decameter DM³.

Veld 2:
De actuele waarde van het stroomverbruik in watt of in kilowatt of het debiet in centiliter of in 
decaliter.
De pijl, links van het displayveld 1 toont de automatische omschakeling van 0 tot 99W of cl/s 
in 0,1 tot 65kW of dal/s. De aanduiding is afhankelijk van het aantal impulsen van de teller. 
De aangeduide minimumbelasting is bv. 10 Watt bij 2000 impulsen per kWh en 2000 Watt 
bij 10 impulsen per kWh.

Veld 3:
De normale aanduiding is de tellerstand. Alle 4 seconden wisselen de drie cijfers voor de komma 
en 1 cijfer na de komma van 0 tot 999,9 alsook van 1 tot 3 cijfers voor de komma van 0 tot 999.

De kWh-teller kiezen op het display:
MODE indrukken en de functie ANZ met MODE selecteren. Daarna met SET de tellernummers 
selecteren, die als normale aanduiding getoond moeten worden. Bevestigen met MODE.

Toekennen van het toesteladres in de Bus en het versturen van het inleertelegram conform 
de handleiding.

Alle Eltako kWh-tellers hebben een pulsuitgang SO en kunnen dus aan de kWh-tellerver-
zamelaar aangesloten worden. Enkel de FWZ14-65A, DSZ14DRS-3x80A en DSZ14WDRS-
3x5A worden rechtstreeks aan de Bus gekoppeld.
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Met de PC-Tool PCT14 kunnen bijko-
mende instellingen en actoren geconfi-
gureerd worden.


