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Wireless GSM module FGSM14

Wireless GSM-ontvanger voor de Eltako-RS485-Bus. Bidirectionneel.
Slechts 0,9 Watt stand-by verlies. De GSM-antenne wordt meegeleverd.
Modulair toestel voor montage op Din-rail DIN-EN 60715 TH35. 
3 modules = 54mm breed en 58mm diep.

Tijdens het ontvangen en zenden bedraagt het vermogen ca. 2 watt.
De onderlinge doorverbinding van RS485 en van de voeding gebeurt met de bruggetjes.
De GSM-module verbindt Smartphones gecodeerd direct met de Bus via het mobiele tele-
foonnetwerk. Zo kunnen met Eltako-App zeer eenvoudig tot 16 actoren van de reeks 14 in 
dezelfde Bus gecodeerd aangesproken worden. Die melden hun status terug. Daarnaast zijn 
er 8 bijkomende statusmeldingen mogelijk bv. voor temperaturen en storingsmeldingen.  
Bij de activering van de App in de Smartphone volgt er onmiddellijk een statusoverzicht. 
Een eenvoudige en zekere registratie dankzij de Eltako-quickcon®-technologie.
Nu ook met Push-functie. Daarmee worden de storingsmeldingen actief voorgesteld op de 
Smartphone. Deze worden bv. gegenereerd door rookmelders, watersensoren of venster-
contacten.
Download de App 'FGSM14' van de App store (zowel iPhone als Android).
De configuratie van de FGSM14 gebeurt met de PC-Tool PCT14 aan de FAM14 of FTS14KS.
De voedingsspanning komt van een interne voeding en is dus onafhankelijk van de Bus-
voeding. Daardoor is er een 230V-aansluiting noodzakelijk aan de klemmen L en N.
Indien de GSM-ontvanger in een andere verdeelkast gemonteerd wordt dan de verdeelkast 
waar de actoren van de reeks 14 geïnstalleerd werden, dan gebeurt de Bus-verbinding met 
een afgeschermde kabel met 2 draden (bv. een telefoonkabel) via een FBA14. Aansluiting op 
de klemmen RSA en RSB.
Voor de functie van de GSM-module FGSM14 is het vereist, dat van de FAM14 of FTS14KS 
een toesteladres gegeven wordt, zoals beschreven in de handleiding.
De prijs van de Duitse versie omvat een forfaitair flatrate data abonnement voor een 
periode van 2 jaar. 
Hiervoor moet men het bijgeleverde inschrijvingsformulier invullen en indienen dat zich in de 
verpakking bevindt. De activering gebeurt de volgende werkdag na ontvangst van het formulier. 
Een aansluitcontract wordt automatisch aangeboden.
Een data-simkaart zit reeds in de FGSM14. Deze kan eventueel verwisseld worden met een 
kaart van een andere provider, hiervoor moet men de middelste frontplaat wegnemen. 
De FGSM14E wordt geleverd ZONDER data-simkaart.
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GSM-antenne met 250cm kabel

Behuizing voor handleiding
GBA14 blz. 1-37.
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FGSM-Comm
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GSM-module voor export zonder kaart

communicatiepakket voor FGSM14E, M2M 
flat rate voor 2 jaar

GSM-module voor Duitsland met flatrate kaart 
voor 2 jaar
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