
Wireless zendmodule FSM14-UC

Radio zendmodule met 4 kanalen en verwisselbare antenne. Indien nodig 
kan een zendantenne FA250 aangesloten worden. 
Stand-by verlies slechts 0,1 Watt.
Modulair toestel voor montage op Din-rail  DIN-EN 60715 TH35.
1 module = 18mm breed en 58mm diep. 
Aansluiting aan de ELTAKO RS485-bus. De onderlinge doorverbinding van de voeding 
gebeurt met de bruggetjes. Alternatief kan de voeding gebeuren met een voeding van 12V 
DC aan de voedingsspanningsklemmen +12V/GND.
Deze draadloze zendmodule heeft 4 kanalen en kan dus, net als een 4 kanalen zenddrukknop, 
radio-telegrammen in het Eltako radiosysteem versturen. E1 zorgt voor een radiotelegram net 
zoals 'toets bovenaan drukken' op een zenddrukknop met één toets (70), E2 zoals 'toets on-
deraan drukken' (50), E3 zoals 'linker toets bovenaan drukken' op een zenddrukknop met een 
dubbele toets (30) en E4 zoals 'linker toets onderaan drukken' op een zenddrukknop met een 
dubbele toets (10).
Het telegram bij het openen van de stuurcontacten is hetzelfde als 'zenddrukknop loslaten'.
Meerdere draadloze zendmodules mogen niet gelijktijdig aangestuurd worden.
De universele stuurspanning aan +En/-E verwerkt stuurbevelen van 8 tot 253V AC of 10 tot 
230V DC met een duur van minstens 0,2 sec. Maximale parallelle capaciteit van de stuurlei-
dingen bij 230V 0,9μF. Dit komt overeen met een lengte van ca. 3000 meter.
Worden de klemmen E1 en E2 met een brugje verbonden, dan wordt 1x per minuut een stuur-
signaal van E2 verstuurd, zo lang de stuurspanning aanligt. vb. voor centrale bevelen met 
prioriteit.

De draaischakelaar wordt voor de activering respectievelijk de deactivering van de codering 
gebruikt en staat tijdens de werking op AUTO.

Codering activeren:
De draaischakelaar naar rechts draaien (positie sleutel) en één keer drukken.

Codering deactiveren:
De draaischakelaar naar links draaien (positie doorstreepte sleutel) en één keer drukken.
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