
Gateway FTS14GBZ

 

Gateway voor de centrale sturing met laagspanning van impulsschakelaars 
voor zonneweringen en rolluiken ESB61ZK. Slechts 0,2 Watt stand-by verlies.
Modulair toestel voor montage op Din-rail DIN-EN 60715 TH35.
2 modules = 36mm breed en 58mm diep.
Kan als een afzonderlijk toestel gebruikt worden of in combinatie met FTS14KS of FAM14. 
In dit geval gebeurt de onderlinge doorverbinding van de bus met de bruggetjes.
230V voedingsspanning aan de klemmen N en L.
Aan de klemmen IMP en +12V kan men tot 100 stuks ESB61ZK aansluiten.
De draaischakelaars hebben geen functie bij het gebruik als afzonderlijk toestel en de sturing 
gebeurt met 8..230V UC aan de galvanisch gescheiden aansluitklemmen ▲ (OP), ▼ (NEER), 
STOP en de gemeenschappelijke klem –E.
Bij het gebruik in combinatie met FTS14KS of FAM14, is de bovenste draaischakelaar enkel 
nodig voor het inleren. De middelste draaischakelaar wordt gebruikt tijdens het inleren en staat 
tijdens de normale werking op AUTO. De onderste draaischakelaar is voor de manuele bedie-
ning ▲ (OP), ▼ (NEER), STOP met prioriteit voor de draadloze stuurbevelen en staat tijdens de 
normale werking op AUTO.
Centrale sturing, dynamisch, zonder prioriteit: Centraal OP drukknop: met een drukimpuls 
wordt de schakelpositie 'OP' selectief geactiveerd. Centraal NEER drukknop: met een drukimpuls 
wordt de schakelpositie 'NEER' selectief geactiveerd. STOP drukknop: met een drukimpuls wordt 
onmiddellijk gestopt. Zendrichtingsdrukknop statisch: Bovenaan drukken, dan wordt de scha-
kelpositie 'OP' selectief geactiveerd, bij het loslaten wordt gestopt. Onderaan drukken, dan wordt 
de schakelpositie 'NEER' selectief geactiveerd, bij het loslaten wordt gestopt. Bij een sturing via 
de GFVS-software is het mogelijk om stuurbevelen te sturen voor zowel OP of NEER met opga-
ve van een nauwkeurige looptijd. Het vergrendelen van zenddrukknoppen is mogelijk.
De LED achter de bovenste draaischakelaar knippert eenmaal op, wanneer een aangesloten
contact gesloten wordt.
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