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RS485-bus actor Tijdrelais voor 
hotelkaartschakelaar of rookdetector FZK14

Tijdrelais voor hotelkaartschakelaar of rookdetector, 1 NO contact 16A/250V 
AC, potentiaalvrij, gloeilampen tot 2000W, instelbare afvalvertraging en 
inschakelvertraging. Bidirectionele. 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.
Met de Eltako-Duplex-technologie kunnen de normaalgezien potentiaalvrije contacten bij 
het schakelen van 230V AC 50Hz toch in de nuldoorgang schakelen en zodoende slijtage 
van de contacten drastisch verminderen. Om dit te realiseren moet men gewoon de 
N-draad aan de klem (N) en L aan de klem K (L) aansluiten. Dit resulteert wel in een 
bijkomend stand-by verlies  van slechts 0,1 Watt.
In het geval de contacten een contactor aansturen, bijvoorbeeld om het schakelvermogen te 
verhogen, mag de N niet aangesloten worden.
De bovenste draaischakelaar AV wordt gebruikt voor het inleren. Daarna wordt hier de inscha-
kelvertragingstijd AV ingesteld, tussen 0 en 120 seconden, voor het contact.
De middelste draaischakelaar wordt gebruikt voor het inleren. Daarna wordt deze draaischakelaar 
gebruikt om te bepalen wat het toestel moet doen na het wegvallen van de voedingsspanning. In de 
positie AUTO1 blijft de schakeltoestand behouden bij het terugkeren van de voedingsspanning, in de 
positie AUTO2 wordt defi nitief uitgeschakeld.
Met de onderste draaischakelaar RV wordt tijdens de normale werking de afvalvertragingstijd 
RV ingesteld voor het contact, tussen 0 en 90 seconden. Tevens kunnen met de onderste 
draaischakelaar  specifi eke bevestigingstelegrammen verstuurd worden om in te leren in andere 
actoren.
Draaischakelaar op ON1 plaatsen: bevestigingstelegrammen (0x70) servicekaart KCS werd 
ingestoken;
Draaischakelaar op ON2 plaatsen: bevestigingstelegrammen (0x30) gastenkaart KCG werd 
ingestoken;
Draaischakelaar op OFF plaatsen: bevestigingstelegrammen (0x50) kaart werd verwijderd.
Deze bevestigingstelegrammen worden als 'centraal aan' (kaart ingestoken) en 'centraal uit' 
(kaart verwijderd) ingeleerd in andere actoren, bv. FSR14-4x.
Bij deze toepassing schakelt het contact van de FZK alleen maar de kringen van de met de 
bevestigingstelegrammen aangestuurde actoren.
Daardoor is het mogelijk om verschillende lichtsferen te bekomen indien men de servicekaart 
KCS of de gastenkaart KCG in de hotelkaartschakelaar steekt.
Met de zenddrukknoppen kunnen daarna de afzonderlijke kanalen van de actor individueel 
geschakeld worden.
De AV- en RV-tijden laten een zeer comfortabele licht- en klimatisatie regeling toe met de 
Wireless kaartschakelaars FKF en FKC.
De inschakelvertraging AV begint van zodra men de kaart in de Wireless kaartschakelaar FKF 
geplaatst heeft en de afvalvertraging RV begint nadat de kaart verwijderd werd.
Naast de draadloze- kaartschakelaar FKF kunnen ook draadloze deur- en venstercontacten 
FTK, vensterhandgrepen, bewegingssensoren FBH en FB65B ingeleerd worden.
Bij het openen van een bewaakt venster start eveneens de RV tijd, waarna het contact opent. 
Het sluiten van alle bewaakte vensters start de AV tijd, waarna het contact sluit, mits de kaart in 
de schakelaar geplaatst werd.
Bewegings- en helderheidssensoren sluiten bij een beweging het contact, voor zover de kaart 
in de FKF geplaatst werd en ze opent opnieuw na 15 minuten indien er geen beweging is, ook 
wanneer de kaart zich in de FKF bevindt.
Indien men met een deur- en venstercontact een lichtsturing en een klimatisatiesturing wenst 
te sturen dan moet men twee FZK14 gebruiken, zodat bij een geopend venster niet alleen de 
klimatisatie maar ook het licht uitgeschakeld wordt.
Meerdere Wireless rookdetectoren FRW-ws worden met deze schakelactor tijdrelais op zo'n 
logische wijze met elkaar verbonden dat de RV tijd pas start als alle FRW-ws einde alarm 
gemeld hebben.
Hotelkaartschakelaars en rookdetectoren kunnen niet samen gebruikt worden in combinatie 
met één FZK.
De LED achter de bovenste draaischakelaar begeleidt het inleerproces, conform de gebruiks-
handleiding. En tijdens het normaal gebruik toont hij, door kort knipperen, stuurbevelen aan.
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Aansluitvoorbeeld blz. 1-39.
Technische gegevens blz. 1-40. 
Behuizing voor handleiding
GBA14 blz. 1-37.

Met de PC-Tool PCT14 kunnen bijko-
mende instellingen en actoren geconfi-
gureerd worden.


