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PC-Tool PCT14

PC-Tool voor de reeks 14 en 71
PCT14 is een serviceprogramma (PC Tool) voor het instellen van de Eltako actoren van de 
reeks 14 en 71, alsook het wijzigen en opslaan van de gegevens.
De PCT14 kan men gratis downloaden, het paswoord voor het activeren van het programma 
wordt meegeleverd met de FAM14 alsook met de FTS14KS.
Quick-start handleiding voor de serie 14; na het downloaden van de installatiemap:
1. De verbinding maken tussen de PC en de FAM14 respectievelijk de FTS14KS
Verbind de PC met de mini-USB aansluiting van de FAM14 door middel van een USB kabel.
Eventueel moet men de driver installeren die zich in de installatie-directory van het PCT14 
programma bevindt. 
Als de verbinding succesvol is, dan wordt de gebruikte COM-poort weergegeven.
2. Lijst met actoren maken ; na de installatie van de actoren
Om het menu weer te geven, moet men met de rechter  muisknop in het linker deelvenster 
klikken. 
Vervolgens kiest men « Geräteliste aktualisieren und Gerätespreicher auslesen ».
Na het uitlezen van de RS485-bus worden alle beschikbare actoren weergegeven.
Aanvullende functies kunnen worden uitgevoerd door gebruik te maken van bevelen in het 
menu. Door op de rechter muisknop te klikken, verschijnt het menu. Onderaan het program-
mavenster bevindt zich de statusregel waar informatie betreffende de menubevelen weer-
gegeven wordt.
Meer informatie  kan men vinden door te klikken op « help ».

PC-Tool PCT14 met export- en importfunctie
Met de PCT14 is het mogelijk om sensors-actoren set-ups van de serie 14 en 71 actoren 
volledig automatisch uit te lezen en te exporteren naar de GFVS. Hierbij worden ook de virtuele 
drukknoppen voor de GFVS gegenereerd, die daarna opnieuw in de serie 14 actoren geïmpor-
teerd moeten worden.
Ook reeds opgeslagen benamingen worden overgedragen. Daardoor wordt het voor de elektro-
installateur een eenvoudige zaak om de overdracht van de GFVS naar het volledig geconfi-
gureerd serie 14 Wireless-systeem te realiseren. Voor de gegevensoverdracht heeft men een 
Windows-PC/Notebook nodig.
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Gecodeerd PCT14 confi guratiebestand op USB-stick plaatsen  

Verschlüsselte PCT14-Konfi gurationsdatei von USB-Stick  

PCT14  

Procedure PCT14-GFVS data-overdracht met Tool import/export voor PCT14 en GFVS 4.0

1. PCT14 confi guratiebestand importeren
2. Nieuwe confi guratie via de FAM14 opslaan in de serie 14 actoren

Gecodeerd PCT14 confi guratiebestand op USB-stick plaatsen  

Verschlüsselte PCT14-Konfi gurationsdatei von USB-Stick  

1. USB-stick in SafeIV/Touch IV plaatsen
2.  Start import/export via menu keuze in GFVS
3. PCT14 confi guratiebestand importeren
4. Functies creëren enz.
5. Het geactualiseerde PCT14 confi guratie 
 bestand opslaan op de USB-stick
6. USB-stick verwijderen

Windows-PC/ Notebook met PCT14 en
USB-verbinding FAM14

1. Uitlezen van de serie 14 actoren via de FAM14, confi guratie maken
2. PCT14 confi guratiebestand exporterenPCT14  




