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PC-TOOL PCT14

PCT14 PC-Tool voor de reeks 14 en 71 Meegeleverd met FAM14 en FTS14KS

PROCEDURE PCT14 DATA-OVERDRACHT MET WIBUTLER PRO

1. PCT14 configuratiebestand importeren
2. Nieuwe configuratie via de FAM14 opslaan in de serie 14 actoren

1. Uitlezen van de serie 14 actoren via de FAM14, configuratie maken
2. PCT14 configuratiebestand exporteren

PCT14  

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



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.
Dit programma kan men downloaden van onze website onder 'Software'.  
Een kaartje met de desbetreffende QR-code zit in de verpakking van iedere FAM14 en FTS14KS. 

Na het downloaden van PCT14:
1. De verbinding maken tussen de PC en de FAM14, FTS14KS 
respectievelijk de DAT71.
Verbind de PC met de mini-USB aansluiting 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 verbind-
ing succesvol is, dan wordt de gebruikte COM-poort weergegeven.

2. Maak een apparatenlijst op na het installeren 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 programmavenster 

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 
reeksen 14 en 71 actoren volledig automatisch uit te lezen en te  
exporteren naar de GFVS. Hierbij worden ook de virtuele druk-
knoppen voor de GFVS gegenereerd, die daarna opnieuw in de  
serie 14 actoren geïmporteerd 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 geconfigureerd serie 14 
Wireless-systeem te realiseren. Voor de gegevensoverdracht heeft 
men een Windows-PC/Notebook nodig.

1.  Verbinding met de Wibutler  
via de browser

2. Het geëxporteerde PCT14 bestand opladen
3. Export van de wibutler-data
4. Definieer de kamertoewijzingen in de Wibutler

QUICK-START HANDLEIDING VOOR DE REEKSEN 14 EN 71

wibutler pro (2. Gen.)  
Zie deel 6, blz. 6

Meer informatie en andere talen :
http://eltako.com/redirect/PCT14

MiniSafe2 
Zie deel 6, blz. 4

1.  Verbinding met de MiniSafe2 via  
de browser

2. Opladen van de geexporteerde PCT14-data

3. Import van de toestellen met de GFA5

4.  Export van de MiniSafe-data met de GFA5

5.  Exportdata downloaden met de browser

PCT14  


