
POWERLINE ZENDDRUKKNOP GATEWAY PL-FGW

PL-FGW
Powerline zenddrukknop gateway. Bidirectioneel. 53 × 43 mm, 40 mm diep, voor montage in 58 mm 
inbouwdoosjes. Slechts 1,1 Watt stand-by verlies.

Voedingsspanning 230 V. 1,1 W vermogenopname tijdens de werking.
De Powerline telegrammen van het elektrisch net, ingeleerd in deze gateway, worden automatisch 
omgezet in Eltako radiotelegrammen en verstuurd.
De zendtelegrammen, ingeleerd in deze gateway, worden omgezet in Powerline telegrammen en 
worden op het elektrisch net geplaatst.
Door op de reset toets te drukken, wordt de PL-FGW in de inleermodus geplaatst. Met de draaischakelaar 
bepaalt men of er een zendtelegram of een Powerline telegram ingeleerd moet worden.
Een in te leren Powerline sensor wordt door het bedienen in inleermodus automatisch toegewezen aan 
een vrij zendkanaal.
Men kan tot 80 Powerline sensoren of terugmeldingen inleren. Een in te leren zendsensor wordt via 
de schuifschakelaar van de PL-FGW toegewezen als universele, richtings- of centrale drukknop. Met 
de draaischakelaars g en e wordt een Powerline adres ingesteld, die de zendsensor in de toekomst zal 
aanspreken. Naast zenddrukknoppen kunnen tevens Eltako Wireless sensoren zoals venstercontacten 
en bewegingsmelders ingeleerd worden. Stuurfuncties van de professionele Smart Home-Controller voor  
dimmer-, verwarmings- en rolluiksturingen zijn eveneens mogelijk. Het omzetten in praktische Power-
line telegrammen voor PL actoren gebeurt daarbij automatisch. Het is mogelijk om tot 100 verschillende 
Wireless sensoren in te leren.
Alle gegevens en configuraties zijn ook toegankelijk via het elektrisch net met behulp van de PC-
software SIENNA-Professional (zie blz. 4-9). Er kunnen dan ook andere functies geselecteerd worden die 
niet beschikbaar zijn bij het inleren via de draaischakelaartjes. Daarenboven kan de gateway in de inleer- 
of wismodus geplaatst worden zodat een manueel inleren kan gebeuren zonder rechtstreekse toegang 
tot het toestel. De PL-FGW dient ook als een relaisstation voor communicatie tussen de kamerthermostaat 
PL-SAMTEMP en de EnOcean thermostatische kranen FKS-MD1 en FKS-E. Er kunnen tot 20 thermostati-
sche kranen en PL-SAMTEMP gekoppeld worden.
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Meer informatie en andere talen :
http://eltako.com/redirect/PL-FGW

PC-Software SIENNA-Professional 
blz. 4-9


