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RS485-bus kWh-teller data-gateway FSDG14

Wireless kWh-teller data-gateway voor tellers voorzien van een IR-interface 
IEC 62056-21. 2 kanalen. Slechts 0,4 Watt stand-by verlies.
Modulair toestel voor montage op Din-rail DIN-EN 60715 TH35.
1 module =18 mm breed en 58 mm diep. 
De onderlinge doorverbinding van RS485 en van de voeding gebeurt met de bruggetjes.
Deze kWh-teller data-gateway kan de data van een elektronische huishoudelijke kWh-teller 
(eHz-EDL) met IR-interface conform IEC 62056-21 en SML protocol Version 1 op de RS485-bus 
plaatsen. 
Om door te sturen ofwel naar een PC ofwel naar het draadloze netwerk voor gebouwen.
Het regelmatig knipperen van de groene LED wijst erop dat de FSDG14 gegevens van de teller 
ontvangt. Het actief vermogen, tot 4 meterstanden en het serienummer worden doorgegeven.
Het serienummer komt overeen met de laatste 4 bytes (hex) van de server-ID afgedrukt op de 
meter. Het telegram wordt via de antennemodule FAM14 verstuurd naar het draadloze netwerk 
voor gebouwen. Verbruiksgegevens worden verstuurd op kanaal 1 en gegenereerde energie-
gegevens op kanaal 2. Het is daarom van essentieel belang dat de FAM14 een toesteladres 
gegeven heeft, zoals beschreven in de handleiding. Bij een wijziging van het actief vermogen 
of van een tellerstand wordt het betreffende telegram onmiddellijk verstuurd en cyclisch alle 
10 minuten worden alle telegrammen verstuurd, incl. het serienummer.
Aanduiding ook mogelijk met de FEA65D.
De FSDG14 kan ook met de PC-Tool PCT14 uitgelezen worden.
Met de draaischakelaar kan men kiezen tussen de volgende functies 
(OBIS- codes volgens IEC 62056-61):
1:  Totaalteller verbruikte energie (1.8.0) en verbruikt vermogen op kanaal 1,
 totaalteller geleverde energie (2.8.0) en geleverd vermogen op kanaal 2.
2:  Verbruikstarief 1 (1.8.1) en tarief 2 (1.8.2) en verbruikt vermogen op kanaal 1,
 geleverde energie tarief 1 (2.8.1) en tarief 2 (2.8.2) en geleverd vermogen op kanaal 2.
3:  Verbruikstarief 1 (1.8.1) en tarief 2 (1.8.2) en verbruikt vermogen op kanaal 1,
 totaalteller geleverde energie (2.8.0) en geleverd vermogen op kanaal 2.
4:  Totaalteller verbruikte energie (1.8.0) en verbruikt vermogen op kanaal 1,
 geleverde energie tarief 1 (2.8.1) en tarief 2 (2.8.2) en geleverd vermogen op kanaal 2.
Voor de verbinding gebruikt men een IR-scanner AIR. Deze scanner wordt over de IR-uitgang 
van de teller bevestigd door middel van zijn bevestigingsmagneten en de aansluitkabel wordt 
aangesloten op de klemmen Tx, Rx, GND en +12V.
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