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Deze toestellen mogen enkel en 
alleen geïnstalleerd worden door 
een gediplomeerde electro-vakman, 
zo niet bestaat het gevaar van brand 
of elektrocutie!

Temperatuur op de montageplaats:
-20°C tot +50°C.
Temperatuur bij opslag: -25°C tot +70°C.
Relatieve vochtigheid: 
jaargemiddelde < 75%.

Datatransmitter 
DAT71

Datatransmitter voor het configureren 
van de actoren van de reeks 71 met de 
PC-Tool PCT14.
Dankzij de DAT71 kan een actor verbonden 
worden met de PC. Met de PCT14 kunnen 
de gegevens van een actor of naar een 
actor verstuurd worden. Daarenboven 
kan de DAT71 gebruikt worden als 
mobiele geheugenopslagplaats.
Hiervoor moet men de DAT71 in de actor 
steken en deze met een USB-kabel aan 
de PC aansluiten (niet inbegrepen in de 
levering).
Na het openen van de PCT14 kan de 
configuratie van de actor uitgevoerd 
worden, conform de handleiding.

Het insteken van een de DAT71 in een 
actor van de reeks 71.

DAT71 voor een directe aansluiting van 
een actor aan de PC:
1.  De voedingsspanning van de actor 

afschakelen.
2.  De DAT71 in de actor insteken.
3.  De DAT71 met de PC verbinden door 

middel van de USB kabel.
  Indien de groene LED van de DAT71 

oplicht, moet men het geheugen van de 
DAT71 wissen (zoals verder omschreven 
in 'geheugen van de DAT71 wissen').

4.  PCT14 starten.
5.  In de PCT14 vervolgens 'Update device 

list and Read out device memory' 
selecteren. 

  De rode en de groene LED van de DAT71 
knipperen en de gegevens worden uit-
gelezen.

  Na het beëindigen van het uitlezen van 
de gegevens doven de beide LED’s en 
de naam van de actor verschijnt in het 
linker gedeelte van de PCT14.

6.  Na het wijzigen van de configuratie 
'Add data and transfer to device';

  de rode en groene LED’s van de DAT71 
knipperen om aan te duiden dat de 
gegevens verstuurd worden.

  Na het beëindigen van de gegeven-
soverdracht doven de beide LED’s.

7.  Selecteer 'disconnect from DAT71'.
8. De DAT71 verwijderen van de actor.
9.  De voedingsspanning van de actor 

inschakelen.

DAT71 als mobiele geheugenopslag:
Gegevens uitlezen van de actor:
1.  De voedingsspanning van de actor 

inschakelen.
2. De DAT71 in de actor insteken.
3.  De onderste toets (→) van de DAT71 

gedurende 3 seconden indrukken.
  De rode en groene LED lichten alterne-

rend op, het geheugen van de DAT71 
wordt gewist.

  De groene LED van de DAT71 knippert, 
de gegevens worden uitgelezen.

  Na het beëindigen van het uitlezen van 
de gegevens licht de groene LED op. 

4. De DAT71 verwijderen van de actor.

De gegevens van de DAT71 (= actor) 
overdragen naar de PC:
1.  De DAT71 met de PC verbinden door 

middel van de USB-kabel.
 De groene LED van de DAT71 licht op.
2.  PCT14 starten.
3.  In de PCT14 vervolgens 'Update device 

list and Read out device memory' 
selecteren.

  De groene LED van de DAT71 knippert, 
de gegevens worden uitgelezen. 

  Na het beëindigen van het uitlezen van 
de gegevens licht de groene LED op en 
de naam van de actor verschijnt in het 
linker gedeelte van de PCT14.

4.  Na het wijzigen van de configuratie 
'Add data and transfer to device';

  de groene LED van de DAT71 knippert 
en de gegevens worden overgedragen.

  Na het beëindigen van de gegeven-
soverdracht licht de groene LED op.

5.  Selecteer 'disconnect from DAT71'.
  Nadat de verbinding verbroken is, 

doven de beide LED’s.
6. De DAT71 verwijderen van de PC.

De gegevens van de DAT71 (= actor) 
overdragen naar de actor:
1.  De voedingsspanning van de actor 

inschakelen.
2. De DAT71 in de actor insteken.
 De groene LED van de DAT71 licht op.
3.  De bovenste toets (←) van de DAT71 

gedurende 3 seconden indrukken.
  De rode LED van de DAT71 knippert, 

de gegevens worden overgedragen.
  Na het beëindigen van het uitlezen van 

de gegevens licht de groene LED op. 
4. De DAT71 verwijderen van de actor.

Geheugen van de DAT71 wissen:
1.  De DAT71 met de PC verbinden door 

middel van de USB-kabel.
  De groene LED van de DAT71 licht op.
2.  De beide toetsen van de DAT71 samen 

indrukken gedurende 3 seconden.
  De rode en groene LED lichten alterne-

rend op, het geheugen van de DAT71 
wordt gewist.

  Nadat alle gegevens gewist zijn, 
doven de beide LED’s.

Bewaar dit document voor later gebruik!

Eltako GmbH
D-70736 Fellbach

 +49 711 94350000
www.eltako.com
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Deze toestellen mogen enkel en 
alleen geïnstalleerd worden door 
een gediplomeerde electro-vakman, 
zo niet bestaat het gevaar van brand 
of elektrocutie!

Temperatuur op de montageplaats:
-20°C tot +50°C.
Temperatuur bij opslag: -25°C tot +70°C.
Relatieve vochtigheid: 
jaargemiddelde < 75%.

Datatransmitter 
DAT71

Datatransmitter voor het configureren 
van de actoren van de reeks 71 met de 
PC-Tool PCT14.
Dankzij de DAT71 kan een actor verbonden 
worden met de PC. Met de PCT14 kunnen 
de gegevens van een actor of naar een 
actor verstuurd worden. Daarenboven 
kan de DAT71 gebruikt worden als 
mobiele geheugenopslagplaats.
Hiervoor moet men de DAT71 in de actor 
steken en deze met een USB-kabel aan 
de PC aansluiten (niet inbegrepen in de 
levering).
Na het openen van de PCT14 kan de 
configuratie van de actor uitgevoerd 
worden, conform de handleiding.

Het insteken van een de DAT71 in een 
actor van de reeks 71.

DAT71 voor een directe aansluiting van 
een actor aan de PC:
1.  De voedingsspanning van de actor 

afschakelen.
2.  De DAT71 in de actor insteken.
3.  De DAT71 met de PC verbinden door 

middel van de USB kabel.
  Indien de groene LED van de DAT71 

oplicht, moet men het geheugen van de 
DAT71 wissen (zoals verder omschreven 
in 'geheugen van de DAT71 wissen').

4.  PCT14 starten.
5.  In de PCT14 vervolgens 'Update device 

list and Read out device memory' 
selecteren. 

  De rode en de groene LED van de DAT71 
knipperen en de gegevens worden uit-
gelezen.

  Na het beëindigen van het uitlezen van 
de gegevens doven de beide LED’s en 
de naam van de actor verschijnt in het 
linker gedeelte van de PCT14.

6.  Na het wijzigen van de configuratie 
'Add data and transfer to device';

  de rode en groene LED’s van de DAT71 
knipperen om aan te duiden dat de 
gegevens verstuurd worden.

  Na het beëindigen van de gegeven-
soverdracht doven de beide LED’s.

7.  Selecteer 'disconnect from DAT71'.
8. De DAT71 verwijderen van de actor.
9.  De voedingsspanning van de actor 

inschakelen.

DAT71 als mobiele geheugenopslag:
Gegevens uitlezen van de actor:
1.  De voedingsspanning van de actor 

inschakelen.
2. De DAT71 in de actor insteken.
3.  De onderste toets (→) van de DAT71 

gedurende 3 seconden indrukken.
  De rode en groene LED lichten alterne-

rend op, het geheugen van de DAT71 
wordt gewist.

  De groene LED van de DAT71 knippert, 
de gegevens worden uitgelezen.

  Na het beëindigen van het uitlezen van 
de gegevens licht de groene LED op. 

4. De DAT71 verwijderen van de actor.

De gegevens van de DAT71 (= actor) 
overdragen naar de PC:
1.  De DAT71 met de PC verbinden door 

middel van de USB-kabel.
 De groene LED van de DAT71 licht op.
2.  PCT14 starten.
3.  In de PCT14 vervolgens 'Update device 

list and Read out device memory' 
selecteren.

  De groene LED van de DAT71 knippert, 
de gegevens worden uitgelezen. 

  Na het beëindigen van het uitlezen van 
de gegevens licht de groene LED op en 
de naam van de actor verschijnt in het 
linker gedeelte van de PCT14.

4.  Na het wijzigen van de configuratie 
'Add data and transfer to device';

  de groene LED van de DAT71 knippert 
en de gegevens worden overgedragen.

  Na het beëindigen van de gegeven-
soverdracht licht de groene LED op.

5.  Selecteer 'disconnect from DAT71'.
  Nadat de verbinding verbroken is, 

doven de beide LED’s.
6. De DAT71 verwijderen van de PC.

De gegevens van de DAT71 (= actor) 
overdragen naar de actor:
1.  De voedingsspanning van de actor 

inschakelen.
2. De DAT71 in de actor insteken.
 De groene LED van de DAT71 licht op.
3.  De bovenste toets (←) van de DAT71 

gedurende 3 seconden indrukken.
  De rode LED van de DAT71 knippert, 

de gegevens worden overgedragen.
  Na het beëindigen van het uitlezen van 

de gegevens licht de groene LED op. 
4. De DAT71 verwijderen van de actor.

Geheugen van de DAT71 wissen:
1.  De DAT71 met de PC verbinden door 

middel van de USB-kabel.
  De groene LED van de DAT71 licht op.
2.  De beide toetsen van de DAT71 samen 

indrukken gedurende 3 seconden.
  De rode en groene LED lichten alterne-

rend op, het geheugen van de DAT71 
wordt gewist.

  Nadat alle gegevens gewist zijn, 
doven de beide LED’s.

Bewaar dit document voor later gebruik!
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van de actoren van de reeks 71 met de 
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worden met de PC. Met de PCT14 kunnen 
de gegevens van een actor of naar een 
actor verstuurd worden. Daarenboven 
kan de DAT71 gebruikt worden als 
mobiele geheugenopslagplaats.
Hiervoor moet men de DAT71 in de actor 
steken en deze met een USB-kabel aan 
de PC aansluiten (niet inbegrepen in de 
levering).
Na het openen van de PCT14 kan de 
configuratie van de actor uitgevoerd 
worden, conform de handleiding.

Het insteken van een de DAT71 in een 
actor van de reeks 71.

DAT71 voor een directe aansluiting van 
een actor aan de PC:
1.  De voedingsspanning van de actor 

afschakelen.
2.  De DAT71 in de actor insteken.
3.  De DAT71 met de PC verbinden door 

middel van de USB kabel.
  Indien de groene LED van de DAT71 

oplicht, moet men het geheugen van de 
DAT71 wissen (zoals verder omschreven 
in 'geheugen van de DAT71 wissen').

4.  PCT14 starten.
5.  In de PCT14 vervolgens 'Update device 

list and Read out device memory' 
selecteren. 

  De rode en de groene LED van de DAT71 
knipperen en de gegevens worden uit-
gelezen.

  Na het beëindigen van het uitlezen van 
de gegevens doven de beide LED’s en 
de naam van de actor verschijnt in het 
linker gedeelte van de PCT14.

6.  Na het wijzigen van de configuratie 
'Add data and transfer to device';

  de rode en groene LED’s van de DAT71 
knipperen om aan te duiden dat de 
gegevens verstuurd worden.

  Na het beëindigen van de gegeven-
soverdracht doven de beide LED’s.

7.  Selecteer 'disconnect from DAT71'.
8. De DAT71 verwijderen van de actor.
9.  De voedingsspanning van de actor 

inschakelen.

DAT71 als mobiele geheugenopslag:
Gegevens uitlezen van de actor:
1.  De voedingsspanning van de actor 

inschakelen.
2. De DAT71 in de actor insteken.
3.  De onderste toets (→) van de DAT71 

gedurende 3 seconden indrukken.
  De rode en groene LED lichten alterne-

rend op, het geheugen van de DAT71 
wordt gewist.

  De groene LED van de DAT71 knippert, 
de gegevens worden uitgelezen.

  Na het beëindigen van het uitlezen van 
de gegevens licht de groene LED op. 

4. De DAT71 verwijderen van de actor.

De gegevens van de DAT71 (= actor) 
overdragen naar de PC:
1.  De DAT71 met de PC verbinden door 

middel van de USB-kabel.
 De groene LED van de DAT71 licht op.
2.  PCT14 starten.
3.  In de PCT14 vervolgens 'Update device 

list and Read out device memory' 
selecteren.

  De groene LED van de DAT71 knippert, 
de gegevens worden uitgelezen. 

  Na het beëindigen van het uitlezen van 
de gegevens licht de groene LED op en 
de naam van de actor verschijnt in het 
linker gedeelte van de PCT14.

4.  Na het wijzigen van de configuratie 
'Add data and transfer to device';

  de groene LED van de DAT71 knippert 
en de gegevens worden overgedragen.

  Na het beëindigen van de gegeven-
soverdracht licht de groene LED op.

5.  Selecteer 'disconnect from DAT71'.
  Nadat de verbinding verbroken is, 

doven de beide LED’s.
6. De DAT71 verwijderen van de PC.

De gegevens van de DAT71 (= actor) 
overdragen naar de actor:
1.  De voedingsspanning van de actor 

inschakelen.
2. De DAT71 in de actor insteken.
 De groene LED van de DAT71 licht op.
3.  De bovenste toets (←) van de DAT71 

gedurende 3 seconden indrukken.
  De rode LED van de DAT71 knippert, 

de gegevens worden overgedragen.
  Na het beëindigen van het uitlezen van 

de gegevens licht de groene LED op. 
4. De DAT71 verwijderen van de actor.

Geheugen van de DAT71 wissen:
1.  De DAT71 met de PC verbinden door 

middel van de USB-kabel.
  De groene LED van de DAT71 licht op.
2.  De beide toetsen van de DAT71 samen 

indrukken gedurende 3 seconden.
  De rode en groene LED lichten alterne-

rend op, het geheugen van de DAT71 
wordt gewist.

  Nadat alle gegevens gewist zijn, 
doven de beide LED’s.
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