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Draadloze tellerverzamelaar voor
stroom- , gas- en watertellers. 
Voor 3 pulsuitgangen en/of 3 scanners
AFZ, slechts 0,1Watt stand-by verlies.
Modulair toestel voor montage op Din-rail
DIN-EN 60715 TH35. 
1 module = 18mm breed en 58mm diep.
De onderlinge doorverbinding van RS485
en van de voeding gebeurt met de
bruggetjes. 
Deze tellerverzamelaar kan de gegevens
verzamelen van maximum drie kWh-,
gas- en watertellers en zet de gegevens
op de RS485-Bus, om die ofwel naar
een externe pc ofwel in het netwerk voor
gebouwen te sturen.
De verbinding gebeurt ofwel door de
aansluiting op de pulsuitgang SO van de
kWh-teller ofwel door het gebruik van
een scanner AFZ per Ferraris kWh-teller.
De scanner wordt voor de draaischijf van
de teller gekleefd en met zijn aansluitka-
bel aangesloten aan één van de klem-
men SO1-SO3/GND. De F3Z14D herkent
zelf of er een pulsuitgang of een AFZ is
aangesloten.
De tellerstand wordt via de twee toetsen
ingegeven in het display, net zoals de
pulsverhouding (aantal pulsen of om-
wentelingen per kWh of per kubieke 
meter). De instellingen kunnen vergren-
deld worden.
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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%.

geldt voor apparaten vanaf productie-
week 12/15 (Zie opdruk onderkant
 behuizing)

deld worden.
Met de PC-Tool PCT14 kan men teller-
standen invoeren en uitlezen. Daarnaast
kan men de pulsverhouding invoeren, de
normale aanduiding kiezen en het toestel
vergrendelen. 
Het display is opgesplitst in drie velden.
Veld 1:
De normale aanduiding is de meeteenheid
van de momentele tellerstand aangeduid
in veld 3, ofwel kWh ofwel megawattuur
MWh ofwel kubieke meter M3 of kubieke
decameter DM3.
Veld 2:
De actuele waarde van het stroomverbruik
in watt of in kilowatt of het debiet in 
centiliter of in decaliter.
De pijl, links van het displayveld 1 toont
de automatische omschakeling van 0 tot
99W of cl/s in 0,1 tot 65kW of dal/s. De
aanduiding is afhankelijk van het aantal
impulsen van de teller. De aangeduide
minimumbelasting is bv. 10 Watt bij
2000 impulsen per kWh en 2000 Watt
bij 10 impulsen per kWh.
Veld 3:
De normale aanduiding is de tellerstand.
Alle 4 seconden wisselen de drie cijfers
voor de komma en 1 cijfer na de komma
van 0 tot 999,9 alsook van 1 tot 3 cijfers
voor de komma van 0 tot 999.
De kWh-teller kiezen op het display:
MODE indrukken en de functie ANZ met
MODE selecteren. Daarna met SET de tel-
lernummers selecteren, die als normale
aanduiding getoond moeten worden.
Bevestigen met MODE.
Alle Eltako kWh-tellers hebben een pul-
suitgang SO en kunnen dus aan de kWh-
tellerverzamelaar aangesloten worden.
Enkel de FWZ14-65A, DSZ14DRS-3x65A
en DSZ14WDRS-3x5A worden recht-
streeks aan de Bus gekoppeld.
Type teller:
Typ 1 = kWh-teller
Typ 2 = gasteller
Typ 3 = waterteller
Type kiezen en de tellerstand invoeren:
MODE drukken en vervolgens met SET de
functie Z1zoeken en met MODE selecteren.
TYP knippert. Met SET het gewenste type
(1, 2 of 3) kiezen en met MODE bevesti-
gen. MWH of DA³ knippert. 

Met SET kan men in veld 3 de tellerstand
wijzigen van 0 tot 999. Kort drukken op
SET wijzigt telkens met 1, door lang druk-
ken verandert de waarde snel, loslaten
en opnieuw drukken verandert de telrich-
ting. Altijd bevestigen met MODE, ook als
er niets gewijzigd werd. KWH of M³ knip-
pert en met SET wijzigt men de tellerstand
van 0 tot 999,9 in veld 3, zoals voor-
dien bij de MWH en DM³. De juiste waar-
de wordt eveneens met MODE bevestigd.
De normale aanduiding verschijnt op-
nieuw. Net hetzelfde doen voor Z2 en Z3. 

Uitgangspulsen (S0) instellen:
De tellerconstante (impulsen of omwen-
telingen/kWh of m³) staan normaal ver-
meld op de teller. MODE drukken en 
vervolgens met SET de functie S01 zoe-
ken en met MODE selecteren. SO1 knip-
pert. Met SET wijzigt men in veld 3 het
aantal impulsen per kWh van 1 tot 9999.
Kort drukken op SET wijzigt telkens met
1, door lang drukken verandert de waar-
de snel, loslaten en opnieuw drukken
verandert de telrichting. De waarde met
MODE bevestigen. De normale aandui-
ding verschijnt opnieuw. Net hetzelfde
doen voor S02 en S03. 
20 seconden na de laatste druk op de
toetsen wordt er overgeschakeld op de
normale aanduiding.

Toets vergrendeling inschakelen: 
MODE en SET samen kort indrukken en
bij LCK met SET vergrendelen. Dit wordt
op het display aangetoond door een 
pijltje naast het slotsymbool.

Toetsvergrendeling uitschakelen: 
MODE en SET samen gedurende 2 se-
conden indrukken en bij UNL met SET
ontgrendelen.
Vermogen aanduiding in veld 2 hangt af
van het aantal impulsen (S0) van de
teller. De aangeduide minimumbelasting
is bij 2000 imp/ kWh 10 Watt en bij 10
imp/kWh 2000 Watt.

Draadloze telegrammen:
Elke 180 seconden wordt er een ver-
mogentelegram verstuurd en het display
wordt geactualiseerd. Anders wordt er
binnen de 20 seconden een telegram
verstuurd  indien het vermogen met min-
stens 10% wijzigt en bij een wijziging
van de tellerstand Een compleet tele



stens 10% wijzigt en bij een wijziging
van de tellerstand. Een compleet tele-
gram met de tellerstanden en de vermo-
gens van Z1, Z2 en Z3 wordt 10 secon-
den na het aansluiten van de voedings-
spanning en nadien alle 10 minuten
verstuurd.

Versturen van een inleertelegram:
Plaats de draaischakelaar van de FAM14
op 9. Op de F3Z14D MODE indrukken en
vervolgens met SET de functie LRN zoe-
ken en met MODE selecteren, nu knippert
Z1. Na de bevestiging met MODE knippert
LRN+ op het display. Met de SET toets
wordt het inleertelegram voor Z1verstuurd.
Na kort drukken op MODE knippert Z1
opnieuw, met SET kiest men nu Z2 en
deze bevestigen met MODE, nu knippert
LRN+. Met de SET toets wordt het inleer-
telegram voor Z2 verstuurd. Na kort
drukken op MODE knippert Z2 opnieuw,
met SET kiest men nu Z3 en deze beves-
tigen met MODE, nu knippert LRN+. 
Met de SET toets wordt het inleertelegram
voor Z3 verstuurd. Men kan de inleermo-
dus enkel verlaten door langer dan 2s
op de MODE toets te drukken en wordt er
overgeschakeld op de normale aandui-
ding. Vervolgens de draaischakelaar van
de FAM14 op de positie 2 of 5 plaatsen.

Een toesteladres toewijzen aan de
F3Z14D: Plaats de draaischakelaar van
de FAM14 op positie1en de LED licht rood
op. MODE drukken op de F3Z14D, en dan
met SET de functie LRN zoeken en met
MODE selecteren, nu knippert Z1. Nadat de
FAM14 een adres toegewezen heeft ,licht
de LED gedurende 5 seconden groen op
en bij de F3Z14D verschijnt terug de nor-
male aanduiding. Vervolgens de draai-
schakelaar van de FAM14 op de 
positie 2 of 5 plaatsen.

Een toesteladres wissen:
MODE drukken en met SET de functie GA
zoeken. Deze met MODE selecteren. Nu
kan met SET het toesteladres veranderd
worden in 000. Wordt 000 met MODE
bevestigd, dan wordt het toesteladres ge-
wist en verschijnt de normale aanduiding.

F3Z14D configureren:
De volgende punten kunnen met de PC-
Tool PCT14 geconfigureerd worden:

■ Tellerstanden invoeren
■ Kiezen van type van teller
■ Tellerstanden uitlezen
■ Uitgangsimpulsen (S0) invoeren
■ Normale aanduiding kiezen
■ Bediening van het toestel vergrendelen

of ontgrendelen

Opgelet! In de PC-Tool PCT14 mag men
niet vergeten 'de verbinding met de
FAM te verbreken'. Zolang er een ver-
binding is tussen de PC-Tool PCT14 en
de FAM14 worden er geen zendbevelen
uitgevoerd.

Technische gegevens

Stand-by verlies 0,1W

Per aangesloten AFZ moet men rekening
houden met een vermogenverlies van
0,1W.

Eltako GmbH
D-70736 Fellbach

+49 711 94350000
www.eltako.com

12/2015 Wijzigingen voorbehouden.

Bewaar dit document voor later gebruik!
Wij raden aan om de behuizing voor
handleidingen GBA14 te gebruiken.

Indien een actor inleer klaar is
(de LED knippert rustig) dan
wordt het eerst komende sig-
naal ingeleerd. Men moet er dus
zeker goed op  letten dat tijdens
de inleerfaze geen andere senso-
ren bediend worden!
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