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Deze toestellen mogen enkel en alleen geïnstalleerd worden door een gediplo-
meerde 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%.

1. Overzicht van de Wireless GSM module FGSM14

Wireless GSM-ontvanger voor de Eltako-RS485-Bus. Bidirectioneel. 
Slechts 0,9 Watt stand-by verlies. De GSM-antenne wordt meegeleverd.
Modulair toestel voor montage op Din-rail DIN-EN 60715 TH35. 
3 modules = 54mm breed en 58mm diep. 
Tijdens het ontvangen en zenden bedraagt het vermogen ca. 2 Watt.
De onderlinge doorverbinding van RS485 en van de voeding gebeurt met de 
bruggetjes. De GSM-module verbindt Smartphones gecodeerd direct met de 
Bus via het mobiele telefoonnetwerk. Zo kunnen met Eltako-App zeer eenvou-
dig tot 16 actoren van de reeks 14 in dezelfde Bus gecodeerd aangesproken 
worden. Die melden hun status terug. Daarnaast zijn er 8 bijkomende status-
meldingen mogelijk bv. voor temperaturen en storingsmeldingen. Bij de active-
ring van de App in de Smartphone volgt er onmiddellijk een statusoverzicht. 
Een eenvoudige en zekere registratie dankzij de Eltako-quickcon®-technologie.
De geassocieerde App’s kunnen gratis gedownload worden bij de Apple (iOS/Apple) 
en Google (Android/Google) online stores.
De configuratie gebeurt met de PC-Tool PCT14. Kennis betreffende het 
gebruik van de PC-Tool PCT14 is dus een must.
De voedingsspanning komt van een interne voeding en is dus onafhankelijk van de 
Busvoeding. Daardoor is er een 230V-aansluiting noodzakelijk aan de klemmen L en N.
Indien de GSM-ontvanger in een andere verdeelkast gemonteerd wordt dan de 
verdeelkast waar de actoren van de reeks 14 geïnstalleerd werden, dan gebeurt de 
Bus-verbinding met een afgeschermde kabel met 2 draden (bv. een telefoonkabel) 
via een FBA14. Aansluiting op de klemmen RSA en RSB.
De prijs van de Duitse versie omvat een forfaitair flatrate data abonnement voor 
een periode van 2 jaar. Hiervoor moet men het bijgeleverde inschrijvingsformulier 
invullen en indienen dat zich in de verpakking bevindt. De activering gebeurt de 
volgende werkdag na ontvangst van het formulier. Een aansluitcontract wordt auto-
matisch aangeboden. Een data-simkaart zit reeds in het toestel. Deze kan eventueel 
verwisseld worden met een kaart van een andere provider, hiervoor moet men de 
middelste frontplaat wegnemen.
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2. Voorbereiding

Eerst en vooral moet men het registratieformulier M2M invullen en naar onze soft-
ware partner BSC sturen. (Dit is NIET nodig indien u een FGSM14E besteld heeft).
De firma BSC zal dan de SIM kaart activeren. 
Men moet steeds vóór dat men de module opstart de GSM antenne aansluiten, 
om te voorkomen dat men de interne modem beschadigt! Na het aansluiten van 
de voedingsspanning, knippert de groene LED (bovenaan in het midden) aan een 
constant tempo (nog geen GSM verbinding of de SIM kaart is nog niet geactiveerd) 
en de groene LED achter de draaischakelaar knippert fel. 
Een GSM verbinding (SIM kaart geactiveerd) wordt aangeduid door de LED bovenaan 
in het midden: deze knippert alle 3 seconden 2 maal kort en de groene LED achter 
de draaischakelaar dooft. Tijdens de werking licht de groene LED achter de draai-
schakelaar even op indien er een schakelbevel van de App ontvangen wordt of 
indien er een bevestiging naar de App verstuurd wordt.
Verbinding met de Eltako RS485 bus. De onderlinge doorverbinding van de RS485 en 
van de voeding gebeurt met de bruggetjes. De functie van de FGSM14 GSM module 
vereist dat de FAM14 antennemodule of de FTS14KS een toesteladres toekennen aan 
die GSM module.

3. Configuratie

Toesteladres toekennen aan de FGSM14:
Plaats de draaischakelaar van de FAM14 of de FTS14KS op positie 1, de onderste LED 
wordt rood. Plaats de draaischakelaar van de FGSM14 op positie 10, de groene LED 
achter de draaischakelaar van de FGSM14 knippert rustig. Nadat de FAM14 of FTS14KS 
een adres toegewezen heeft, licht hun onderste LED gedurende 5 seconden groen op 
en de LED van de FGSM14 dooft. 

Alle ID’s wissen:
Binnen de 10 seconden de draaischakelaar 5 maal tot de rechter aanslag draaien (draaien 
in uurwijzerszin) en terug. De groene LED licht op gedurende 10 seconden en dooft. 
Alle ID’s zijn gewist.

Alle ID’s en het toesteladres van de FGSM14 wissen:
Draai de draaischakelaar binnen de 10 seconden 8 maal tot de rechter aanslag en 
terug weg daarvan (draaien in uurwijzerszin). De groene LED licht op gedurende 
10 seconden en dooft daarna. Alle ID’s en het toesteladres werden gewist.
De FGSM14 is een toestel met 8 kanalen. De schakelbevelen van de App worden via 
de FGSM14, na aanvraag van de FAM14 of FTS14KS, op de bus gestuurd en afhankelijk 
van de bedrijfsmodus van de FAM14 of FTS14KS ook verzonden per radio telegram.
De FAM14 of FTS14KS moet in bedrijfsmodus 2, 3, 5 of 6 gebruikt worden.

Functie van de draaischakelaar van de FGSM14:
Positie 1: de schakelbevelen van de App worden door de FGSM14 1 maal in de bus verstuurd. 
Positie 2: de schakelbevelen van de App worden door de FGSM14 2 maal in de bus verstuurd. 
Positie 3: de schakelbevelen van de App worden door de FGSM14 3 maal in de bus verstuurd.
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De FGSM14 configureren met de PCT14:
De volgende functies kunnen worden geconfigureerd met de PC-Tool PCT14:
• Toesteladressen toekennen of wissen
• ID’s (= toesteladressen van actoren) invoeren
• ID’s van sensoren invoeren

Met de PC-Tool PCT14 een verbinding tot stand brengen met de FAM14 of FTS14KS.
Selecteer: Update device list and read out device memory.
De toesteladressen worden in decimalen voorgesteld in het linker veld van de 
toestellijst van de PCT14. Wanneer men die invoert in het ID-gedeelte moet 
men die eerst omzetten in hexadecimalen conform de omzettingslijst op blz. 10. 
De ingevoerde ID’s in de schakelactoren moeten overeenkomen met de toestel-
adressen van de FGSM14. 
Voorbeeld: de FGSM14 heeft de toesteladressen 5 – 12.
 In het ID-gedeelte van de actoren voert men 05 in voor adres 5, 06 voor 
 adres 6, 07 voor adres 7, 08 voor adres 8, 09 voor adres 9, 0A voor adres
 10, 0B voor adres 11 en 0C voor adres 12. 
Selecteer vervolgens Add data and transfer to device:

De App kan 16 verschillende schakelbevelen genereren. 
Groep 1 (= drukknop nr. 1 tot 8) met rechts boven en rechts onder 
Groep 2 (= drukknop nr. 9 tot 16) met links boven en links onder

In principe moeten alle schakelbevelen van de FGSM14 ingevoerd worden als cen-
trale sturing in het ID-gedeelte van de actoren en voor elke drukknop als centraal  
aan en centraal uit.
Hiervoor selecteert men Change data voor de gewenste ID-lijn. 
Nu moet men het volgende invoeren: 
Voorbeeld 1: ID = 05, functie = centraal aan, drukknop = bovenaan rechts, kanaal 1
  ID = 05, functie = centraal uit, drukknop = onderaan rechts, kanaal 1
Selecteer vervolgens de optie Add data and transfer to device.
Voorbeeld 2: ID = 0C, functie = centraal aan, drukknop = bovenaan links, kanaal 2
  ID = 0C, functie = centraal uit, drukknop = onderaan links, kanaal 2
Selecteer vervolgens de optie Add data and transfer to device.
Voor iedere toets van de App, die een schakelbevel moet genereren, moet in het 
configureer-gedeelte van de FGSM14 een ID voor het bevestigingstelegram ingevoerd 
worden. Deze ID komt overeen met het toesteladres van de actor waarvan het 
bevestigingstelegram komt. 
Voorbeeld:  de actor FSR14-4x heeft het toesteladres 13-16.
 In het configureer-gedeelte van de FGSM14 wordt in de ID tabel voor 
 toets 1 van de App 0D voor het adres 13 in lijn nr. 1 ingevoerd, voor toets
 4 van de App wordt 0E voor adres 14 ingevoerd in lijn nr.4, voor toets 
 9 van de App wordt 0F voor adres 15 ingevoerd in lijn nr.9, voor toets 
 16 van de App wordt 10 voor adres 16 in lijn nr.16 ingevoerd.
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Selecteer vervolgens de optie Add data and transfer to device.

Opgelet! In de PC-Tool PCT14 mag men niet vergeten 'de verbinding met de 
FAM14 of de FTS14KS te verbreken'. 

Zolang er een verbinding is tussen de PC-Tool PCT14 en de FAM14 of FTS14KS 
worden er geen zendbevelen uitgevoerd. 

Nadat alles ingevoerd werd met de PCT14 en overgedragen werd naar de toestellen 
is het aangeraden om de bus installatie opnieuw op te starten door de spanning 
even af te schakelen en opnieuw in te schakelen.
Bij het opnieuw opstarten worden de toestanden van alle actoren opgevraagd en 
tijdelijk opgeslagen in de FGSM14. Daardoor zijn alle actuele statussen van de actoren 
beschikbaar van zodra de App verbinding heeft met de FGSM14.

4. De Eltako quickcon®-technologie

Dit is een eenvoudige methode om de Eltako FGSM14 te verbinden met de Eltako 
FGSM14 App zonder kennis te hebben van de bediening van IP adres convertors 
(bv.; DynDNS) of poort blokkades.
Opgelet: indien men de App gebruikt, ontstaat er data verkeer, en dit kan extra 
kosten genereren, afhankelijk van uw contract voor uw draagbare telefoon.

Afbeelding 1: gecodeerde verbinding zonder poort blokkade of IP adres conversie.
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Download de Eltako FGSM14 App van de App shop van uw provider (iPhone  
iTunes, Android  Google Play) en installeer die. De geassocieerde App’s kunnen 
gratis gedownload worden bij de Apple (iOS/Apple) en Google (Android/Google) 
online stores. 
Start de Eltako App 'FGSM14':

Afbeelding 2: start de App

Opties geven u toegang tot de Setup.

5. Setup verbinding maken via Eltako quickcon®

Het IMEI nummer van de Eltako FGSM14 invoeren in het veld Ziel IMEI (bestemming 
IMEI). Dit nummer staat op een sticker op de zijkant van de FGSM14 en er zit een 
bijkomende sticker in de verpakking.
Het paswoord invoeren in het veld Password.
Info: het invoeren van het IMEI en het paswoord garanderen het feit dat er geen 
ander toestel nog een verbinding kan maken.

Afbeelding 3: opties FGSM14 App

Vervolgens Save & connect (opslaan en verbinden) en de status overzicht verschijnt.
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6. Sturen en visualiseren via de App

De App heeft 3 screen pagina’s die men kan selecteren via tabs in de boven-
rand: Gruppe 1 (groep 1), Gruppe 2 (groep 2) en Infos 

Het hangslot in de rechter bovenhoek toont aan dat de verbinding gecodeerd is. 
Druk op de toets met de twee ronde pijlen voor een update van het beeld en via de 
toets met de schuifregelaar heeft men toegang tot de optie dialoog.

Afbeelding 4: display van groep 1

 Afbeelding 5: schakeltoestand UIT      Afbeelding 6: toets niet actief 

Afbeelding 7: wachten op terugmelding        Afbeelding 8: schakeltoestand AAN

Schuifregelaar

Actualisatie

Codering
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Gruppe 1 (groep 1) en Gruppe 2 (groep 2) bevatten elk 8 toetsen die schakelbevelen 
kunnen versturen en ze veranderen van kleur bij het ontvangen van een bevestiging.
Schakelbevelen kunnen slechts verstuurd worden indien de toets reeds een bevesti-
ging ontvangen heeft. Zo niet is de toets grijs en niet actief. Een bevestiging wordt 
enkel dan aangeduid indien er een geldige ID ingevoerd werd in het configuratie- 
gedeelte nr. 1-8 (groep 1) en nr. 9-16 (groep 2) van de FGSM14. Van zodra een nieuwe 
bevestiging van de App ontvangen wordt, wordt de actuele status weergegeven in 
de toets. 
Blauw betekent een bevestiging voor UIT (0x50), voor de rolluiken NEER. 
Geel-groen betekent een bevestiging voor AAN (0x70), voor rolluiken OP.
Wit betekent een ongedefinieerde positie (0x00, 0x01, 0x02) en kan slecht gegene-
reerd worden door de FSB14 indien er geen eindstop bereikt werd.
Een toets verstuurt altijd het tegenovergestelde schakelbevel dan de status waarin die 
staat, dwz. indien hij UIT aanduidt, wordt er een bevel AAN verstuurd en omgekeerd.
Men kan pas opnieuw drukken nadat er een nieuwe bevestiging werd ontvangen. 
De wachttijd wordt aangeduid door een cirkel in de toets.

Op de Infos schermpagina kunnen er 8 status boodschappen getoond worden die 
met de PCT14 ingevoerd werden vanaf geheugenplaats 17.
Plaats 17 is gereserveerd voor een temperatuuraanduiding met FTR65H, FTR65D of FTF65.
Plaats 18 is gereserveerd voor een helderheidsaanduiding met FAH60, FAH65 of FIH66.
Hun ID’s moeten wel ingevoerd worden.
Plaatsen 19 tot 22 worden gemerkt als status 1 tot 4 en de plaatsen 23 en 24 als storing 1 
en 2. Hieraan kunnen de ID’s van sensoren en actoren gekoppeld worden, die drukknop 
telegrammen versturen. Deze zijn venster- deurcontacten, Hoppe handgrepen, draadloze 
zendmodules, draadloze drukknoppen en bevestigingstelegrammen van actoren.
Alle info aanduidingen kunnen gewijzigd worden door met de vinger lang op 
de tekst te drukken.
De status indicaties worden in kleur voorgesteld:
•  Venster gesloten (handgreep of FTK) wordt met een blauwe punt aangeduid, 

venster open of gekanteld wordt met een gele punt aangeduid.
• Bevestiging AAN of OP wordt aangeduid met een gele punt.
• Bevestiging UIT of NEER wordt aangeduid met een blauwe punt.
• Kaartenschakelaar IN wordt aangeduid met een gele punt. 
• Kaartenschakelaar UIT wordt aangeduid met een witte punt. 
•  Drukknop telegram boven rechts (Hex 0x70) of onder links (Hex 0x10) ingedrukt, 

wordt aangeduid met een gele punt. 
• Drukknop telegram onder rechts (Hex 0x50) ingedrukt, wordt aangeduid met een 
 blauwe punt.
• Drukknop telegram loslaten (Hex 0x00), wordt aangeduid met een witte punt.
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7. De SIM kaart verwisselen

Verwijder het frontpaneeltje van het middelste gedeelte om een SIM kaart te plaatsen 
of te vervangen. Men kan die verwijderen door de onderste lip naar voor te trekken. 
De PIN code aanvraag van de SIM kaart moet gedeactiveerd zijn.
Een lijst met providers die automatisch de App herkennen, is te vinden op de achterste 
pagina van deze brochure.

Afbeelding 9: Eltako FGSM14        Afbeelding 10: Eltako FGSM14 geopend

8. De levering omvat

De speciale verpakking omvat de GSM module FGSM14, een GSM antenne met 
250 cm kabel, 1 ruitertje van 1 module, 2 lege behuizingen, een sticker met de IMEI 
van het toestel en een handleiding.
De Duitse versie bevat ook nog het aanvraagformulier voor het 2 jaarlijks data flat 
contract.

SIM kaart

Frontplaat
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Conversietabel decimale nummers naar hexadecimale nummers

DEC HEX DEC HEX DEC HEX DEC HEX

1 01 33 21 65 41 97 61

2 02 34 22 66 42 98 62

3  03 35 23 67 43 99 63

4 04 36 24 68 44 100 64

5 05 37 25 69 45 101 65

6 06 38 26 70 46 102 66

7 07 39 27 71 47 103 67

8 08 40 28 72 48 104 68

9 09 41 29 73 49 105 69

10 0A 42 2A 74 4A 106 6A

11 0B 43 2B 75 4B 107 6B

12 0C 44 2C 76 4C 108 6C

13 0D 45  2D 77 4D 109 6D

14 0E 46 2E 78 4E 110 6E

15 0F 47 2F 79 4F 111 6F

16 10 48  30 80 50 112 70

17 11 49 31 81 51 113 71

18 12 50 32 82 52 114 72

19 13 51 33 83 53 115 73

20 14 52 34 84 54 116 74

21 15 53 35 85 55 117 75

22 16 54 36 86 56 118 76

23 17 55 37 87 57 119 77

24 18 56 38 88 58 120 78

25 19 57 39 89 59 121 79

26  1A 58 3A 90  5A 122 7A

27 1B 59 3B 91 5B 123 7B

28  1C 60 3C 92 5C 124 7C

29 1D 61 3D 93 5D 125 7D

30 1E 62 3E 94 5E 126 7E

31 1F 63 3F 95 5F 127 7F

32  20 64 40 96 60 128 80
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Bewaren voor later!

Serelec n.v.: Voor product advies en technische ondersteuning:
Gasmeterlaan 207,   Serelec n.v.  09 2234953
B-9000 Gent, België   info@serelec-nv.be
www.eltako.com 

11/2013 Wijzigingen voorbehouden.

Europese providers die automatisch de App herkennen

Austria 
- A1
- T-Mobile
- Orange
Albania
- AMC
- Vodafone
Armenia
- Beeline
Belarus
- VELCOM

Belgium 
- Proximus 
- Mobistar
- BASE
Bosnia and 
Herzegovina
- Eronet Mobile
  Communications Ltd
- GSMBIH
Bulgaria
- M-TEL GSM BG
- BTC Mobile
- GloBul
Czech republic
- T-Mobile
- O2
- Vodafone
Croatia
- T-Mobile
- VIPnet
Denmark
- TDC Mobil
- SONOFON
- HI3G
- TELIA DK
Estonia 
- EMT GSM
- Radiolinja Eesti
- TELE2
Finland
- Radiolinja 
  Origo Oy
- Saunalahti
- Sonera

France 
- Orange F
- SFR
- Bouygues Telecom

Germany
- T-Mobile D
- D2 Vodafone
- E-Plus
- O2

Greece
- Cosmote
- Vodafone
- WIND

Hungary
- Telenor
- T-Mobile
- Vodafone

Iceland
- Vodafone

Ireland 
- Vodafone
- O2

Italy
- Telecom Italia
  Mobile
- Vodafone
- WIND
- H3G

Kazakhstan
- BeeLine GSM 
  (former K-Mobile)
- K-Cell

Latvia
- LMT GSM
- TELE2
- Bite GSM

Liechtenstein
- Mobilkom

Lithuania
- OMNITEL
- Bite GSM
- TELE2

Luxembourg
- LUXGSM
- TANGO
- Orange

Malta
- Vodafone
- go mobile

Macedonia
- T-Mobile

Monaco
- Monaco Telecom

Netherlands
- Tele2 Mobiel
- Vodafone
- KPN
- Telfort
- T-Mobile

Norway 
- Telenor Mobil
- NetCom GSM
- Teletopia
- Tele2 Norge

Poland
- Plus
- ERA GSM
- Orange

Portugal
- Vodafone
- OPTIMUS
- TMN

Romania
- Vodafone
- ORANGE

Russia
- Mobile Telesystems
- MegaFon
- Baykalwestcom
- Bee Line GSM
- Primtelefone

Serbia
- MOBTEL
- Mobilna Telefonija
  Srbije
- Vip mobile

Slovenia
- SiMobil-Vodafone
- MOBITEL

Slowakia
- Orange
- T-Mobile

Spain
- Vodafone
- Orange
- Movistar
- Simyo
- Jazztel

Sweden
- TELIA MOBILE
- Telenor
- COMVIQ
- Spring

Switzerland
- Swisscom
- Sunrise
- Orange

Turkey
- Turkcell
- Vodafone
- AVEA (Aria)

Ukraine
- MTS
- Beeline
- KYIVSTAR
- life:)

United Kingdom
- O2
- Vodafone
- T-Mobile UK
- Orange

Uzbekistan 
- Daewoo Unitel
- Coscom 
- Uzdunrobita GSM


