
Gateway voor meervoudig gebruik.
Bidirectionneel. Slechts 0,5 Watt stand-
by verlies.
Modulair toestel voor montage op Din-rail
DIN-EN 60715 TH35. 1 module = 18mm
breed en 58mm diep. 
Deze Gateway is slechts 1 module breed,
doch kan voor verschillende toepassingen
gebruikt worden: Voor het aansluiten van
max. drie stuks FEM, voor een directe
verbinding via de RS232 interface met
de PC, voor de verbinding met de bus-
componenten van de oudere serie 12 of
als een bus-verbinder van twee RS485
bussen van de serie 14.
De onderlinge doorverbinding van
RS485 en van de voeding gebeurt met
de bruggetjes. Functioneert in verbin-
ding met de FAM14 of de FTS14KS. 
De Hold-klem wordt aan de FAM14 of
FTS14KS verbonden.
Radio ontvangstmodules FEM worden
parallel aangesloten aan de sub-bus
klemmen RSA2 en RSB2 alsook aan de
voedingspanningsklemmen GND en +12V.
Tot 10 stuks drukknop invoermodules
FTS12EM kunnen in serie aangesloten
worden aan de bus klemmen RSA2 en
RSB2. Indien nodig in serie met de ont-
vangstmodules FEM.
De PC-verbinding gebeurt door aanslui-
ting op de klemmen Tx en Rx.
Actoren van de serie 12 kunnen aan de
sub-bus klemmen RSA2 en RSB2 aan-
gesloten worden. Een verbinding van de
Hold klem is hier niet nodig.
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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%.
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Hold klem is hier niet nodig.
Een tweede bus van de serie 14 actoren
wordt via de klemmen RSA2/RSB2 ge-
voed.
Indien er een FAM14 aangesloten is, wor-
den de FTS12EM’s gevoed via de klemmen
GND en +12V van de FGW14. De HOLD
klem van de FAM14 moet verbonden wor-
den met de HOLD klem van de FAM14.
Is er geen FAM14 aangesloten, dan moet
een voeding van 12V DC, FSNT12 of
SNT12, zorgen voor de voedingsspanning
van alle toestellen. De HOLD klem van
de FGW14 wordt dan via een weerstand
van 10kΩ met de +12V klem verbonden.
De klemmen Tx/Rx en RSA2/RSB2 mogen
niet gelijktijdig aangesloten worden.
Eventueel een bijkomende FGW14 ge-
bruiken.

Functie draaischakelaar

Pos. 1: Bus12 -> Bus14
Alle telegrammen in het serie 12 formaat
(FTS12EM, FAM12, FEM) die ingevoerd
worden via de klemmen RSA2 en RSB2,
worden doorgevoerd naar de bus van de
serie 14. Daarvoor moet de HOLD uit-
gang van de FGW14 verbonden worden
met de HOLD ingang van de FAM14 om
een storingsvrije buswerking te verzekeren.
Het is ook mogelijk om de FGW14 te
gebruiken zonder FAM14, bijvoorbeeld
als de actoren van de serie 14 enkel
moeten aangestuurd worden door
FTS12EM. Dan moet er wel een 12V DC
voeding aangesloten worden op de 12V
klemmen van de FGW14. De ID’s van de
FTS12EM telegrammen worden dan door
de FGW14 verhoogd met 255 (0x100)
alvorens deze naar de actoren van de
serie 14 te sturen, vermits de antwoorden
van de actoren van de serie 14 het ID
bereik innemen van 1-254. 
Pos. 2: Bus12 -> Bus14 met ID filter
Idem zoals Pos. 1, doch de ID’s van de
telegrammen, die in de bus van de serie
14 gekoppeld moeten worden, moeten
eerst ingeleerd worden.
Er kunnen 120 ID’s ingeleerd worden,
ofwel via de learn positie 8 ofwel via de
PCT14.
Pos. 3: Bus14 -> Bus12 
Alle radiotelegrammen van de FAM14

van de actoren van serie 14 worden via
de klemmen RSA2/RSB2 in formaat van
de serie 12 doorgestuurd zodat men
actoren van de serie 12 kan aansturen.
Pos. 4: Bus14 op RSA2/RSB2 -> Bus14
met ID filter
Bus telegrammen (58K baud) van een
tweede bus van serie 14, ontkoppeld
met een FBA14, en via de klemmen
RSA2/RSB2 verstuurd naar de eerste
bus van de serie 14. Daarvoor moet de
HOLD uitgang van de FGW14 gekoppeld
worden aan de HOLD ingang van de
FAM14 om zodoende een storingsvrije
buswerking te verzekeren. De ID’s van
de telegrammen die in de bus van de
serie 14 ingevoerd moeten worden,
moeten voordien met de PC-Tool PCT14
in de FGW14 ingegeven worden.
Inleren via positie 8 is niet mogelijk,
vermits dit enkel gaat met 9600 baud.
Pos. 5: Bus14 <-> RS232 9600 Baud
Aan de klemmen Tx en Rx kan er een
PC aangesloten worden via een RS232
interface met 9600 baud (formaat van
de serie 12). Telegrammen van de PC
worden gekoppeld in de bus van de
serie 14 en FAM14 telegrammen, zoals
bevestigingstelegrammen van de serie
14 actoren worden ontkoppeld.
Daarvoor moet de HOLD uitgang van de
FGW14 gekoppeld worden aan de HOLD
ingang van de FAM14 om zodoende een
storingsvrije buswerking te verzekeren.
Pos. 6: Bus14 <-> RS232 58K Baud
Idem als Pos.5, doch met 58K baud
(serie 14 formaat).
Pos. 7: CLR ID 9600 Baud
Reeds eerder ingeleerde ID’s  van tele-
grammen van de serie 12 kunnen hier
uit de ID filter gewist worden. De groene
LED knippert fel, de te wissen sensor
bedienen, de LED dooft.
Pos. 8: LRN ID 9600 Baud
ID’s van telegrammen van de serie 12
kunnen hier ingeleerd worden in de ID 
filter om later te worden gebruikt in Pos.2.
De groene LED knippert rustig, de in te
leren sensor bedienen, de LED dooft.
Pos. 9: PCT14 communicatie
Wanneer er een verbinding gemaakt
wordt tussen de PCT14 en de FAM14,
dan wordt er automatisch omgescha-
keld in de modi pos. 1 tot 6. De groene
LED op de FAM14 en de groene LED
van de FGW14 branden continu. Na het
verwijderen van de verbinding, doven
de groene LED’s Bij storingen is het

verwijderen van de verbinding, doven
de groene LED’s. Bij storingen is het
aan te raden om manueel over te scha-
kelen op pos. 9.
Pos. 10: Adres ontvangst
Nadat men de draaischakelaar op pos.
10 geplaatst heeft, is de FGW14 gedu-
rende 60 seconden klaar om een toe-
steladres te ontvangen van de FAM14 of
van de PCT14.

Werking met FEM: Nadat er een toestel -
adres toegewezen werd aan de FGW14,
moet met de PC-Tool PCT14 in het con-
textmenu een 'read device memory and
update device list' uitgevoerd worden. 
Dat verhindert, dat de bevestigingstele-
grammen van de actoren van de serie 14
opnieuw in de bus ingevoerd worden
via de FEM.

Toesteladres toewijzen voor de FGW14:
De draaischakelaar van de FAM14 op
pos. 1 plaatsen, de onderste LED wordt
rood. De draaischakelaar van de
FGW14 op de pos. 10 plaatsen, de
groene LED van de FGW14 knippert
rustig. Nadat het adres door de FAM14
toegewezen werd, kleurt de onderste
LED gedurende 5 seconden groen op en
de LED van de FGW14 dooft.

Alle ID-filters wissen: De draaischake-
laar binnen de 10 seconden 5 maal tot
de rechter aanslag draaien (draaien in
uurwijzerszin) en terug. De groene LED
licht op gedurende 10 seconden en
dooft. Alle ID-filters werden gewist.

Alle ID-filters en de toesteladressen
van de FGW14 wissen: De draaischake-
laar binnen de 10 seconden 8 maal tot
de rechter aanslag draaien (draaien in
uurwijzerszin) en terug. De groene LED
licht op gedurende 10 seconden en
dooft. Alle ID-filters en toesteladressen
werden gewist.

FGW14 configureren:
De volgende punten kunnen met de 
PC-Tool geconfigureerd worden:
■ Inleren van drukknoppen met enkele

of dubbele klik
■ Toesteladressen toewijzen of wissen
■ Sensoren toewijzen of wissen

Opgelet! In de PC-Tool niet vergeten
'verbinding verbreken met FAM14'.
Gedurende de verbinding van de PC-
Tool met de FAM14 worden er geen
zendbevelen uitgevoerd. 

Aansluitvoorbeeld:

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