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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%.

Funk-Powerline-Gateway
FPLG14

Wireless Powerline Gateway. Bidirectioneel. 
Slechts 0,4 Watt stand-by verlies.
Modulair toestel voor montage op 
Din-rail DIN-EN 60715 TH35.
2 modules = 36mm breed en 
58mm diep.
Deze gateway vertaalt de radiotele-
grammen in Powerline telegrammen 
en omgekeerd.
Alle Powerline telegrammen van het 
stroomnet worden automatisch omgezet 
in RS485 bus telegrammen en eventueel 
ook als radiotelegrammen verstuurd 
indien er een FTD14 verbonden is.
Enkel de radiotelegrammen of de RS485 
bus telegrammen die ingeleerd werden in 
de FPLG14 worden vertaald in Powerline 
telegrammen en verstuurd op het elek-
trisch net. Tot 120 verschillende adressen.
Voedingsspanning 230V.
Werkt in verbinding met een FAM14 of 
FTS14KS. De onderlinge doorverbinding 
van RS485 en van de voeding gebeurt 
met de bruggetjes.
Er moet een toesteladres gegeven wor-
den aan de FPLG14 door de FAM14 of 
de FTS14KS. 
De HOLD klem moet verbonden worden 
aan de FAM14 of aan de FTS14KS.
Indien men de FPLG14 enkel gebruikt 
samen met een FSNT14 en FTS14EM, 
dan moet de HOLD klem met de ENABLE 
klem verbonden worden.

De LED onder de linker draaischakelaar 
van de geconfigureerde FPLG14 dooft.

FPLG14 resetten naar de 'fabrieks-
stand':
Plaats de linker draaischakelaar gedurende 
5 seconden op de stand reset, de rode 
LED onder die draaischakelaar licht op en 
knippert. Het domeinadres werd gewist en 
de fabrieksstand ingesteld.

Versturen van het knooppunt ID:
De linker draaischakelaar even op P 
plaatsen, het Powerline knooppunt ID 
wordt verstuurd.

De rode LED, achter de draaischakelaar 
rechts boven, begeleidt het inleerproces 
en tijdens het normaal gebruik toont hij, 
door kort knipperen, stuurbevelen aan.
De groene LED, achter de onderste 
draaischakelaar, toont Powerline tele-
grammen aan door even kort te knipperen.

Sensorfuncties:
Universele drukknop: 
In- en uitschakelen of op- en afdimmen.
Richtingsdrukknop: 
op één zijde drukken voor 'inschakelen 
of opdimmen' en op de andere zijde 
drukken voor 'uitschakelen of afdimmen'.
ZE: inschakelen (op memory waarde). 
ZA: schakelt uit.
FBH: 
Wordt enkel gebruikt in de functie bewe-
gingsdetectie. Met de PCT14 is het mo-
gelijk om een helderheidsdrempel in te 
stellen waarbij, afhankelijk van de helder-
heid (naast de beweging), de verlichting 
inschakelt. Uitschakelen gebeurt indien 
er geen beweging meer gedetecteerd 
wordt.
FTK:
Inschakelen bij het openen van het venster. 
Sluit men het venster dan wordt er uitge-
schakeld.

Functie draaischakelaar

De linker draaischakelaar moet tijdens 
de werking op AUTO geplaatst worden.
Adressering:
De middelste draaischakelaar bepaalt 
de groepsadressen (g) met 10 letters 
van A tot J.
De bovenste rechter draaischakelaar 
bepaalt het toesteladres (e) met 10 cijfers 
van 0 tot 9.
Bijkomende groepsadressen kunnen toe-
gekend worden met de PCT14.
Een onbeperkt aantal Powerline actoren/
stuuringangen kunnen dezelfde g en e 
bezitten.
Alle Powerline actoren met dezelfde g en 
e schakelen samen.
Het groepsadres g bepaalt een hoofd-
groep, bv. alle rolluikactoren hebben 
dezelfde g doch verschillende e.
Toesteladres e 
Drukknoppen die met e = 0 ingeleerd 
worden, werken op alle Powerline actoren 
met dezelfde g onafhankelijk van e (bv. 
centrale bedieningen van rolluiken). 

Domeinadressen toekennen:
De FPLG14 is bij levering niet geconfigu-
reerd.
1.  De FPLG14 onder spanning zetten. 

De rode LED onder de linker 
draaischakelaar van de niet gecon-
figureerde FPLG14 knippert.

2.  Binnen de 5 seconden, 5 maal (10 
maal) de drukknop (schakelaar) be-
dienen van een reeds eerder geïnstal-
leerd en geconfigureerd Powerline 
toestel . De actor/sensor ingang ver-
stuurt daarmee zijn domeinadres 
naar de FPLG14. 

Bij levering is het geheugen leeg. Mocht 
men eraan twijfelen of er reeds iets 
ingeleerd werd, dan moet men het 
geheugen volledig wissen:
plaats de onderste draaischakelaar op 
CLR. De rode LED knippert fel. Vervolgens 
moet men de bovenste draaischakelaar, 
binnen de 10 seconden 5 maal tot de



moet men de bovenste draaischakelaar, 
binnen de 10 seconden, 5 maal tot de 
rechtse aanslag draaien en terug (draai-
en in uurwijzerszin). De LED stopt met 
knipperen en dooft na 2 seconden. Alle 
ingeleerde sensoren zijn gewist.

Om één enkele sensor te wissen:
Idem zoals bij het inleren, doch de on-
derste draaischakelaar op CLR plaatsen 
(i.p.v. op LRN) en de sensor bedienen. 
De fel knipperende LED dooft. 

Sensoren inleren in de FPLG14:
1.  De middelste draaischakelaar op het 

gewenste groepsadres g plaatsen.

2.  De draaischakelaar boven rechts op 
het gewenste toesteladres e plaatsen.

3.  De onderste draaischakelaar op de 
gewenste inleerfunctie plaatsen, de 
rode LED knippert rustig.

 UT = universele drukknop inleren
  RT = richtingsdrukknop inleren, 

richtingsdrukknoppen worden bij het 
indrukken automatisch volledig inge-
leerd. 

  Daar waar gedrukt wordt, is dan ge-
definieerd voor het inschakelen (of 
opdimmen), de andere zijde is dan 
voor het uitschakelen (of afdimmen).

 ZE = 'centraal aan' inleren
  ZA = 'centraal uit' inleren
 FTK, FBH = FTK of FBH inleren
  GFVS = PC met GFVS software inleren

4.  Snel 2x op de in te leren drukknop 
duwen (dubbele klik). De LED dooft.

Indien men meerdere gecodeerde sensoren 
moet inleren, dan moet men de onderste 
draaischakelaar even wegdraaien van de 
actuele positie en opnieuw bij 1 aanvangen.

Na het inleren moet men de onderste 
draaischakelaar op AUTO plaatsen.

Het inleren van een Powerline stu-
ringsingang in een RS485 bus actor:
1.  Met de bovenste draaischakelaar van 

de bus actor kiest men de gewenste 
inleerfunctie (bij de FSR14 en de 
F4HK14 de onderste draaischakelaar 
op het gewenste kanaal plaatsen).

2.  Plaats de middelste draaischakelaar 
op LRN, de LED knippert rustig.

3.  De drukknop bedienen, de LED dooft.

Om Powerline telegrammen, die verstuurd 
worden met de software PL-SW-PROF 
om te zetten in inleertelegrammen voor 
RS485 bus actoren, moet de onderste 
draaischakelaar op AUTO/LRN geplaatst 
worden.

Toesteladres toekennen aan de FPLG14:
Plaats de draaischakelaar van de FAM14 
op de positie 1, de rode LED licht op. De 
onderste draaischakelaar van de FPLG14 
op ADR plaatsen, de rode LED knippert 
rustig. Nadat de FAM14 een adres heeft 
toegekend licht de onderste LED groen 
op gedurende 5 seconden en de LED 
van de FPLG14 dooft.

Wissen van de configuratie van het 
toestel:
Plaats de onderste draaischakelaar op 
CLR. De rode LED knippert fel. Vervolgens 
draait u de bovenste draaischakelaar 
binnen een tijdsbestek van 10 seconden 
5 maal tot de linker aanslag (draaien 
tegen uurwijzerszin) en weer naar rechts. 
De LED stopt met knipperen en dooft na 
5 seconden. Het toestel bevindt zich 
opnieuw in de fabrieksinstelling.

Wissen van de configuratie van het 
toestel en van het toesteladres:
Plaats de onderste draaischakelaar op 
CLR. De rode LED knippert fel. Vervolgens 
draait u de bovenste draaischakelaar bin-
nen een tijdsbestek van 10 seconden 8 
maal tot de linker aanslag (draaien tegen 
uurwijzerszin) en weer naar rechts. De 
LED stopt met knipperen en dooft na 5 
seconden. Het toestel bevindt zich opni-
euw in de fabrieksinstelling en ook het 
toesteladres is gewist.

Configureren van de FPLG14:
De volgende punten kunnen met de 
PCTool PCT14 geconfigureerd worden:
■  Drukknop inleren met enkele klik of 

met dubbele klik
■  Toesteladres toekennen of wissen

Opgelet! In de PC-Tool PCT14 mag 
men niet vergeten ‚de verbinding met 
de FAM te verbreken‘. Zolang er een 
verbinding is tussen de PC-Tool PCT14 
en de FAM14 worden er geen zendbe-
velen uitgevoerd. 
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Bewaar dit document voor later gebruik! 
Wij raden aan om de behuizing voor 
handleidingen GBA14 te gebruiken.


