
Drukknop-invoermodule voor de Eltako-
RS485-Bus, 10 stuuringangen voor uni-
versele stuurspanning. Slechts 0,1 Watt
stand-by verlies.
Modulair toestel voor montage op Din-rail
DIN-EN 60715 TH35. 
2 modules = 36mm breed en 
58mm diep. 
Aansluiting aan de Eltako-RS485-Bus.
De onderlinge doorverbinding van
RS485 en van de voeding gebeurt met
de bruggetjes. Functioneert in verbinding
met de FTS14KS of de FAM14.
10 stuuringangen +E1 .. + E10/-E, gal-
vanisch gescheiden van de voedings-
spanning. Stuurspanning: van 8 tot
230V UC.
Elke drukknop moet met een eigen ID in
één of meerdere actoren ingeleerd worden
conform de handleiding.

Functie draaischakelaar

Met de onderste draaischakelaar bepaalt
men tot welke groep een FTS14EM
behoort. In totaal zijn er 5 groepen (1,
101, 201, 301 en 401) met telkens 100
ID’s beschikbaar Met de bovenste draai
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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%.

101, 201, 301 en 401) met telkens 100
ID’s beschikbaar. Met de bovenste draai-
schakelaar (0..90) stelt men het ID bin-
nen de groep in. Het ID bereik binnen
een groep is het resultaat van de combi-
natie van de onderste en bovenste draai-
schakelaar en moet op iedere FTS14EM
verschillend ingesteld worden. Maximaal
10 FTS14EM vormen één groep. In totaal
zijn dus maximaal 50 FTS14EM met
500 drukknoppen mogelijk in één
RS485-Bus.
Elke FTS14EM kan met de onderste dra-
aischakelaar ofwel op UT (= universele
drukknop) ofwel op RT (= richtingsdruk-
knop) ingesteld worden. 
De LED achter de bovenste draaischake-
laar knippert eenmaal op, wanneer een
aangesloten drukknop bediend wordt.
Optie: men kan ook een twee modules
brede radio antennemodule FAM14
installeren, zodat de actoren dan ook
naast de conventionele drukknoppen via
de FTS14EM eveneens door handzenders,
draadloze drukknoppen en draadloze
sensoren aangestuurd kunnen worden.
Vermits de FAM14 over een geïntegreerde
voeding beschikt, is een FTS14KS voor
zo’n installatie overbodig. Door de bidi-
rectionele communicatie van de FAM14
bestaat ook de mogelijkheid om de
terugmelding van de actoren draadloos
te visualiseren op de server GFVS-Safe II.
De actuele status van de actoren wordt
weergegeven en kan ook gewijzigd wor-
den. Het verbinden van de HOLD klem-
men van alle toestellen regelt de Bus-
toegang en voorkomt botsingen.
Mits het gebruik van de optie outputmo-
dule FTS14FA kunnen de telegrammen
van de FTS14EM en van de FTS14KEM
eveneens naar het Eltako radio systeem
voor gebouwen gestuurd worden.
Alle hold klemmen van de FTS14EM
moeten verbonden worden met de hold
klem van de FTS14KS of FAM14.
Bij 1 tot 10 stuks FTS14EM moet aan
één FTS14EM de hold klem met de 
enable klem verbonden worden.
Bij 11 tot 20 stuks FTS14EM moeten bij
twee FTS14EM de hold klem met de
enable klem verbonden worden.
Bij 21 tot 30 stuks FTS14EM moeten bij
drie FTS14EM de hold klem met de 
enable klem verbonden worden.

Bij 31 tot 40 stuks FTS14EM moeten bij
vier FTS14EM de hold klem met de 
enable klem verbonden worden. 
Bij 41 tot 50 stuks FTS14EM moeten bij
vijf FTS14EM de hold klem met de 
enable klem verbonden worden.

10 stuuringangen = 10 universele druk-
knoppen UT:
E1 = 0x70 (FT4- rechts boven)
E2 = 0x50 (FT4- rechts boven)
E3 = 0x30 (FT4- links boven)
E4 = 0x10 (FT4- links onder)
E5 = 0x70 
E6 = 0x50 
E7 = 0x30 
E8 = 0x10 
E9 = 0x70 
E10 = 0x50 
10 stuuringangen = 5 richtingsdruk-
knoppen RT: 
E1/E2 zenden 70/50 (= zenddrukknop
rechter helft boven/onder)
E3/E4 zenden 30/10 (= zenddrukknop
linker helft boven/onder)
E5/E6 zenden 70/50 
E7/E8 zenden 30/10 
E9/E10 zenden 70/50 
De ID’s worden gegenereerd in een «
quasi decimale » nummering, dit om
gemakkelijk de nummering van de
klemmen te converteren naar drukknop
ID’s die ingevoerd worden in de PCT14.
Daarom zijn de ID nummers identiek
aan de invoernummers. Men moet enkel
maar 1000 bijtellen.

Onderste draaischakelaar op UT: 
Elke input heeft een afzonderlijke ID.
ID's van de eerste groep:
0x1001..0x1010 (drukknop 1..10)
0x1011..0x1020
0x1021..0x1030
0x1031..0x1040
0x1041..0x1050 (drukknop 41..50)
0x1051..0x1060
0x1061..0x1070
0x1071..0x1080
0x1081..0x1090 
0x1091..0x1100 (drukknop 91..100)
ID's van de tweede groep:
0x1101..0x1110 (drukknop 101..110)
0x1111..0x1120
0x1121..0x1130
0 1131 0 1140



0x1121..0x1130
0x1131..0x1140
0x1141..0x1150 (drukknop 141..150)
0x1151..0x1160
0x1161..0x1170
0x1171..0x1180
0x1181..0x1190 
0x1191..0x1200 (drukknop 191..200 )
..enz.. tot groep 5

Onderste draaischakelaar op RT:
De ID’s worden gecombineerd per paar.
Er zijn geen onpare nummers. De num-
mering (in stappen van 2) is eenvoudiger
met pare nummers dan met onpare
nummers.
Drukknop 1..10
E1 en E2 = 0x1002 
E3 en E4 = 0x1004 
E5 en E6 = 0x1006 
E7 en E8 = 0x1008 
E9 en E10 = 0x1010 
Drukknop 11..20
E1 en E2 = 0x1012 
E3 en E4 = 0x1014 
E5 en E6 = 0x1016 
E7 en E8 = 0x1018 
E9 en E10 = 0x1020 
..enz.

Aansluitvoorbeeld

De tweede afsluitweerstand, bijgeleverd
bij de FTS14KS, moet op de laatste actor
opgeklikt worden.
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Stuuringangen FTS14EM

Technische gegevens

Stuurspanning: Stuurstroom:
8V AC/DC 1,4mA/2,5mA
12V AC/DC 2,3mA/4,0mA
24V AC/DC 5,0mA/9,0mA
230V AC/DC 5(100)mA/5(100)mA
(<5s)

Parallel capaciteit 0,9μF (3000m)
(ca. lengte) van de 
stuurleiding bij 230V

Stand-by verlies 0,1W
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Bewaar dit document voor later gebruik!
Wij raden aan om de behuizing voor
handleidingen GBA14 te gebruiken.


