
Wireless outputmodule voor het FTS14-

systeem met FTS14EM en/of FTS14TG. 

Slechts 0,5 Watt stand-by verlies.

Modulair toestel voor montage op Din-rail 
DIN-EN 60715 TH35. 1 module = 18 mm breed 
en 58 mm 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 FAM14 

of de FTS14KS.

Een draaischakelaar bepaalt tot welke groep 
van FTS14EM of FTS14TG de FTS14FA behoort. 
Er kunnen zo maximum 8 stuks FTS14FA 
aangesloten worden aan één Bus. Elk tele-
gram van een FTS14EM of FTS14TG wordt met 
een eigen ID verstuurd in het Eltako radio-
systeem voor gebouwen.

Wireless outputmodule 

FTS14FA

BB
30 014 063 - 2

Temperatuur op de montageplaats:
-20°C tot +50°C.
Temperatuur bij  opslag: -25°C tot +70°C.
Relatieve vochtigheid: 
jaargemiddelde < 75%.

Deze toestellen mogen enkel en alleen 

geïnstalleerd worden door een gediplom-

eerde electro-vakman, zo niet bestaat 

het gevaar van brand of elektrocutie!

Functie draaischakelaar

Draaischakelaar van de FTS14FA op 

 positie 1: stuurt telegrammen van alle 
FTS14EM die op 1 staan.
Draaischakelaar van de FTS14FA op 

 positie 101: stuurt telegrammen van alle 
FTS14EM die op 101 staan.

Draaischakelaar van de FTS14FA op 

 positie 201: stuurt telegrammen van alle 
FTS14EM die op 201 staan.
Draaischakelaar van de FTS14FA op 

 positie 301: stuurt telegrammen van alle 
FTS14EM die op 301 staan.
Draaischakelaar van de FTS14FA op 

 positie 401: stuurt telegrammen van alle 
FTS14EM die op 401 staan.
Draaischakelaar van de FTS14FA op 

 positie TG2/5: stuurt telegrammen van alle 
FTS14TG die op 2 of 5 staan.
Draaischakelaar van de FTS14FA op 

 positie TG3/6: stuurt telegrammen van alle 
FTS14TG die op 3 of 6 staan.
Draaischakelaar van de FTS14FA op 

 positie TG4/7: stuurt telegrammen van alle 
FTS14TG die op 4 of 7 staan.
Draaischakelaar van de FTS14FA op 

 positie OFF: de FTS14FA is uitgeschakeld.
De groene LED achter de draaischakelaar 
licht kort op wanneer er een zendtelegram 
verstuurd wordt.
Telegrammen van een FAM14 worden niet 
extra verstuurd door de FTS14FA.

Aansluitvoorbeeld

De tweede afsluitweerstand, bij geleverd bij  
de FTS14KS, moet op de laatste actor opge-
klikt worden. 

Handleidingen en documenten in andere 

talen

http://eltako.com/redirect/FTS14FA

1.            App      2.                                          3. www.

Bewaar dit document voor later gebruik!

Wij  raden aan om de behuizing voor 
handleidingen GBA14 te gebruiken.

Frequentie 868,3 MHz 

Zendvermogen max. 10 mW

Hierbij  verklaart ELTAKO GmbH, dat de 

FTS14FA, in overeenstemming is met richt-

lij n 2014/53/EU. 

De volledige tekst van de EU-conformiteits-

verklaring kan u via de QR-code of het interne-

tadres onder 'Dokumente' terugvinden.

Eltako GmbH
D-70736 Fellbach
Voor productadvies en 

technische ondersteuning:
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