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Drukknop Gateway FTS14TG

30 014 061 - 1

Drukknop Gateway voor het FTS14-systeem.
Slechts 1,3 Watt stand-by verlies.
Modulair toestel voor montage op  
Din-rail DIN-EN 60715 TH35. 
2 modules = 36mm breed en 
58mm diep. 
Voedingsspanning 230V.
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.
De HOLD klem moet verbonden worden
met de HOLD klem van de FAM14 of
FTS14KS.
Met tot maximum 3 drukknop Gateway
FTS14TG kan men de telegrammen in-
voeren van tot 90 stuks 4-voudige Bus-
drukknoppen B4T65 en B4FT65
respectievelijk de drukknopkoppeling
FTS61BTK en FTS61BTKL, met de daa-
raan gekoppelde conventionele druk-
knoppen, die verbonden zijn met een
2-draadsbus. Zowel de data-overdracht
alsook de  voedingsspanning gebeuren
via de 2 draden. Daardoor vallen talrijke
enkelvoudige drukknopstuurleidingen
weg. Een FTS14EM is dan eventueel niet
meer nodig.
Men kan tot 30 stuks B4T65, B4FT65,
FTS61BTK en FTS61BTKL aansluiten aan
één drukknop Gateway FTS14TG. 
Via de 2-draadsbus gebeurt de voedings -
spanning voor de aangesloten toestellen
met 29V DC alsook gelijktijdig de data-
o erdracht

Deze toestellen mogen enkel en al-
leen 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%.

Functie draaischakelaar

Pos. 2, 3, 4: iedere drukknop van de
FTS61BTK heeft dezelfde ID.
Aanbevolen instelling bij ES-functie (im-
pulsschakelaar functie) met richtings-
drukknoppen.
Pos. 5, 6, 7: iedere drukknop van de
FTS61BTK heeft zijn eigen ID.
Aanbevolen instelling bij ER-functie
 (relais functie).
Iedere FTS14TG wordt op een andere
 bedrijfsmodus pos. 2, 3, 4 of 5, 6, 7
 ingesteld.
Indien de FTS14TG geconfigureerd wordt
met de PCT14, dan moet er door de
FAM14 of de FTS14KS een toesteladres
toegewezen worden.

Een toesteladres toewijzen aan de
FTS14TG:
1. Plaats de draaischakelaar van de

FAM14 of de FTS14KS op positie 1 en
de onderste LED licht rood op. 

2.De middelste draaischakelaar van de
FTS14TG op positie 10 plaatsen, de
bovenste LED knippert rood en de
 onderste LED licht groen op. 

Nadat de FAM14 of de FTS14KS een
adres toegewezen heeft licht de onderste
LED gedurende 5 seconden groen op en
de bovenste rode LED van de FTS14TG
dooft.

met 29V DC alsook gelijktijdig de data
overdracht. 
Deze 2-draadsbus is galvanisch ge-
scheiden van de Eltako-RS485-Bus.
De toegelaten totale lengte bedraagt
150m. Mits een RLC-element aan het
verst geplaatste toestel aan te sluiten,
kan men de draadlengte tot 250m ver-
lengen.
Met een FTS14FA, in de ELTAKO RS485
Bus, kan men de drukknoptelegrammen
van de aangesloten toestellen naar het
radiosysteem voor gebouwen sturen.
Voor een eenvoudigere beschrijving
staat hieronder de FTS61BTK als voor-
beeld voor alle Bus-drukknopkoppelingen
en Bus-drukknoppen.

Functie draaischakelaar

Alle ID's (toesteladressen) van de
 actoren wissen:
De draaischakelaar, binnen de 10 secon-
den 5 maal tot de rechter aanslag draa-
ien en terug (draaien in wijzerzin). 
De bovenste rode LED licht op gedurende
10 seconden en dooft. Alle ID's werden
gewist.

Alle ID's (toesteladressen) van de
 actoren wissen:
De draaischakelaar, binnen de 10 seconden
8 maal tot de rechter aanslag draaien en
terug (draaien in wijzerzin). De bovenste
rode LED licht op gedurende 10 seconden
en dooft. Alle ID's en de toesteladressen
werden gewist.

Een toesteladres toewijzen aan de
FTS61BTK:
1. De eerste FTS61BTK aan sluiten aan de

bus klemmen BP en BN.
De LED van de FTS61BTK licht rood
op.

2.Plaats de draaischakelaar van de
FTS14TG op positie 1.
Nadat de FTS14TG een adres toegewezen
heeft licht de onderste LED groen op.

3.De draaischakelaar van de FTS14TG
op positie 2 plaatsen.
De LED van de FTS61BTK licht groen
op.

4.Dan pas de tweede FTS61BTK aan -
sluiten en herbeginnen bij 2. Enz..

Slechts één FTS61BTK met het toestel-
adres 0 (fabrieksinstelling) kan een toe-
steladres toegewezen krijgen.

Een toesteladres van een FTS61BTK
wissen:
1. De eerste FTS61BTK aan sluiten aan de

bus klemmen BP en BN.
De LED van de FTS61BTK licht groen
op.

2.Plaats de draaischakelaar van de
FTS14TG op positie 9.
Nadat het toesteladres gewist werd,
licht de onderste LED van de FTS14TG
groen op en de LED van de FTS61BTK
licht rood op.

LED indicatie tijdens de werking:
Als er een bevestigingstelegram van een
actor op de 2-draadsbus uitgestuurd
werd, dan licht de bovenste rode LED
kort op



werd, dan licht de bovenste rode LED
kort op.
Als er een drukknoptelegram op de
 Eltako-RS485-bus gestuurd wordt, dan
licht de onderste rode LED kort op.
Als een toets van een FTS61BTK bediend
wordt, dan licht de onderste groene LED
kort op.
De onderste groene LED licht continu op
zolang de draaischakelaar op positie 10
staat, of wanneer de verbinding met de
PCT14 aanwezig is.

Bevestigingstelegrammen:
Bevestigingstelegrammen van actoren
worden bij de bus drukknoppen B4T65
aangeduid door 4 gele LED's, wanneer
de ID’s van de actoren met de PCT14 in
de ID tabel van de FTS14TG ingevoerd
werden.
Er is eveneens een aanduiding mogelijk
door de LED’s aangesloten aan de Bus-
drukknopkoppeling FTS61BTKL.

Foutmeldingen:
De onderste rode LED knippert continu
indien er geen FTS61TBK is aangesloten
of wanneer er nog geen  toesteladres
werd toegewezen. 
De onderste rode LED knippert gedurende
2 seconden indien er een fout opgetreden
is bij de dataoverdracht in de 2-draads-
bus. In pos. 2 tot 7 wordt er in geval van
een fout, na 2 seconden een automati-
sche rest getriggerd, die de aangesloten
FTS61TBK opnieuw initialiseert en de
werking gaat normaal verder.

Testen van de installatie:
De draaischakelaar wordt op positie 8
geplaatst om de installatie en de datao-
verdracht in een 2-draadsbus te testen.
In deze bedrijfsmodus worden geen druk -
knoptelegrammen verstuurd op de Eltako-
RS485-bus. Alle drukknoppen aan de
FTS61BTK worden meermaals bediend
en bij iedere drukknopbediening licht de
onderste groene LED kort op. De auto-
matische reset is niet actief, dus bij een
fout in de 2-draadsbus knippert de on-
derste rode LED continu.

FTS14TG configureren:
Het volgende kan met de PC-Tool PCT14
geconfigureerd worden:
■  Op stellen van de toestellijst

■  Invoeren van ID’s van actoren met be-
vestigingstelegrammen

Opgelet! In de PC-Tool PCT14 mag men
niet vergeten 'de verbinding met de
FAM te verbreken'. Zolang er een ver-
binding is tussen de PC-Tool PCT14 en
de FAM14 worden er geen zendbevelen
uitgevoerd. 
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* alternatief FTS14KS zonder bidirectionele
communicatie

De tweede afsluitweerstand, bijgeleverd
bij de FAM14 of FTS14KS, moet op de
laatste actor opgeklikt worden. Bijko-
mende programmatie van de actoren is
mogelijk d.m.v. de PC-Tool PCT14. Via
een FTS14TG kan men tot 30 bus-druk-
knoppen B4T65 en decentrale bus druk-
knopkoppelingen FTS61BTK met telkens
4 drukknopingangen aansluiten. Een
eenvoudige 2-draadsleiding voorziet de
bus-drukknopkoppelingen van stroom en
over diezelfde leiding worden tevens de
drukknop-informatie doorgegeven. De
 topologie van de 2-draadsverbinding
kan vrij gekozen worden. 


