
Wireless kWh-teller zendmodule, maxi-
mum stroom 65A. 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.
Nauwkeurigheidsklasse B (1%). 
Met RS485 interface.
De onderlinge doorverbinding van RS485
en van de voeding gebeurt met de
bruggetjes.
De kWh-teller meet de energie aan de
hand van de stroom tussen de ingang en
de uitgang. Zijn eigenverbruik van maxi-
mum 0,5W wordt niet gemeten.
Tellers zonder MID-keurmerk mogen in
Europa niet gebruikt worden voor ener-
gieverrekening.
Er kan 1 kring aangesloten worden met
een stroom van maximum 65A. 
De aanloopstroom is 4OmA. Tijdens de
werking moet de draaischakelaar op
AUTO staan. 
De tellerstand, het actueel verbruik en het
serienummer worden verstuurd via de
Bus- bv. naar een externe computer, de
software GFVS 3.0 of GFVS-Energy- en
ook via de FAM14 verstuurd in het radio-
net. Daarvoor is het noodzakelijk dat de
Wireless antennemodule FAM14 een toe-
steladres toekent zoals beschreven in de
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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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Wireless antennemodule FAM14 een toe
steladres toekent zoals beschreven in de
handleiding. Aanduiding ook met de
FEA65D.
Het verbruik wordt aangeduid door middel
van een knipperende LED.
Indien men bij het aansluiten de klemmen
L-ingang en L-uitgang zou verwisselen,
dan wordt alle 20 seconden een HT/NT
omschakeltelegram verstuurd om op de
aansluitfout te wijzen.
Bij een te verwachten belasting van meer
dan 50% dient men een verluchtingsaf-
stand van ½ module te voorzien tussen
de naburige toestellen. Daarom worden
er twee afstandsstukken DS14 en naast
het korte bruggetje ook nog twee langere
bruggetjes meegeleverd.

Aansluitvoorbeeld 

Technische gegevens

Voedingsspanning 230V, 50Hz,
Tolerantie -2O%/+15%

Referentie stroom Iref 10(65)A
(maximumstroom Imax)
Eigenverbruik werkvermogen 0,5W

Nauwkeurigheidsklasse ±1% B

Aanloopstroom 4OmA
volgens klasse B

Maximale sectie L-klemmen 16 mm2

van een geleider N-klemmen 6 mm2

De FAM14 moet eerst een adres toewijzen
aan de FWZ14-65A vooraleer de FWZ14-
65A zijn telegrammen op de bus kan
plaatsen.

Een toesteladres toewijzen aan de FWZ14:
Plaats de draaischakelaar van de FAM14
op positie 1 en de onderste LED licht rood
op. De draaischakelaar van de FWZ14 op
LRN plaatsen, de LED van de FWZ14
 knippert rustig. Nadat de FAM14 een adres
toegewezen heeft licht de onderste LED
gedurende 5 seconden groen op en de
LED van de FWZ14 dooft.

Een toesteladres van de FWZ14 wissen: 
De draaischakelaar, binnen de 10 seconden
6 maal tot CLR draaien en terug (draaien
in tegenwijzerzin). De LED licht op
gedurende 5 seconden en dooft. 
Het  toesteladres werd gewist.
Tijdens de werking moet de draaischa-
kelaar van de FWZ14-65A op AUTO
staan. Als de telegrammen van de
FWZ14-65A draadloos verstuurd moeten
worden naar het Eltako radiosysteem
voor gebouwen moet de FAM14 in de
positie 2 of positie 5 staan.

Zendtelegrammen: 
Binnen de 60 seconden wordt er een
telegram verstuurd wanneer het verbruik
zich met minstens 10 procent gewijzigd
heeft. Een verandering van de tellerstand
wordt onmiddellijk verstuurd.
Een data telegram met de tellerstand, het
vermogen en het serienummer wordt auto -
matisch verstuurd na het inschakelen
van de voedingsspanning en tevens
cyclisch elke 10 minuten.

Leer telegram:
De draaischakelaar even op LRN draaien
en opnieuw op AUTO plaatsen. Een leer
telegram en een data telegram worden
verstuurd. De FWZ14 kan ingeleerd
 worden in de software GFVS 3.0 of
GFVS-Energy, of in een aanduider
FEA55D of FEA55LED.
De FWZ14 kan uitgelezen worden met de
PCT14. Het serienummer en de teller-
stand worden aangeduid.

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


