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Radiografische gateway contactdoosadapter
Art. nr. : FM GATE 1 ZSNA

Bedieningshandleiding

1 Veiligheidsinstructies
De inbouw en montage van elektrische apparaten mag alleen door een elektromonteur
worden uitgevoerd.
Ernstig letsel, brand of materiële schade mogelijk. Handleiding volledig doorlezen en
aanhouden.
Tussenstekkers mogen niet achter elkaar worden aangesloten en moeten goed toegan
kelijk zijn.
De radiooverdracht verloopt via een niet exclusieve overdrachtsroute en is daarom niet
geschikt voor toepassingen op het gebied van de veiligheidstechniek, zoals bijv. nood
stop of noodoproep.
Deze handleiding is onderdeel van het product en moet door de eindklant worden
bewaard.

2 Constructie apparaat

Afbeelding 1: Gateway

(1) SCHUKO-contactdoos met verhoogde aanrakingsveiligheid
(2) Rode status-LED, verborgen
(3) Knop Prog

3 Functie
Systeeminformatie
Dit apparaat is onderdeel van het eNet-systeem en het Funkmanagement-systeem.
De reikwijdte van een radiografisch systeem hangt af van verschillende factoren. Met de keuze
van de montageplaats kan de reikwijdte worden geoptimaliseerd.
Dit apparaat voldoet aan de eisen van de R&TTE-richtlijn 1999/5/EG. De verklaring van over-
eenstemming en nadere informatie over het eNet- en Funkmanagement-systeem vindt u op
onze internetpagina.
Het apparaat mag in alle EU- en EFTA-staten worden gebruikt.
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Bedoeld gebruik
- Regeling van eNet-actoren door Funkmanagement-zender
- Regeling van Funkmanagement-actoren door eNet-zender
- Montage binnen in SCHUKO-contactdozen
i De volgende Funkmanagement-apparaten worden niet ondersteund: bewegingsmelder,

aanwezigheidsmelder, HLK-apparaten, repeater, raamcontact, KNX-gateway en centrales.

Producteigenschappen
- Ontvangst van Funkmanagement-commanod's en omzetten in eNet-commando's
- Ontvangst van e-Net-commanod's en omzetten in Funkmanagement-commando's
- 24 zenderkanalen uit beide systeem combineerbaar
- Scenario 1 t/m scenario 5 uit beide systemen kunnen worden opgeroepen en gewijzigd
- Alles aan en Alles uit uit beide systemen oproepbaar
- Masterdimfunctie
Extra functies met eNet-server:
- Update van de apparaatsoftware
- Repeater-functie
- Foutengeheugen uitlezen
Functiebeschrijving

Afbeelding 2: Algemene draadloze bediening

Dit apparaat dient als interface tussen de systemen Funkmanagement, 433 MHz, en eNet,
868 MHz. Het maakt bediening van de actoren mogelijk in het andere systeem (afbeelding 2).
i Een statusterugmelding wordt alleen aan de eNet-zijde gegeven tussen zender en gate-

way.

Beperkte functionaliteit
Het eNet-system heeft meer functies dan het Funkmanagement-systeem. Daarom zijn de vol-
gende functies via de draadloze gateway niet mogelijk:
- Scenario 6...16
- Drempelwaarde- en blokkeerfuncties
- Inschakelhelderheid opslaan via zender
- Overdrachtsstatus en statusretourmeldingen

4 Informatie voor elektromonteurs
Montage
Minimaal 0,5 meter afstand tot metalen oppervlakken en elektrische apparaten, bijv. magne-
trons, hifi- en TV-installaties, voorschakelapparaten of transformatoren aanhouden.
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Minimaal 0,3 meter afstand tussen zender en ontvanger aanhouden, om oversturing van de
ontvanger te voorkomen.
o Apparaat in een SCHUKO-wandcontactdoos steken.

4.1 Inbedrijfname
GEVAAR!
Elektrische schok bij aanraken van onderdelen die onder spanning staan.
Elektrische schokken kunnen dodelijk letsel tot gevolg hebben.
Tijdens de inbedrijfstelling de onderdelen onder spanning op de radiografische
zenders en actoren en in de omgeving daarvan afdekken.

4.2 eNetzender stuurt Funkmanagementactoren
i Een inbedrijfname via de eNet-server is niet mogelijk.

eNetzender met Funkmanagementactor verbinden

Afbeelding 3: eNet-zender verbinden

Het verbinden volgt in twee stappen (afbeelding 3). Eerst wordt een eNet-zender met de gate-
way verbonden (A) en in de tweede stap de eNet-zender met een of meerdere Funkmanage-
ment-actoren (B).
Eerste stap (A):
o Toets Prog (3) van de gateway ca. 4 seconden indrukken.

Status-LED (2) van de gateway knippert langzaam. Het apparaat bevindt zich gedurende
ca. 1 minuut in de programmeermodus.

o eNet-zender ook in de programmeermodus zetten (zie handleiding van de eNet-zender).
o Kanaal- of scenariotoets van de eNet-zender kort bedienen.

De LED van de gateway brand gedurende 5 seconden.
De gateway en de zender verlaten automatisch de programmeermodus.

Tweede stap (B): 
o Een of meerdere Funkmanagement-actoren in de programmeermodus zetten (zie handlei-

ding van de Funkmanagement-actoren).
o Druk de kanaaltoets van de eNet-zender langer in dan een seconde of druk de scenario-

toets langer dan drie seconden in.
De LED's van de Funkmanagement-actoren gaan branden.
De eNet-zender is met de Funkmanagement-actoren verbonden.
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o Beëindig de programmeermodus van de Funkmanagement-actoren (zie handleiding van
de Funkmanagement-actoren).

Verbinding met Funkmanagementactor verbreken (C)

Afbeelding 4: Verbinding verbreken

Een verbinding moet worden verbroken, voordat een actor wordt vervangen, zodat bezette
gateway-kanalen weer vrij komen of een reset.
o De te verbreken Funkmanagement-actor in de programmeermodus zetten (zie handleiding

van de Funkmanagement-actoren).
De LED van de actor knippert langzaam.

o Met de actor verbonden kanaaltoets van de eNet-zender langer dan een seconde indruk-
ken of druk de scenariotoets langer dan drie seconden in.
De verbinding met de actor wordt verbroken. De LED van de actor knippert snel.

o Beëindig de programmeermodus van de Funkmanagement-actor (zie handleiding van de
Funkmanagement-actor).

Verbreek de verbinding tussen de eNetzender en de gateway (D)
o Toets Prog (3) van de gateway ca. 4 seconden indrukken.

LED (2) van de gateway knippert langzaam. Het apparaat bevindt zich gedurende
ca. 1 minuut in de programmeermodus.

o eNet-zender ook in de programmeermodus zetten (zie handleiding van de eNet-zender).
o Druk de verbonden toest van de eNet-zender kort in.

De verbinding wordt verbroken. De LED knippert snel gedurende enkele seconden.
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4.3 Funkmanagementzender stuurt eNetactoren
Funkmanagementzender en eNetactoren verbinden

Afbeelding 5: Funkmanagement-zender verbinden

o Toets Prog (3) van de gateway ca. 4 seconden indrukken.
LED (2) van de gateway knippert langzaam. Het apparaat bevindt zich gedurende
ca. 1 minuut in de programmeermodus.

o Alle eNet-actoren, die op de kanaal- of scenariotoets moeten reageren, ook in de program-
meermodus zetten (zie handleiding van de actor).

i Er kunnen maximaal 10 eNet-actoren tegelijkertijd worden verbonden.
o Druk de kanaaltoets op de draadloze managementzender langer dan een seconde in of

druk de scenariotoets meer dan drie seconden in.
De LED van de gateway brandt enkele seconden constant.
De draadloze zender verbonden. De gateway en de actoren verlaten automatisch de pro-
grammeermodus.
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Verbreek de verbinding tussen de Funkmanagementzender en de eNetactor

Afbeelding 6: Verbinding verbreken

o Toets Prog (3) van de gateway ca. 4 seconden indrukken.
LED (2) van de gateway knippert langzaam. Het apparaat bevindt zich gedurende
ca. 1 minuut in de programmeermodus.

o Alle te verbreken eNet-actoren ook in de programmeermodus zetten (zie handleiding van
de actoren).

o Druk de kanaaltoets op de draadloze managementzender langer dan een seconde in of
druk de scenariotoets meer dan drie seconden in.
De gateway herkent, dat de actor al verbonden was en start de verbreekprocedure.
De eNet-actor wordt verbroken. De actor verlaat automatisch de programmeermodus.

Apparaat weer op fabrieksinstelling instellen
Alle verbindingen in de gateway tussen zenders en actoren worden gescheiden. Voer een nieu-
we inbedrijfstelling uit.
i Voor het resetten naar de fabrieksinstelling moeten aangesloten Funkmanagement-actoren

worden losgemaakt (zie verbinding met Funkmanagement-actor losmaken). Om te waar-
borgen dat na het maken van nieuwe verbindingen geen ongewilde schakelingen ontstaan.

o Toets Prog minimaal gedurende 20 seconden indrukken.
Na 4 seconden knippert de status-LED. Na 20 seconden knippert de status-LED sneller.

o Toets Prog loslaten en binnen 10 seconden opnieuw indrukken.
Alle verbindingen worden verbroken. De status-LED knippert gedurende ca. 5 seconden
langzamer.

5 Bijlage
Het symbool bevestigt de comformiteit van het product met de geldende richtlijn.

5.1 Technische gegevens
Nominale spanning AC 230 V ~
Netfrequentie 50 / 60 Hz
Nom. laststroom 16 A (IL)
Opgenomen vermogen max. 1 W
Beschermingsgraad IP 20
Omgevingstemperatuur -5 ... +45 °C
Afmeting B×H×D 57×127×78 mm
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Specificaties eNet
Radiofrequentie 868.3 MHz
Zendvermogen max. 20 mW
Zenderbereik in vrije veld typ. 100 m
Specificaties Funkmanagement
Draagfrequentie 433.42 MHz (ASK)
Zendvermogen max. 10 mW
Zenderbereik in vrije veld typ. 100 m

5.2 Parameterlijst
Settings window
Device settings

Parameters Setting options, Basic set
ting

Explanations

Repeater mode On, Off
Basic setting: Off

In addition to its other functi-
ons, the device can be used
as a repeater. In the "On" set-
ting, the device repeats all the
received telegrams.

Settings, channel

Parameters Setting options, Basic set
ting

Explanations

Local Operation On, Off
Basic setting: On

With this device, the parame-
ter has no function.

Manual commissioning On, Off
Basic setting: On

With this device, the parame-
ter has no function.

Sum status / transmission
repetitions

On, Off/Transmit 2x…11x,
Off/Transmit 4x (without con-
nection)
Basic setting: Off

With this device, the parame-
ter has no function.

5.3 Hulp bij problemen
Andere verbindingen tussen zender en ontvanger kunnen niet meer worden opgeslagen.
Oorzaak: alle geheugenplaatsen in de gateway zijn bezet.

Verbreek niet meer benodigde verbindingen.
Of
Reset de gateway naar de fabrieksinstelling en verbindt de zender en de actoren opnieuw.
Of
Gebruik een extra gateway voor nieuwe verbindingen.

5.4 Garantie
Technische en formele veranderingen aan het product, voor zover deze de technische vooruit-
gang dienen, zijn voorbehouden.
Wij bieden garantie in het kader van de wettelijke bepalingen.
Verzendt het apparaat s.v.p. vrij van porto met een beschrijving van de fout aan onze centrale
klantenservice.
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ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG
Volmestraße 1
58579 Schalksmühle

Telefon: +49.23 55.8 06-0
Telefax: +49.23 55.8 06-2 04
kundencenter@jung.de
www.jung.de

Service Center
Kupferstr. 17-19
44532 Lünen
Germany
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