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Moduł xComfort

Moduª xComfort daje uzytkownikowi Systemu Vision mozliwo±¢ zdalnego
sterowania urz¡dzeniami typu Moeller xComfort oraz reagowania na generowane
przez nie zdarzenia. Zapewnia on odwzorowanie urz¡dze« w Systemie, a dla
prawidªowego dziaªania wymaga poprawnego zainstalowania i skon gurowania
Moduªu Bramki xComfort.

1.1

Konfigurowanie Modułu xComfort

Rozdziaª ten zawiera informacje na temat zarz¡dzania Moduªem xComfort
oraz jego kon guracji.
1.1.1

Lista elementów Modułu xComfort

Lista elementów Moduªu xComfort nie jest bezpo±rednio dost¦pna w Systemie. Jest ona tworzona w momencie poprawnego wczytania pliku kon guracyjnego przez Moduª Bramki xComfort. Skon gurowane reprezentacje urz¡dze«
mozna przejrze¢ wybieraj¡c pozycj¦ menu Kon guracja -> Diagnostyka
podzespoªów i z dost¦pnego drzewa opcj¦ Moduª xComfort.

1.2

Współpraca Modułu xComfort z jednostka˛ decyzyjna˛

Kon guracja reguª zwi¡zanych z Moduªem xComfort pozwala na powi¡zanie
akcji oraz warunków tego moduªu z pozostaªymi elementami Systemu. Udost¦pnia on akcje i warunki zalezne od typu podzespoªu. S¡ one tozsame z sygnaªami
udost¦pnianymi i realizowanymi przez urz¡dzenia zyczne xComfort - obejmuje
to równiez aspekty zwi¡zane z liczb¡ dost¦pnych kanaªów. Wi¦cej informacji na
ten temat mozna znale¹¢ w dokumentacji rmy Moeller.
UWAGA!
W przypadku, gdy cz¦±¢ kanaªów urz¡dze« pilotów bezprzewodowych nie
zostaªa poª¡czona z bramk¡ CKOZ w oprogramowaniu MRF/Eaton RF, nie mog¡
one zosta¢ wykorzystane w obr¦bie VBMS. W trakcie kon guracji logiki w
jednostce decyzyjnej kanaªy te b¦d¡ widoczne w li±cie sygnaªów i mozliwe
do wybrania, ale warunki na nich oparte nigdy nie zostan¡ speªnione. Nalezy
mie¢ ±wiadomo±¢ jak skon gurowana zostaªa struktura wspóªpracy xComfort w
oprogramowaniu MRF/Eaton RF.
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Ponizej znajduje si¦ lista urz¡dze« obsªugiwanych przez System.
1.2.1

Odbiornik sterujacy
˛ (CSAU)

• Zaª¡cz (akcja)
• Wyª¡cz (akcja)
1.2.2

Odbiornik ściemniajacy
˛ (CDAU/CDAE)

•
•
•
•

Rozja±nienie (akcja)
‘ciemnienie (akcja)
Zatrzymanie (akcja)
Ustawienie warto±ci procentowej (akcja)

1.2.3

•
•
•
•
1.2.4

•
•
•
•
•
1.2.5

•
•
•
•

Aktor analogowy (CAAE)

Rozja±nienie (akcja)
‘ciemnienie (akcja)
Zatrzymanie (akcja)
Ustawienie warto±ci procentowej (akcja)
Odbiornik sterujacy
˛ roletami (CJAU)

Otwieranie (akcja)
Zamykanie (akcja)
Otwieranie stopniowe (akcja)
Zamykanie stopniowe (akcja)
Zatrzymanie (akcja)
Nadajnik uniwersalny z bateria˛ (CTAA)

Przycisk
Przycisk
Przycisk
Przycisk

górny - impuls (warunek)
górny (warunek)
dolny - impuls (warunek)
dolny (warunek)
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1.2.6

•
•
•
•

Bezprzewodowy przycisk z nadajnikiem (CPAD)

Przycisk
Przycisk
Przycisk
Przycisk

1.2.7

•
•
•
•

górny - impuls (warunek)
górny (warunek)
dolny - impuls (warunek)
dolny (warunek)

Programowalny pilot sterujacy
˛ (CHSZ)

Przycisk
Przycisk
Przycisk
Przycisk

1.2.8

górny (warunek)
górny - impuls (warunek)
dolny (warunek)
dolny - impuls (warunek)

Nadajnik z wejściem binarnym zasilany bateryjnie lub z sieci 230V
(CBEU)

• Stan wej±cia (1 lub 2) (warunek)
• Impuls na wej±ciu (1 lub 2) (warunek)
1.2.9

•
•
•
•

Bezprzewodowy termostat pokojowy (CRCA)

Ciepªo (warunek)
Zimno (warunek)
Warto±¢ temperatury (warunek)
Pozycja pokr¦tªa (warunek)

1.2.10

Nadajnik z wejściem czujnika temperatury (CTEU)

• Ciepªo (warunek)
• Zimno (warunek)
• Warto±¢ temperatury (warunek)
1.2.11

Nadajnik z wejściami analogowymi (CAAE)

• Stan wej±cia (0 lub 1) (warunek)
1.2.12

Licznik impulsów (CIZE)

• Liczba impulsów Kanaª (A lub B) (Warunek)
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1.2.13

•
•
•
•

Urzadzenie
˛
EMS (CEMP)

Warto±¢ napi¦cia (warunek)
Warto±¢ pr¡du (warunek)
Warto±¢ mocy (warunek)
Zuzycie energii (warunek)

1.2.14

Bezprzewodowy czujnik ruchu (CBMA)

• Wykryto ruch (warunek)
1.2.15

Elektrozawór zasilany bateryjnie (CHVZ-01/03)

Aktualna temperatura (warunek) - temperatura mierzona przez urz¡dzenie
Pozycja zaworu (warunek)
Utracono poª¡czenie (warunek)
Zawór zablokowany (warunek)
Zakres zaworu zbyt duzy (warunek)
Zakres zaworu zbyt maªy (warunek)
Urz¡dzenie u±pione (warunek)
Bateria bliska wyczerpania (warunek)
Aktualna temperatura (akcja) - temperatura odczytywana z innego
urz¡dzenia; wzgl¦dem niej odbywa si¦ sterowanie zaworem
• Poz¡dana warto±¢ temperatury (akcja)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1.2.16

•
•
•
•
•
•
•
•

Dwunastokanałowy aktor ogrzewania (CHAZ-00/12)

Z¡danie pompy (warunek)
Bª¡d ustawie« (warunek)
Aktualna temperatura strefy (1-12) (akcja)
Kon guracja strefy (1-12) (akcja)
Zaª¡cz tryb odraszania (akcja)
Wyª¡cz tryb odraszania (akcja)
Grzanie (akcja)
Chªodzenie (akcja)
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1.3

Błedy
˛
generowane przez Moduł xComfort

Rozdziaª zawiera zestawienie komunikatów o bª¦dach, jakie moze wygenerowa¢ Moduª xComfort. Uzytkownik otrzymuje te wiadomo±ci poprzez Raport
Bª¦dów Systemu Vision. Ponizszy opis pozwala poprawnie zinterpretowa¢ informacje oraz zidenty kowa¢ przyczyn¦ ewentualnych nieprawidªowo±ci w dziaªaniu
moduªu.
1.3.1

”Urzadzenie
˛
nie obsługiwane”

Urz¡dzenie podª¡czone do Systemu i umieszczone w pliku kon guracyjnym MRF
nie jest obsªugiwane przez t¡ wersj¦ Moduªu xComfort.
1.3.2

”Bramka nie podłaczona”
˛

Urz¡dzenie Bramki xComfort nie jest zycznie podª¡czone do komputera lub wyst¦puj¡ problemy z komunikacj¡. Nalezy sprawdzi¢ poprawno±¢ poª¡czenia oraz
ewentualnie dokona¢ rozª¡czenia i ponownego podª¡czenia urz¡dzenia interfejsowego.
1.3.3

”Brak bramki”

Urz¡dzenie Bramki Moeller nie zostaªo skon gurowane w Systemie. Nalezy
poprawnie skon gurowa¢ urz¡dzenie interfejsowe.
1.3.4

”Niewłaściwy format danych dla tej konfiguracji urzadzenia”
˛

Kon guracja zapisana w Systemie rózni si¦ od kon guracji urz¡dze« zycznych.
Nalezy wygenerowa¢ nowy, poprawny plik kon guracyjny z programu MRF i
wprowadzi¢ go do Systemu podczas kon guracji Moduªu Bramki xComfort.
1.3.5

”Komenda nie wysłana poprawnie”

Wysyªanie komendy do urz¡dzenia si¦ nie powiodªo. Nalezy sprawdzi¢ czy
urz¡dzenie znajduje si¦ w zasi¦gu.

6/6

