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Moduł Bramki xComfort

Moduª Bramki xComfort daje uzytkowników mozliwo±¢ integracji Systemu Vision z urz¡dzeniami bezprzewodowymi systemu Moeller xComfort. Odpowiada
on za zapewnienie ª¡cza komunikacyjnego, a realizuje to za pomoc¡ urz¡dze«
interfejsowych - moduªów do radiowego sterowania instalacj¡ przez komputer
komunikuj¡cych si¦ przez port USB (CKOZ-00/03 lub CKOZ-00/14) oraz ª¡cze internetowe (CCIA-02/01).
Aby w peªni korzysta¢ ze wszystkich mozliwo±ci oferowanych dzi¦ki integracji
obu systemów, konieczna jest jeszcze obecno±¢ dodatkowego elementu - Moduªu xComfort. Okre±la on zasady obsªugi poszczególnych urz¡dze« wej±ciowych
i wyj±ciowych, takich jak: wª¡czniki, ±ciemniacze, termostaty, nadajniki binarne
czy sterowniki rolet. Oba moduªy s¡ dostarczane klientowi wspólnie. Informacje zawarte w niniejszej instrukcji dotycz¡ tylko kwestii obsªugi ª¡cza komunikacyjnego.
Nalezy pami¦ta¢, ze prawidªowe funkcjonowanie caªo±ci zalezne jest od
odpowiedniej kon guracji systemu Moeller xComfort za pomoc¡ aplikacji MRF.
Moduª Bramki xComfort wykorzystuje plik kon guracyjny generowany przez ten
program, co zapewnia mozliwo±¢ wspóªpracy systemów Vision i xComfort.

1.1

Konfigurowanie Modułu Bramki xComfort

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

Lista elementów Modułu Bramki xComfort

Lista elementów moduªu zawiera zde niowane i obecne w Systemie reprezentacje urz¡dze« interfejsowych. Okno to dost¦pne jest po wybraniu opcji menu
Kon guracja -> Moduªy -> Moduª Bramki xComfort. Rysunek przedstawia okno zawieraj¡ce przykªadow¡ list¦ skon gurowanych elementów. W nowo
otwartym oknie w lewym górnym rogu obok nazwy podzespoªu znajduje si¦
wska¹nik liczby wykorzystanych elementów oraz ich maksymalna liczba. Istnieje
mozliwo±¢ ltrowania elementów z listy za pomoc¡ drzewa stref, a takze istnieje
mozliwo±¢ znalezienia odpowiedniego moduªu za pomoc¡ wyszukiwarki.

Klikni¦cie na przycisku Dodaj powoduje wy±wietlenie okna kon guracji
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Rysunek 1: Lista urzadze
˛
ń interfejsowych

nowego urz¡dzenia komunikacyjnego. Przedstawiono je na rysunku 2. Klikni¦cie przycisku Usu« powoduje usuni¦cie zaznaczonego elementu. Klikni¦cie
przycisku Mody kuj umozliwia wy±wietlenie okna kon guracji aktualnie zaznaczonej bramki. Klikni¦cie przycisku Zamknij powoduje zamkni¦cie biez¡cego
okna.
1.1.2

Konfiguracja Modułu Bramki xComfort

Rysunek 2: Konfiguracja elementu modułu

Rysunek 2 przedstawia okno kon guracji Moduªu Bramki xComfort. Ponizsza
tabela zawiera opis poszczególnych elementów tego okna.
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Wª¡czona

Zaznaczenie tej opcji powoduje, ze element moduªu jest aktywny i dost¦pny w
Systemie.

Nazwa

Nazwa urz¡dzenia
uzytkownika.

Opis

Dodatkowe informacje opisuj¡ce dane
urz¡dzenie.

Strefa

Okre±la stref¦ zde niowan¡ w Systemie,
do której ma naleze¢ urz¡dzenie.

Numer seryjny

W tym polu mozna dokona¢ wyboru zycznego urz¡dzenia dost¦powego xComfort. Lista obejmuje numery seryjne
wszystkich podª¡czonych do komputera
urz¡dze« tego typu.

nadawana

przez

Wczytaj plik kon gura- Po klikni¦ciu przycisku pojawi si¦ okno
cyjny
dialogowe umozliwiaj¡ce wybranie pliku
kon guracyjnego wygenerowanego przez
program MRF. Zawiera on informacje
niezb¦dne do obsªugi urz¡dze« wchodz¡cych w skªad instalacji.
Obsªugiwane
urz¡dzenia xComfort

1.1.2.1

Pozwala wybra¢ konkretne urz¡dzenia, z
którymi System ma wspóªpracowa¢. Ich
lista budowana jest na podstawie wczytanego pliku kon guracyjnego.

Lista obsªugiwanych urz¡dze«

Na rysunku 3 przedstawiono okno kon guracji listy obsªugiwanych w Systemie urz¡dze« Moeller xComfort. W li±cie po lewej stronie umieszczone s¡
urz¡dzenia, które zostaªy wczytane z pliku kon guracyjnego, ale nie maj¡ by¢
obsªugiwane, za± w li±cie po prawej stronie - te, które maj¡ pracowa¢ pod
kontrol¡ Systemu Vision. Pozycje mozna przenosi¢ mi¦dzy jedn¡ list¡, a drug¡
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Rysunek 3: Obsługiwane urzadzenia
˛

za pomoc¡ przycisków znajduj¡cych si¦ w ±rodkowej cz¦±ci okna. W tym celu
nalezy zaznaczy¢ element, który powinien by¢ przemieszczony i nacisn¡¢ przycisk z odpowiedni¡ strzaªk¡. Przyciski z dwoma strzaªkami przenosz¡ wszystkie
pozycje z jednej strony na drug¡.
1.1.3

Współpraca Modułu Bramki xComfort z jednostka˛ decyzyjna˛

Kon guracja reguª zwi¡zanych z Moduªem Bramki xComfort pozwala na powi¡zanie warunków tego podzespoªu z pozostaªymi elementami Systemu. Moduª
udost¦pnia nast¦puj¡ce warunki:
•
•
•
•

Okno czasowe ponizej 10%,
Okno czasowe puste,
Okno czasowe powyzej 15%,
Poª¡czenie.

1.1.3.1

Warunek: Okno czasowe ponizej 10%

Warunek jest speªniony, je±li okno czasowe danego urz¡dzenia interfejsowego
zostaªo wykorzystane w wi¦cej niz 90 procentach.
1.1.3.2

Warunek: Okno czasowe puste

Warunek jest speªniony, je±li dla danego urz¡dzenia interfejsowego okno czasowe zostaªo caªkowicie wykorzystane. Podª¡czone do niego urz¡dzenia nie b¦d¡
reagowaªy na sygnaªy do momentu, az okno czasowe ulegnie odnowieniu.
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1.1.3.3

Warunek: Okno czasowe powyzej 15%

Warunek jest speªniony, je±li okno czasowe dla danego urz¡dzenia interfejsowego osi¡gn¦ªo warto±¢ wyzsz¡ niz 15 procent warto±ci maksymalnej.
1.1.3.4

Warunek: Poª¡czenie

Warunek ten jest speªniony, je±li urz¡dzenie jest podª¡czone zycznie do komputera oraz poprawnie zainicjowane w Systemie.

1.2

Błedy
˛
generowane przez Moduł Bramki xComfort

Rozdziaª zawiera zestawienie komunikatów o bª¦dach, jakie moze wygenerowa¢ Moduª Bramki 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.
1.2.1

”Bramka nie podłaczona”
˛

System nie wykryª podª¡czonej bramki do komunikacji z urz¡dzeniami typu
Moeller xComfort. Nalezy sprawdzi¢ czy bramka jest podª¡czona lub czy nie wyst¡piªy problemy z komunikacj¡. Je±li bramka jest juz podª¡czona, nalezy odª¡czy¢
bramk¦ i podª¡czy¢ j¡ ponownie.

1.3

Konfigurowanie urzadze
˛
ń Moeller xComfort za pomoca˛ MRF

Aby uzywa¢ urz¡dze« typu Moeller xComfort przy wspóªpracy z Systemem
Vision, nalezy najpierw skon gurowa¢ je w taki sposób, aby poprawnie komunikowaªy si¦ z urz¡dzeniem interfejsowym, które b¦dzie podª¡czone do komputera centralnego. W tym celu konieczne jest uzycie programu Moeller RF-System dost¦pnego na stronie internetowej rmy Moeller (www.xcomfort.pl) oraz
specjalnego urz¡dzenia (Moduª do radiowego programowania instalacji przez
komputer CRSZ-00/01 lub CKOZ-00/13). Proces programowania urz¡dze« jest
szczegóªowo opisany w dokumentacji wspomnianego oprogramowania.
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