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Moduł Lutron HomeWorks QS

Moduª Lutron HomeWorks QS daje uzytkownikowi Systemu mozliwo±¢
wspóªpracy oprogramowania z urz¡dzeniami rmy Lutron serii HomeWorks QS.
System Vision moze uzywa¢ go do odbierania informacji o aktywacji przycisków
oraz sterowa¢ wyj±ciami analogowymi i cyfrowymi poszczególnych urz¡dze«
peryferyjnych podª¡czonych do gªównego Procesora .

1.1

Konfigurowanie Modułu Lutron

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

Lista elementów Modułu Lutron

Jako element Moduªu nalezy w tym przypadku rozpatrywa¢ pojedynczy
procesor Lutron. Okno kon guracji Moduªu Lutron dost¦pne jest po wybraniu
opcji menu Kon guracja -> Moduªy -> Moduª Lutron HomeWorksQS.
Okno listy elementów pozwala na dodawanie, usuwanie oraz mody kacj¦ istniej¡cych w Systemie reprezentacji tych urz¡dze«. W lewym górnym rogu okna
znajduje si¦ nazwa moduªu, liczba uzywanych moduªów oraz ich maksymalna
ilo±¢. Dodatkowo istnieje mozliwo±¢ ltracji elementów wg przynalezno±ci do
stref oraz po nazwie za pomoc¡ wyszukiwarki.

Rysunek 1: Okno z lista˛ elementów Modułu Lutron.

2/10

1.1.2

Konfiguracja Modułu Lutron

Rysunek 2: Okno dodawania i modyfikacji Modułu

Powyzszy rysunek przedstawia okno kon guracji Moduªu Lutron. Ponizsza
tabela przedstawia opis poszczególnych elementów tego okna.
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Strefa

W polu tym wybieramy stref¦, do której
przypisany b¦dzie element.

Nazwa

Pole to okre±la unikaln¡ nazw¦ dodawanego procesora.

Uzytkownik

To pole okre±la uzytkownika, na którego
konto Moduª ma si¦ zalogowa¢ w urz¡dzeniu.

Hasªo

Pole to okre±la hasªo dla uzytkownika do
logowania si¦ w urz¡dzeniu.

Adres IP

Pole adresu okre±la adres IP urz¡dzenia
(procesora) z którym Moduª ma nawi¡za¢
poª¡czenie.

Port IP

Pole portu okre±la port IP urz¡dzenia (procesora) z którym Moduª ma nawi¡za¢
poª¡czenie.

Import kon guracji

Przycisk ten pozwala na import kon guracji urz¡dzenia (dost¦pnej w postaci pliku
XML, po zalogowaniu si¦ w jego interfejsie WWW). Po wykonaniu importu na
ekranie pojawi si¦ okno z informacjami o
pobranej strukturze (Rysunek 3). Okno to
pozwala na wybranie urz¡dze«, które maj¡ zosta¢ uruchomione oraz wy±wietla informacje o ich ilo±ci i licencji. Ogranicza
ona liczb¦ obsªugiwanych komponentów
(suma komponentów ze wszystkich importowanych urz¡dze«, z wyj¡tkiem urz¡dze«
typu Phantom oraz komponentów typu
Dioda).
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Rysunek 3: Okno rezultatów importu konfiguracji

1.2

Współpraca Modułu Lutron z jednostka˛ decyzyjna˛

Kon guracja reguª powi¡zanych z Moduªem Lutron pozwala na powi¡zanie
warunków i akcji tego podzespoªu z pozostaªymi elementami Systemu. Moduª
ten udost¦pnia warunki i akcje w zalezno±ci od kon guracji, jaka zostaªa zaimportowana z urz¡dzenia. W ramach skon gurowanych urz¡dze« moze on posiada¢
kilka typów warunków:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Przyci±ni¦to
Puszczono
Przytrzymano
Kilkukrotne przyci±ni¦cie
Przycisk
Wª¡czono
Wyª¡czono
Ustawiono miganie wolne (1mig/s)
Ustawiono miganie szybkie (10 mig/s)
Dioda
Wykryto obecno±¢
Brak obecno±ci
Wykrycie obecno±ci
Ustawiono poziom

Moduª posiada kilka typów akcji, równiez zaleznych od kon guracji urz¡dzenia.
Akcje mozna de niowa¢ dla wyj±¢ analogowych oraz klawiatury typu Phantom.
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Pozostaªe klawiatury pozwalaj¡ na wykonywanie akcji dla diod, je±li s¡ one
odpowiednio skon gurowane:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1.2.1

Przyci±nij
Pu±¢
Przytrzymaj
Przyci±nij kilkakrotnie
Przycisk
Wª¡cz
Wyª¡cz
Miganie wolne (1 mig/s)
Miganie szybkie (10 mig/s)
Dioda
Ustaw poziom
Wzrastanie poziomu
Obnizanie poziomu
Zatrzymaj wzrastanie/obnizanie

Warunek: Przyciśnieto
˛

Warunek ten jest speªniony, kiedy jedno z urz¡dze« zarejestruje naci±ni¦cie
przycisku.
1.2.2

Warunek: Puszczono

Warunek ten jest speªniony, kiedy jedno z urz¡dze« zarejestruje puszczenie
przycisku.
1.2.3

Warunek: Przytrzymano

Warunek ten jest speªniony, kiedy jedno z urz¡dze« zarejestruje przytrzymanie przycisku.
1.2.4

Warunek: Kilkukrotne przyciśniecie
˛

Warunek ten jest speªniony, kiedy jedno z urz¡dze« zarejestruje kilkukrotne
przyci±ni¦cie przycisku.
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1.2.5

Warunek: Przycisk

Warunek Przycisk jest speªniony, gdy przycisk urz¡dzenia jest wci±ni¦ty.
1.2.6

Warunek: Właczono
˛

Warunek ten jest speªniony, kiedy jedno z urz¡dze« zarejestruje wª¡czenie
diody.
1.2.7

Warunek: Wyłaczono
˛

Warunek ten jest speªniony, kiedy jedno z urz¡dze« zarejestruje wyª¡czenie
diody.
1.2.8

Warunek: Ustawiono miganie wolne (1 mig/s)

Warunek ten jest speªniony, kiedy jedno z urz¡dze« zarejestruje wª¡czenie
migania diody z cz¦stotliwo±ci¡ 1 migni¦cia na sekund¦.
1.2.9

Warunek: Ustawiono miganie szybkie (10 mig/s)

Warunek ten jest speªniony, kiedy jedno z urz¡dze« zarejestruje wª¡czenie
migania diody z cz¦stotliwo±ci¡ 10 migni¦¢ na sekund¦.
1.2.10

Warunek: Dioda

Warunek ten jest speªniony, kiedy jedno z urz¡dze« zarejestruje wª¡czenie i
wyª¡czenie diody. Warunek ten jest bistabilny.
1.2.11

Warunek: Wykryto obecność

Warunek ten jest speªniony, kiedy jedno z urz¡dze« zarejestruje wykrycie
obecno±ci (czujka ruchu).
1.2.12

Warunek: Brak obecności

Warunek ten jest speªniony, kiedy jedno z urz¡dze« zarejestruje brak obecno±ci (czujka ruchu).
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1.2.13

Warunek: Wykrycie obecności

Warunek Wykrycie obecno±ci jest speªniony przez okre±lony ( zycznym
przeª¡cznikiem na urz¡dzeniu) czas po wykryciu ruchu przez czujk¦.
1.2.14

Warunek: Ustawiono poziom

Warunek ten jest speªniony kiedy zarejestruje on now¡ warto±¢ poziomu (jednego z wyj±¢ analogowych) w zakresie 0 - 100%.
1.2.15

Akcja: Przyciśnij

Akcja ta powoduje wyzwolenie przyci±ni¦cia przycisku, w klawiaturze typu
Phantom.
1.2.16

Akcja: Puść

Akcja ta powoduje wyzwolenie puszczenia przycisku, w klawiaturze typu
Phantom.
1.2.17

Akcja: Przytrzymaj

Akcja ta powoduje wyzwolenie przytrzymania przycisku, w klawiaturze typu
Phantom.
1.2.18

Akcja: Przyciśnij kilkakrotnie

Akcja ta powoduje wyzwolenie przyci±ni¦cia kilkukrotnego przycisku, w klawiaturze typu Phantom.
1.2.19

Akcja: Przycisk

Akcja powoduje wyzwolenie przyci±ni¦cia przycisku. Akcja ta ma charakter
ci¡gªy.
1.2.20

Akcja: Włacz
˛

Akcja ta powoduje wª¡czenie diody na klawiaturze.
1.2.21

Akcja: Wyłacz
˛

Akcja ta powoduje wyª¡czenie diody na klawiaturze.
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1.2.22

Akcja: Miganie wolne (1 mig/s)

Akcja ta powoduje wª¡czenie migania diody na klawiaturze z cz¦stotliwo±ci¡
1 migni¦cia na sekund¦.
1.2.23

Akcja: Miganie szybkie (10 mig/s)

Akcja ta powoduje wª¡czenie migania diody na klawiaturze z cz¦stotliwo±ci¡
10 migni¦¢ na sekund¦.
1.2.24

Akcja: Dioda

Akcja ta powoduje wª¡czenie i wyª¡czenie diody na klawiaturze. Akcja ta ma
charakter ci¡gªy.
1.2.25

Akcja: Ustaw poziom

Akcja ta powoduje ustawienie zadanej warto±ci (caªkowitej) na reprezentowanym wyj±ciu analogowym. Warto±¢ ta jest procentowa w zakresie 0 - 100%.
Dodatkowymi parametrami s¡ czasy trwania przebiegu zmiany poziomu oraz
czasu opó¹nienia rozpocz¦cia tej akcji, podawanie za pomoc¡ godzin, minut i
sekund.
1.2.26

Akcja: Wzrastanie poziomu

Akcja ta powoduje rozpocz¦cie wzrastania poziomu na wyj±ciu analogowym.
1.2.27

Akcja: Obniżanie poziomu

Akcja ta powoduje rozpocz¦cie obnizania poziomu na wyj±ciu analogowym.
1.2.28

Akcja: Zatrzymaj wzrastanie/obniżanie

Akcja ta powoduje zatrzymanie operacji wzrastania i obnizania poziomu na
wyj±ciu analogowym.
UWAGA! Ze wzgl¦du na charakter kon guracji urz¡dzenia rmy Lutron, jest
mozliwe, ze po skon gurowaniu warunków lub akcji, nie b¦d¡ si¦ one pojawiaªy w trakcie dziaªania systemu. Nalezy wtedy sprawdzi¢ w diagnostyce podzespoªów, które sygnaªy dla danego przycisku/diody si¦ pojawiaj¡, a nast¦pnie
wprowadzi¢ zmian¦ w kon guracji reguªy.
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1.3

Błedy
˛
generowane przez Moduł Lutron

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

”Nie można sie˛ połaczyć
˛
z urzadzeniem.”
˛

Bª¡d zgªaszany, gdy nawi¡zanie komunikacji z urz¡dzeniem jest nie mozliwe
z powodu braku poª¡czenia sieciowego.
1.3.2

”Błedne
˛
dane do logowania - login lub hasło.”

Bªad zgªaszany jest, gdy próba zalogowania si¦ do urz¡dzenia za pomoc¡
podanych w kon guracji: uzytkownika i hasªa, nie jest mozliwa. Nalezy sprawdzi¢
kon guracj¦ Moduªu.
1.3.3

”Bład
˛ wczytywania konfiguracji urzadze
˛
ń Lutron.”

Bª¡d jest zgªaszany, gdy podczas importu kon guracji urz¡dzenia, w pliku
kon guracyjnym znajd¡ si¦ bª¦dne dane, uniemozliwiaj¡ce jego analiz¦. Nalezy
sprawdzi¢ poprawno±¢ importowanego pliku oraz to czy zostaª on poprawnie
zapisany na dysku, z serwera WWW Procesora.
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