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1. Kontrollenhet
1.1.
Betjeningsenhetens beskrivelse
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Sidetrekk trim (åpen) Tilgang til festehull og tilkoblinger (åpent / lukket med KLIKK).
Monteringshull (forhåndsmerket).
Fiksering med DIN-skinne.
Berøringsskjerm (7 ”150x85mm)
Slå PÅ / AV
Forsyningsinngang 9.0Vcc 2A. Stikkontakt (hunn 5,5 x 2,5 mm.).
Z1-Z4. 4 x Oppgir tilkoblingssoner. RJ45
Z5-Z8. 4 x Oppgir tilkoblingssoner. RJ45 (1 INTERN konsentrator installert på Z8 - Freq. 1)
RC. Tilbakestill kontrollenhet (maskinvare).
RH. Reset Hub (Intern konsentrator).
O1-O4. Produksjon. Reléer kontroller feil.
I1-I4. Input. Eksterne skilt.
RJ45. Ethernet-tilkobling.
USB. 4 x USB-porter.

Sentraldimensjoner:
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1.2.

Tilleggsutstyr. Koblingsboks CCW001
5

4

1A

2

3

1B

5 (Z8 . . . . Z1)

1B

6

1
2
3
4
5
6
7
8
9

7

1B

1B

8

Sidetrekkdeksel (åpen) Tilgang til festehull og tilkoblinger (åpent / lukket med KLIKK).
Hoveddeksel (åpen) Tilgang til tilkoblinger. (åpent / lukket med KLIKK).
Festehull (forhåndsmerket).
Fiksering med DIN-skinne.
Strømforsyningsinngang 90-264Vac
Kabeloppføringer Zones-Bus RS485 (Tilkobling av soner fra Z1 til Z8)
Kabelutgang for sentralforsyning (9.0Vcc 2A)
Avkjør soner til Central. (Z5-Z8). RJ45 Kabel følger ikke med.
Avsatt sred til sentral. (Z1-Z4). RJ45 Kabel følger ikke med.

Dimensjoner:
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1.3.

Sentral spesifikasjoner

Styringskontrollenhet for nødarmaturer, og kontroll av armaturer med ZD + og ZDW-system, Zemper.
Kontrollenheten har følgende maskinvareelementer:
-

-

8 uavhengige soner for armaturstyring. Hver sone har kapasitet til å kontrollere maksimalt 125 armaturer,
med begge systemene: ZD + (busskabel) og ZDW (trådløs).
Berøringsskjerm i farger. Energisparemodus “auto on / off”
Internt batteri (LiFePO4) 6.4V-1.5Ah. 3 timers autonomi. Total belastning på 3 timer.
Tilbakestill maskinvareknappen.
På / av bryter.
1 Inngangsspenning på spenningsadapter - Jackkontakt (hunn 5,5 x 2,5 mm.) 9.0Vcc 2A.
To strømalternativer:
o Med ekstern strømforsyning - Spenningsadapter (inkludert)
o Med ekstern strømforsyning - Fra tilkoblingsboks (tilbehør)
2 inngangstilkoblinger - RJ45-kontakt (hunn), RJ45-inngang med 4 soner, totalt 8 soner.
4 USB-porter for å kommunisere med kontrollenheten.
1 RJ45-port Ethernet-kommunikasjon.
4 Kontrollsignaler innganger (uten spenning). Bli med på terminalene for hver oppføring for å aktivere.
4 reléer “potensielt gratis”. De aktiveres med en rekke feil i kontrollenheten (konfigurerbar).
1 intern konsentrator, tilkoblet i Z8. Trådløst system (standard i Frecuency 1 - Konfigurerbar).
Mulighet for feste med DIN-skinne.

Kontrollenheten har følgende programvareelementer:
- Kontroll av flere enheter med: Smarttelefoner, nettbrett, datamaskin.
- Fjerntilsyn.
- Ethernet-konfigurasjon.
- Flerspråk.
- Send varsler på mail.
- Installasjonsplaner, visualisering av armaturfeil, plassering.
- Profiltilgang med sikkerhetspassord, forskjellige tilgangsnivåer.
- Ekstern programvareoppdatering.
- Import-eksportdata, armaturer, konfigurasjon av installasjonen.

Med denne kontrollenheten kan du utføre følgende operasjoner:
- Kompatibilitet med armaturer med kabelbuss ZD + og armaturer uten buss-trådløs ZDW.
- Oppdag, legg til, eliminere, modifiser armaturer koblet i forskjellige soner, enten i et generelt, individuelt eller
av soner, uten å påvirke resten av armaturene.
- Kontroller status for tilkoblede og oppdagede armaturer.
- Kontroller statusen til selve kontrollenheten. Situasjonen for tilkoblede soner, type kommunikasjon i de
forskjellige sonene.
- Fjernkontrollfunksjon. Det gjør det mulig å realisere generell slå av og på armaturene (både med nettverk og
uten nettverk).Selective operations on luminaires: On, off, reset of luminaires.
Utførelse av nødlampetest og autonomi til armaturene oppdaget av kontrollenheten, både manuell, programmert
og automatisk.
- Kontrollenheten oppdateres kontinuerlig (konfigurerbar), status for armaturer koblet til den.
- Vedlikehold. Varsel dato, for å utføre forebyggende og korrigerende vedlikehold.
- Plassering av armaturene på tegninger.
- Varsel per post, om armaturer med feil i kontrollenheten (konfigurerbar).
- RAPPORTER - LOGBOK: Loggbok for aktiviteter i sentrum, mulighet for eksport.
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1.4.

Tilkoblingsboks CCW001

Tilbehør for å koble sammen busskablene i de forskjellige sonene og passere til en tilkobling av typen RJ45,
nødvendig for å koble til kontrollenheten og levere strøm til kontrollenheten.
-

Det er et tilbehør for å forenkle tilkoblingen til installasjonen med kontrollenheten.
Bruken av den er ikke obligatorisk.
Den kan installeres ved siden av kontrollenheten, eller til og med skjule, for å gi en mer ubelastet følelse av
utstyr, det kan installeres i falske tak.

Tilkoblingsboksen har følgende maskinvareelementer:
8 uavhengige soner for, forbindelse med terminaler, bussene til sonene: ZD + (kabelbuss) og ZDW (trådløs).
1 elektrisk nettinngang, tilkobling med terminaler. 90-264Vac 50-60Hz.
1 Utgangsstrømforsyning til kontrollenheten, med terminaler, bruk en jackkontakt (hunn 5,5 x 2,5 mm.)
9,0Vdc 2A.
Med denne spenningsutgangen ville ingen ekstern spenningsadapter-mater være nødvendig.
2 tilkoblinger - RJ45-kontakt (hunn), RJ45-inngang med 4 soner, totalt 8 soner.
Mulighet for feste med DIN-skinne.

1.5.

Tilkobling

Når den tilhørende kontrollenheten er installert, må du slå sentralen. To alternativer:
- Med ekstern spenningsadapter-mater (9.0Vcc-2A).
- Med CCWS001 tilkoblingsboks.

1.5.1 Tilkobling soner i sentral
Slik kobler du busskablene til sonene til kontrollenheten.
Det er to tilkoblingsalternativer:
- A) Uten tilkoblingsboks (direkte tilkobling til kontrollenheten):
Koble busskablene til RJ45-kabelen, gjør tilkoblingen i en koblingsboks eller ledning.
Kabler følger ikke med.Strømforsyning medfølger
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- B) Med tilkoblingsboks CCWS001:
Boks - Tilbehør for tilkobling av busskabler. Utganger av soner til kontrollenheten med RJ45-kabel.
Kabler følger ikke med.

1.5.2 Tilkobling av kontrollenhet - Datamaskin eller andre enheter.
-

-

Sentralenheten har en Wi-Fi-forbindelse eller ethernet-tilkobling.
Konfigurasjon av tilgangsadresser og tillatelser.
Tilkobling og kontroll av forskjellige sentrene med enheter Smarttelefoner, nettbrett og datamaskiner.
Forbindelsen er av typen "Web Server". Angi IP-adressen til hver sentral på enheten, og den kobles direkte.
Når du skriver inn, ber du om et brukernavn og passord.
Kontrollen av kontrollenheten, fra alle enheter er fullført.
Den trenger ikke ekstern modul for tilkobling.
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1.5.3 Tilkobling til kontrollenhet - Kommunikasjonsarmaturer RS485 (ZD +)
Type kommunikasjon, mellom kontrollenheten og ZD + Systemarmaturer. Armaturer konfigurert for RS485kommunikasjon (se “Armaturinstruksjoner”).
Kravene til denne forbindelsen er følgende:
KABELTYPE: Kabel på minst to tvinnede ledninger, avskjermet, minimum seksjon på 0,5 mm.
Kommunikasjon er hushjelp ved hjelp av to ledninger med polaritet (+, -). Kabels skjold må kobles til jord.
Kommunikasjonskabelforbindelser uavhengig av forsyningsspenningen. Separate koblingsbokser. De
Forbindelse mellom kontrollenheten og armaturene vil skje i henhold til figuren, forbindelsen med
armaturene kan ikke forgrenes. Små grener kunne lages på ETT NIVÅ (d <5m.) Og under tilsyn av
ZEMPER.
På slutten av hver BUS LINE, mellom positive og negative, installer Resistance 100 ohm motstand 1/2
Watt.
Maksimal avstand, <800 m., Fra den fjerneste armaturen, til kontrollenheten (ca. 300 m over planet).
8 uavhengige soner. Hver sone har kapasitet til å kontrollere maksimalt 125 armaturer.
Enhetssonene kan ikke kobles til hverandre eller sonene til en annen enhet.
Før du kobler armaturene til sonen, må du måle at det ikke er kontinuitet mellom alle kablene.
Før armaturene kobles til sonen, må disse nummereres av kontrollenheten (se “Nummerering av et lys”)
eller av Programmer-Control (se instruksjoner fra programmerer-kontrollen).
For å koble armaturene til den korresponderende sonen, er det ikke nødvendig at armaturene blir
nummerert i rekkefølge og heller ikke bestilt i samsvar med deres nærhet til kontrollenheten.
Armaturene kan nummereres fra 001 til 125. Tall kan ikke gjentas i samme sone.
Når armaturene er koblet til en eller flere soner og etter tilkobling av sonen (e) til kontrollenheten, må du
utføre en inspeksjon av de tilkoblede sonene (se "Oppdagelse av armaturer").
Etter at du har gjenkjent armaturene, må du sjekke installasjonen. (se "Kontrollere installasjonen").
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1.5.4 Tilkobling til kontrollenhet - Armaturer for trådløs kommunikasjon (ZDW).
Installasjoner med mer enn 300 enheter (> 300 armaturer).
Type kommunikasjon, mellom kontrollenheten, konsentratoren og armaturene til ZDW-systemet. Armaturer
konfigurert for ZDW-kommunikasjon (se "Armaturinstruksjoner").
Kravene til denne forbindelsen er følgende:
- Bare installer armaturer koblet til strømnettet.
- Armaturer har etikett med serienummer og FREKVENS 1 (standard). Antall unike for armaturer.
- Etter at armaturen er installert, bør det noteres i installasjonsplanen, serienummeret på den installerte
armaturen og plasseringen av den. (Vedlagt: Adhesive Label, på siden av enhetsboksen med
serienummer og frekvens. Lim inn på armaturens plassering på papirplanet)
- Alle armaturene er konfigurert med frekvens 1.
- FREKVENSENDRING. Når installasjonsarmaturene er installert, vil klienten eller installatøren, når
armaturene er installert, endre frekvensen til armaturene, i henhold til en studieplan eller innstilling fra
installasjonen.
- Endring av frekvenser utføres med programmererens kontroll PZD250.
- Det er 6 forskjellige frekvens-kanaler (Fx), for å lage soner med hver frekvens.
Forbindelse med CTE250 (konsentrator)
- Type kabel: Kabel med minst to flettede ledninger, avskjermet med et minimumssnitt på 0,5 mm.
- Kommunikasjonen er hushjelp ved hjelp av to ledninger med polaritet (+, -). Skjoldet har koblet seg til jorden.
- Kommunikasjonskablene må skilles fra spenningskablene (av forskjellige rør).
- Sentralavstand-CTE maks. <1200m., Fra CTE250, til kontrollenheten.
- Avstand CTE-armaturer 10m., Fra CTE250, til nærliggende armaturer, direkte kommunikasjon.
- Avstand Armaturer - Armaturer <30m., Avstand mellom armaturer, maksimalt 30m.
- Kontrollenheten har 8 soner.
- Maksimum antall armaturer per sone vil være 125.
- Konsentratoren må ha direkte kommunikasjon (mindre enn 10 meter) med minst 4-5 ... armaturer fra
gruppen av armaturer som du vil kontrollere.
- Konsentratoren vil bli installert SYNLIG og TILGANG (Tak <3m eller vegg <3m.), Ikke i isolerte rom.
- Når armaturene er koblet til en eller flere soner, og etter å ha koblet sonen eller sonene til kontrollenheten, utfør
en rekognosering av sonene.
- Etter at du har gjenkjent armaturene, må du sjekke installasjonen.
UNNTAK: Installasjonssoner med unntak for trådløs kommunikasjon.
- I soner med spesielt forsterkede vegger og soner med metallkonstruksjoner er ikke trådløs kommunikasjon
garantert. Installer i disse sonene, armaturer med kabelbusskommunikasjon (ZD + System).
(Trappekjerner, deksler, tekniske gallerier, industrisoner, ...).
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1.5.5 Tilkobling til kontrollenhet - Armaturer for trådløs kommunikasjon (ZDW).
Installasjoner med mindre enn 300 enheter (<300 armaturer).
ANBEFALT VALG, i installasjoner med mindre enn 300 enheter, kan oppdagelsen av installasjonen gjøres med
bare en frekvens, uten behov for å endre frekvensene til armaturene (anbefalt alternativ, alle installasjoner i samme
frekvens). Hvis kunden vil, kan han utføre installasjonen med forskjellige frekvenser, i henhold til indikasjonene i
forrige avsnitt.
Kunden-installatøren, som er ansvarlig for å utføre igangkjøringsprosessen for å oppdage installasjonen <300
enheter.
- Frekvens konfigurert i armaturer og konsentratorer. FREKVENS 1 (standard).
- MERKNAD: Oppdagelsestiden kan være lenger enn 1,5 time. (Langvarige ventetider når alle
armaturinstallasjoner er i samme frekvens).
- Kontrollenheten har en intern konsentrator (sone 8 - Frekvens 1, <130 armaturer), slik at flere
enheter kan koble de andre konsentratorene fra installasjonen til de andre sonene.
(Eksempel: 1 til 130 CTE interne, andre armaturer mer, installer CTE ekstern)
Kravene til denne forbindelsen er de samme som i forrige seksjon. Den eneste forskjellen med dette alternativet er
at det ikke er nødvendig å fortsette med å programmere frekvensene til armaturene.
MERKNAD: Angi i “Armaturbestilling”, hvis forskjellige armaturer er nødvendig, forskjellige med frekvens 1.
Angi modeller, mengder og frekvenser som skal programmeres i disse armaturene.
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1.5.6 Unntak fra trådløs tilgang
Områder i en bygning med unntak for trådløs kommunikasjon
På grunn av Faraday-effekten:
"Når et lukket kabinett er dekket av metall eller, hvis ikke, med metallnett overalt, påvirkes ikke det indre av
kabinettet av eksterne elektriske felt." "Elektromagnetiske bølger eller signaler overføres bare utenfra"
Avhengig av metallkonstruksjonene, kan kommunikasjonen bli sterkt påvirket, til og med blokkert, noe som gjør
umulig en stabil og pålitelig kommunikasjon.
I disse spesielle og spesifikke områdene av installasjonen, anbefales det å koble armaturer til kabel-busskommunikasjon (System ZD +), for å garantere kommunikasjon.
Kritiske punkter på vanskelig trådløs kommunikasjon.
- Brannsikker evakueringstrapp. Spesielle forsterkede vegger, lyområder
På grunn av de spesielt armerte betongkonstruksjonene i disse områdene (for krav til brannmotstand), samt
metalldører RF60-120). Gjør disse områdene til et kritisk punkt for trådløs kommunikasjon.We recommend to plan all
fireproof evacuation stairs in one bus line.

- Takområder og tekniske takrom:
På disse stedene finner vi ofte tekniske rom (klimaanlegg, heiser, energiutstyr), bygget helt av metallkonstruksjoner,
pluss dets interiør, med mange utstyr og metallelementer. Avstanden mellom armaturene er veldig stor og med få
enheter.
På grunn av metallstruktur og lange kommunikasjonsavstander må derfor betraktes som et kritisk punkt for stabil
kommunikasjon.
I disse områdene anbefaler vi å installere kabelbuss, med alle armaturene i samme kabellinje i en sone.
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- Tunneler og tekniske gallerier:
Denne typen lokasjoner er bygget med spesielt forsterkede vegger og metallelementer inne (rør, kraftledninger,
rørledninger). I tillegg er armaturene installert i linje (etter hverandre), med veldig store avstander. Trådløs
kommunikasjon har begrensningen på 6 "kommunikasjon ?????" i armaturer montert i enkelt lineært arrangement.
I denne installasjonen må du installere kabelbuss, alle armaturene i samme kabel / sone / linjer

SIMULERING: KOMMUNIKASJONER TRÅDLØST INSTALLASJON

- Områder med industrielt utstyr (tekniske industrirom):
Lokaler eller områder med en høy tetthet av metalliske elementer inne (klimaanlegg, generatoranlegg, motorer,
vannpumper, rør, kraftledninger, rørledninger).
I denne installasjonen må du installere kabelbuss, alle armaturene i samme kabel / sone / linjer.

- Soner med signal- eller frekvenshemmere:
Under signalinhibisjonsprosessen vil trådløs kommunikasjon bli hemmet. Når hemmingsprosessen er ferdig vil
systemet gjenopprette kommunikasjonen automatisk.
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2. Hovedskjerm
Å kunne koble til på flere enheter, organisering og visualisering av menyene, kan endres for å tilpasse seg
størrelsen på skjermbildene til hver enhet.
2

3

1

4
5
6
7
8

9
10

1.- "Hjem" -knapp, Gå tilbake til hovedskjermbildet. Bla gjennom “Forrige / Neste” -vinduet
2.- Klikk på "TURN ON / TURN OFF". Automatisk vil alle armaturene som er koblet til kontrollenheten lyse. Denne
funksjonen tilsvarer funksjonen til å slå på en ekstern general.
Denne operasjonen vil bli utført både i armaturer med et nettverk og i armaturer som ikke har et nettverk.
Denne operasjonen kan vare mellom 1-5 sekunder, avhengig av antall soner som kontrollenheten har.
3.- Styringsmenyer for sentralen (installasjon, planer, status, test, system, sikkerhet, konfigurasjon).
4.- Identifikasjonsnummer for installasjonen, og navnet på installasjonen.
5.- IP-adresse tilordnet den sentralen, for å etablere kommunikasjon med den.
6.- Batteristatus for sentralen. (Bevegelse oppover, lasting, bevegelse nedover, utladning).
7.- Dato og tid for kontrollenheten.
8.- Dato for neste vedlikehold "M", konfigurerbar. (Grønt vedlikehold OK, dato for rød vedlikehold utløpt).
9.- Generell tilstand for armaturene til kontrollenheten. Totalt antall installasjoner, riktig, feil.
10.- Oppgi status for hver av sonene. Beløp etter soner. Angivelse av trådløse soner, ved hjelp av et symbol i sonen
som er for trådløs kommunikasjon, hvis det ikke er noe symbol, er det et med kommunikasjon ZD + (kablet
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3. Menyer
"Tilgang": Ved å legge inn noen menyer som kan utføre handlinger på installasjonen eller konfigurasjonen av
kontrollenheten, vil du alltid bli bedt om å få tilgang, som en registrert bruker for denne typen operasjoner.

3.1.

Installasjon

Meny for implementering av oppstart av installasjoner, trådløse ZDW-armaturer og ZD + kablet.

3.1.1 Discovery
Meny for å starte oppdagelsen av de forskjellige sonene og armaturene til installasjonen.
- En gang inne i menyen viser det oss to alternativer:
- "Kablet": I denne skjermen kan vi starte oppdagelsen av armaturer koblet til sentralen via kabel (ZD +).
- "Trådløs": På denne skjermen kan vi se på funnet av ZDW-armaturer koblet til sentralenheten gjennom
konsentratorer - Trådløst-trådløst armaturer (ZDW). Funnet skjer automatisk. Kontrollenheten utfører alle
trinnene og indikerer om prosessen er riktig eller om en prosess ikke er utført riktig.

3.1.1.1. “Kablet” -funn (ZD + -system)
Når du går inn i denne oppdagelsesmenyen, lar den oss bare klikke på "Manuell" (den kablede armaturen har ikke et
automatisk menyalternativ).

En gang på denne skjermen kan flere typer funn utføres.
Oppdag komplett installasjon.
- Klikk på "sonevalg". Velg alle sonene. Klikk på "Alle" (1-250)
- Klikk på "Discover armatur" for å starte oppdagelsen av hele installasjonen.
- Kontrollenheten setter i gang et funn av de markerte sonene.
- Resultatene fra armaturene og de oppdagede sonene vises på skjermen.
- Kontrollenheten vil forbli inaktiv før funnet blir avsluttet.
Oppdagelse av en komplett sone eller rekke armaturer eller bestemte armaturer.
- Klikk på "sonevalg". Slå ønsket sonenummer.
- Trykk på armaturområdet, "korte" tall (mal 1-5, 8, 11)
- Klikk på "Discover armatur" for å starte oppdagelsen av hele installasjonen.
- Kontrollenheten setter i gang et funn av de markerte sonene.
- Resultatene fra armaturene og de oppdagede sonene vises på skjermen.
- Kontrollenheten vil forbli inaktiv før funnet blir avsluttet.
- De oppdagede armaturene, i hovedskjermbildet eller "statusmeny", vises i den korresponderende sonen som
oppdaget-tilstede (Grønn: riktig armaturer, Rød: armaturer med feil).
- Når armaturene i kontrollenheten er oppdaget, blir de en del av systemet.
- Armaturene, som IKKE er blitt oppdaget, går til "ventende liste", se "Installasjonsventer".
- Når en armatur IKKE blir oppdaget, skyldes det at den ikke er oppdaget av kontrollenheten, og årsakene kan være
følgende:
 Armaturen er ikke riktig koblet til systemet (installasjonsforbindelsesfeil eller kommunikasjonslinjeforbindelsesfeil).
 Armaturen er ikke riktig nummerert (sjekk nummereringen av den).
 Skadet armatur (har fått et slag, nettverk med fjernkontroll osv.).
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- Sjekk installasjonen, for å oppdage alle armaturene, gjenta disse trinnene for å legge til armaturer.
- Etter noen rekognoseringsoperasjon, trykk "Hjem" for å gå tilbake til hovedskjermen.

3.1.1.2. Wireless” funn (ZDW-system)
Når du går inn i denne menyen, startes trinnene for oppdagelse av trådløse armaturer automatisk.
Tidligere Excel-maler med serienumre for hver sone er lastet inn.
Tidligere har sonen blitt konfigurert som "Trådløs" (se Manual 3.7.3 E)

Når du er på dette skjermbildet, indikerer det sonene som er konfigurert som "Trådløs" og serienummeret til
konsentratoren som er koblet i den sonen.
Hvis du ikke angir konsentratorens serienummer, sjekk: ledninger, konsentrator, tilbakestille konsentrator.
Oppdagelse av komplett installasjon (valg av alle soner) eller Zone (valg av sone)
- Klikk på “sone” eller “alle soner” for å velge sonene du vil starte Discovery.
- Meny "Informasjon": Liste over armaturer som er lastet i den sonen eller sonene.
- Meny "Resultater". Resultat av oppdagede armaturer og prosessen som ble utført.
- Klikk på "Oppdag armatur" for å starte oppdagelsen.

Select Zones

Press start
“Discover”

Informasjon av armaturer
i sonen i databasen

“RED” Color Central
…In progress

Filter informasjon eller
resultater

Current status of each process or status each
luminaire:
"Discovering" "Association" "End association”

Resultater ”i hver stat (Discovery - Association
- End association):
Grønn farge: OK
Rød farge: ikke OK
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Når "Discover Luminaries" er startet, gjennomføres alltid 4 prosesser:
- Prosedyre 1: Slettet (30 seg.)
- Prosedyre 2: Discovery (3 segmenter X armatur)
- Prosedyre 3: Tilknytning (3 seg. X armatur) + (Armaturer prøver ikke assosiert)
- Prosedyre 4: End of the Association (60 seg. + 3 segment. X tilknyttet armatur)
- Prosedyre 1: Slettet (30 sek.)
Dataklaringen av konsentratoren starter.
- Prosedyre 2: Discovery (3 sek. X armatur)
Oppdagelsen av armaturene begynner, av alle de som har samme frekvens for den konsentratoren
(alle, sonene deres, selv om det er andre soner med samme frekvens, derav viktigheten av å skille
sonene med samme frekvens, tiden for denne prosessen vil avhenge av antall armaturer som er
oppdaget og oppdaget av konsentratoren).
Konsentratoren holder en "avdekket liste" med alle armaturene som er oppdaget.
- Prosedyre 3: Association (3 sek. X armatur) + (Programmerte prøver på nytt, armatur Ikke tilknyttet)
Armaturforeningen starter. Det er å sammenligne armaturene lastet i hver sone i Central (tidligere lastet
i hver sone i Central), med en liste over "oppdagede armaturer" av konsentratoren, hvis de
sammenfaller, er de assosiert, hvis det ikke er tilfeldigheter, de går til en annen "liste over verserende".
Flere forsøk er laget, som du ikke kunne knytte deg til.
Til slutt går de tilknyttede til "nåværende" armaturer, de som ikke er assosiert med "ventende"
armaturer.
Resultatet av tilknytningen til hver armatur og forsøkene rapporteres på skjermen.
Filtre kan gjøres ved nummerering eller ved tilknytningsresultat.
- Prosedyre 4: Association of End (60 sek. + 3 sek. X tilknyttet armatur)
I denne prosessen etableres kommunikasjonsveiene, og legger til et kort nummer til hver armatur.
Bare slutten av tilknytningen til de tilknyttede armaturene (med de ikke-assosierte armaturene, kan
ikke).
- De oppdagede armaturene, i hovedskjermbildet eller "statusmeny", vises i den korresponderende sonen som
oppdaget-tilstede (Grønn: riktig armaturer, Rød: armaturer med feil).
- Når armaturene i kontrollenheten er oppdaget, blir de en del av systemet.
- Armaturene, som IKKE er blitt oppdaget i en undersøkelse, går til "ventende liste", se "Installasjonsventer".
- Når en armatur IKKE blir oppdaget, skyldes det at den ikke er oppdaget av kontrollenheten eller konsentratoren, og
årsakene kan være følgende:
 Armaturen er ikke riktig koblet til systemet (netttilkoblingsfeil).
 Armaturen er ikke riktig korrekt i den sonen (sjekk frekvens og nummerering) ..
 Armaturen mottar ikke “isolert” signal (sjekk installasjon, armatur, legg til andre i nærheten).
 Skadet armatur (dårlig kommunikasjonskort, antenne, etc.).

- Sjekk installasjonen, for å oppdage alle armaturene, gjenta disse
trinnene for å legge til armaturer.
- For å legge til armaturer, bruk menyen "Venter".
- Etter noen rekognosering, trykk "HJEM" for å gå tilbake til
hovedskjermen.

3.1.2 Slett
3.1.2.1.

Slett “Wired/kablet” (ZD+ system)

- Velg sonene, angi "korte" antall armaturer som skal elimineres.
- Alle armaturene i sonene kan elimineres, etter rekkevidde, individuelle armaturer.
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- Når du har valgt armaturene som skal fjernes, trykker du på "Delete armaturer"
- Kontrollenheten setter i gang sletting av armaturene.
- På skjermen viser det resultatet av eliminert armaturer eller at den ikke kunne eliminere.

3.1.2.2.

Slett “Trådløse/Wireless” (ZDW system)

- Velg sonene (se Serienummer Concentrator), angi de "korte" numrene eller "serienummer" (Trykk SN) på
armaturene som skal elimineres.
- Alle armaturene i sonene kan elimineres, etter rekkevidde, individuelle armaturer.
- Når du har valgt armaturene som skal fjernes, trykker du på "Delete armaturer"
- Kontrollenheten setter i gang sletting av armaturene.
- På skjermen viser det resultatet av eliminert armaturer eller at den ikke kunne eliminere.

3.1.3 Legg til
3.1.3.1. Legg til “Wired” (ZD + -system)
- Se 3.1.1.1 “Kablet oppdagelse”
- Meny “Installation-Discovery-Wired”, velg soner og armaturer til “Add”.
- Når du har valgt armaturene du vil legge til, klikker du på "Send forespørsel"
- Kontrollenheten starter "funn" -prosessen, hvis de ikke kan oppdages, legges disse armaturene til "listen over
ventende".
- På skjermen viser resultatet av ekstra armaturer.

3.1.3.2.

Legg til “Trådløs/Wireless” (ZDW system)
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- Velg sonene hvor armaturene skal legges til.
- Velg "Range" hvis du vil legge til et område (eksempel: serienummer 10000 til 10010).
Serienummer Innledende til det endelige serienummeret
Identifikasjonsnummer (kort nummer), siste kortnummer i listen over den sonen (eksempel: 195) fyller automatisk ut
identifikatorene for hele området.
- Hvis du vil legge til en annen "rekkevidde" eller individuell armatur, klikker du på "+ -knapp". angi antall armaturer
som skal legges til.
- Du kan legge til alle armaturene til sonene, etter rekkevidde, individuelle armaturer.
- Når du har valgt armaturene du vil legge til, klikker du på "Legg til spørring"
- Kontrollenheten initierer alle prosessene med "discovery-association-completing", hvis du ikke kan oppdage eller
knytte noen armaturer, blir disse armaturene lagt til i "listen over pending".
- På skjermen viser det resultatet av ekstra armaturer.

3.1.4 Endre nummer ZD
Med kontrollenheten kan du programmere antall ZD + armaturer (ikke ZDW).
Følg trinnene nedenfor for å programmere armaturnummeret:
- Koble armaturene fra sone 1.
- Før armaturen fra nettverket og sørg for at lysdiodene til armaturen er slått på. Nå kan du la armaturen være
koblet til nettverket eller koble den fra for nummerering.

3.1.5 Venter
3.1.5.1. Avventer
I denne menyen vises de uoppdagede armaturene.
Alle soner eller sone til sone er angitt.
Trådløse soner (ZDW): Liste over armaturene som venter på å bli tilknyttet i den valgte sonen (de er de ikketilknyttede armaturene). Identifikator (kort nummer), serienummer og armatur i nærheten er indikert (nærmeste lys).
Kabelsoner (ZD +): Liste over armaturer som ikke er oppdaget i den sonen. Bare identifikator er angitt.

3.1.5.2. Oppdag i påvente
Meny for å legge til ventende armaturer til kontrollenheten.
"Discovery" + "Association (bare av den ventende armaturlisten)" + "End Association"
I denne anledningen utfører den ikke SLETTINGSPROSESSEN (for ikke å slette dataene fra de tilknyttede
armaturene).
Hvis det under denne prosessen med å legge til ventende armaturer, fremdeles er det armaturer uten å kunne lage
"foreningen", blir de lagret på nytt. Dermed vil bare armaturene som gjenstår å være tilknyttet, forbli i listen over
ventende (Ventende armaturer som må kontrolleres i installasjonen for å vite problemet).
Gjenta prosessen for andre områder med ventende armaturer.
Det er to alternativer, kablede eller trådløse armaturer:
- “Wired”.
Velg armaturene som skal oppdages, alle eller etter soner eller individ.
Trykk på "Kjør spørring" for å starte prosessen.
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- "Trådløst".
Velg armaturene som skal oppdages, alle eller etter soner eller individ.
Trykk på "Kjør spørring" for å starte prosessen.
Skjermen viser resultatet av prosessen med hver armatur.

3.1.5.3. Slett ventende
Meny for å slette armaturene som venter i kontrollenheten.
Velg armaturene som skal fjernes, alle eller etter soner eller individuelle.
Trykk på "Kjør spørring" for å starte prosessen.
Skjermen viser resultatet av sletteprosessen.

3.1.5.4. Legg til ventende
Meny for å legge til armaturer i sentralen.
En ny skjerm vises der vi kan se et nytt dataregistreringsvindu.
Serienumrene og det korte nummeret legges inn.
Det er nødvendig å kjøre spørring til databasen for installasjonen, med data fra serienumre og korte numre, for ikke
å duplisere kortnummer.
Hvis det legges NYE armaturer, legg armaturets serienummer og kortnummer, fortsettelse av det siste korte
nummeret i databasen for den sonen.
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- Dataregistreringsvindu:
o Identifikasjonsnummer (kortnummer: se Database sone-siste kortnummer + 1, for ikke å duplisere).
o Merk om de er "trådløse", hvis de ikke er krysset av, er de "kablet" (be om annen informasjon).
o Serienummer på armaturen som skal legges til.
o Serienummer for "Nærmeste armatur", slik at den nye armaturen er assosiert med denne nærliggende
armaturen, som allerede er tilknyttet. (Med denne prosedyren "Nærmest armatur" unngår vi å måtte
gjenoppdage hele sonen).
o Beskrivelse av armaturens beliggenhet.
o Sone der vi vil legge armatur.
o Armaturens plassering.
o Armaturmodell.
For å legge til flere armaturer, klikk på "+" -knappen
Klikk på "Kjør spørring" for å starte prosessen med å legge til armaturer.
Nye armaturer legges til listen over ventende.
Hvis det er feil informasjon, indikerer skjermen at den ikke har klart å legge til armaturen.
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3.1.6 Force Association (etter hurtig metode for "Nærmest nærliggende"
armaturer)
Meny for å legge til ventende armaturer, med den raske metoden "Nærmest-i nærheten".
Det er nødvendig å vite det nærliggende armaturet som allerede er oppdaget og assosiert.
Metode i nærheten: Den består av å legge til ventende armaturer, uten å måtte "oppdage" sonen, hver gang vi
prøver å knytte en ventende armatur til. Vi vil fortelle deg å kommunisere med den nærliggende armaturen,
ettersom den allerede er oppdaget og assosiert, trenger du bare å kommunisere med den ventende armaturen, og
unngå å måtte "oppdage" hele sonen.
Prosessen "Discover" er den lengste (den kan nå 1 time). Mye tid går tapt, mange veldig lange prosesser.
I denne menyen har vi en liste over ventende armaturer i alle soner.
- Velg armaturer eller armaturer, til "Force Association".
- Angi serienummeret til "Nærliggende armatur". Angi flere antall armaturer i nærheten. Hvis du ikke kan bruke
den første armaturen i nærheten, vil du prøve følgende. (se i planene som er nærmest).
- Klikk på "Send forespørsel".
- Prosessen med å knytte armaturene eller armaturene begynner.
- Skjermen forteller oss om resultatet var riktig. Hvis den er feil, blir den liggende i "Venter".

3.1.7 Slett konsentrator
Meny for å SLETTE dataene til konsentratoren.
Koble konsentratoren til sentralenheten til DELETE-CLEAR.
Velg sonen eller sonene som skal slettes (tilkoblet konsentrator).
- Trykk på "Send forespørsel". Det ber oss om en bekreftelse på at vi virkelig vil slette.
- Når du er ferdig, vises meldingen "Fullstendig slettet" eller "Konsentrator ikke slettet"

3.1.8 Databaseoppdatering (Last inn data i kontrollenhet)
Meny for å laste inn databasen i kontrollenheten, med informasjon om armaturer i hver sone.
Denne prosessen er nødvendig for å oppdage trådløse armaturer automatisk.
For innlasting av data (tall) i de forskjellige sonene i installasjonen (ZDW), er det nødvendig å utføre noen trinn for å
skaffe og klargjøre dataene tidligere.
TRINN 1: Registrering av armaturer installert i en Excel-tabell.
FORDELING-REINSTALLASJON AV FREKVENSER for installasjonen.
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Trekk ut serienumre fra CAD-tegninger. Etter frekvens eller sone.
Excel-tabellen brukes til å legge inn serienumrene raskt i kontrollenheten.
TRINN 2: Tilordne korte numre til hvert serienummer (mal.CSV).
Hvert serienummer tildeles et kort nummer fra 1 til 125 (sentralen kan ikke fungere med lange eller 6sifrede numre). I "kablede" armaturer er det ingen serienummer.
TRINN 3: Last inn data- eller Excel-tabell (mal.CSV) i kontrollenheten
Det tjener til å laste inn alle numrene i sonene til installasjonen på en rask måte.
TRINN 1 og TRINN 2: Registrer armaturer installert i en EXCEL-tabell (.CVS "Avgrenset av komma").
Når serienumrene til de installerte armaturene er blitt identifisert og merket, (Skaff numrene på tegningene av CADinstallasjonen, REINSTALLATIONING FREQUENCIES by Zone eller frekvens), skal det opprettes en Exceldatabase (i .CVS) der alle er registrert. serienumrene som er installert, med følgende struktur.
(malen til denne tabellen vil bli levert av Zemper):
- Navnet på kolonnene (IKKE ENDRE).
- I samme Excel kan du laste inn alle armaturene til panelet (Kablet, Trådløst).
- Serienumre er det ikke nødvendig, selv om det er praktisk at de legges inn i tabellen fortløpende, etter
en ordre fra minst til størst.
Viktig REINSTALLASJON AV FREKVENSER. Du må vite hva serienumre er i hver sone eller frekvens, for
å inkludere dem i en eller annen sone.
- Dupliserte, feilaktige tall er ikke tillatt. (Umulig, armaturer med et unikt serienummer).
Name columns (DO NOT CHANGE)

zone:

template.cvs

(1, 2,….,8)

Identification_number: (Short number: 1 a 125)
serial_number:
description:

ZDW Serial number (See plans)
ZD+ (empty)
Location

model:

Model

closest light:

Luminaire nearby1, nearby2,…

TRINN 3: Last inn Excel-tabellen (.CSV) i kontrollenheten
Slik laster du inn Excel-tabellen for installasjonen:
1- Menyen "Installasjon - databaseoppdatering"
2- I kontrollenhet, koble til Pendrive / Ethernet.
3- Trykk på "Last inn fil" .... Angi filsti "Mal for installasjon.csv". Trykk "Åpne".
4- Trykk "Last opp til databasen".
5- På skjermen indikerer det om filen er riktig eller feil.

22

3.2

Planer

3.2.1 Se planer
Meny for å visualisere planene for installasjonen og de eksisterende armaturene.
- Du kan finne posisjonen til hver armatur, på flyet, fra "Menu-State".
- De ukorrekte armaturene vises i rødt og riktig i grønt
- Når du trykker på en armatur, skaffer vi deg informasjon og mulige operasjoner.
- Du kan utføre operasjoner på armaturer, for eksempel: Av / på, Test, Tilbakestill.

3.2.2 Lastplaner (.SVG)
Meny for å laste installasjonstegninger, i kontrollenheten. Armaturene er tidligere plassert på deres beliggenhet. For
å plassere armaturer på planene brukes en ekstern applikasjon til kontrollenheten.
Generer SVG-planer, med Zemper-applikasjon: “Floorplan.exe”
Planene lastes i .SVG-format
Slik laster du inn planer:
1- Meny "Planer-Last opp planer"
2- I kontrollenhet, koble til Pendrive / Ethernet.
3- Planens navn: Angi navn på planidentifikasjon.
4- Trykk på "Utforsk plan" .... Vis filen "Plan.svg". Trykk "Åpne".
5- Trykk "Last opp plan" til kontrollenheten.
6- På skjermen indikerer det om filen er riktig eller feil.

3.3

Status

Informasjonsmeny, status for installasjonen og status for belysning i hver sone.
Den viser informasjonen om antall riktige "Eksisterende" og uriktige armaturer "Armaturer med feil" og feiltypen til
hver armatur.
Det forteller oss også om armaturene er i en annen tilstand enn normalt (i test, på osv.)
Tilstandene til armaturene er gruppert etter soner (Wireless Zones "symbol", Wired Zones).
Installasjonen oppdaterer eller oppdaterer armaturenes tilstand med jevne mellomrom. Konfigurerbar tid

23

3.3.1 Soner
Til denne sone-statusmenyen kan du også få tilgang til fra hovedskjermbildet ved å klikke på hvilken som helst av
sonene.

Klikk på sonen som skal kjøres.
Det viser oss:
- Trådløs sone (“symbol”).
 Forteller oss serienummeret til den tilkoblede konsentratoren. Du skal alltid angi serienummeret.
 Hvis du ikke angir, serienummeret, er det ingen forbindelse, konsentratoren er låst.
 Også statusen til konsentratoren med en "kode 0-36". Trykk for å vite statusen til konsentratoren. (gratis,
i påvente, tilbakestilling ...) “Kontroller navtilkoblingen”.
- Kablet sone
 Sonenummer
- Total armaturer "Eksisterende" (riktig), "Armaturer med feil" (feil)
- Det totale antall armaturer i hver sone er delt inn i riktige og uriktige armaturer.
- Tilgang til detaljert meny med eksisterende armaturer og armaturer med feil.
-

3.2.1.1. Eksisterende armaturer
Ved å klikke på eksisterende armaturer, vises følgende meny, med ilgang til detaljene i hver armatur.
- Finn armaturen i plan
- Armaturinformasjon (sone, ZDW, serienr., ID, status, modell, antall nødetider)
- Armaturstatus, test programmert.

Luminaire information
Luminaire detail
Locate plan luminaire
Update Luminaire State
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3.2.1.2. Armaturer med feil
I tillegg til informasjonen ovenfor.
- Rapporter feilen på armaturen (ID, serienummer)

Locate plan luminaire
Update Luminaire State
Luminaire detail

Feilene som kan vises på dette skjermbildet er følgende:
o

SIGNALERINGSLampe: Armaturen har en feil i signaliseringen.

o

NØDLYS: Lampen har en feil i nødlampen. Hvis du har mer enn en nødlampe, indikerer det at minst en av
dem har en feil. Denne feilen kan skyldes dårlig lampetilkobling, utbrent / utbrent lampe.
For å rette opp denne feilen, plasser røret riktig eller erstatt det med et nytt (avhengig av saken). Hvis
nødlampen er av LED-type, bytter du armaturen med en ny, og koder den med samme nummeringskode
som den erstattede.
Send deretter en manuell test på armaturen (se "Order of armatur test"), eller vent på at kontrollenheten
skal starte en automatisk test. Feilen vil bare bli rettet når armaturen utfører en fullstendig nødlysetest, og
dette er riktig.

o

BATTERI: Armaturen har batteriet koblet fra, skadet eller batterisikringssikringen har hoppet. For å rette
opp denne feilen, sjekk batteritilkoblingene, batterisikringen eller bytt batteriet om nødvendig.

o

AUTONOMI: Armaturens autonomi er lavere enn den nominelle. For å rette opp denne feilen må du bytte
batteri til armaturen. Send deretter en manuell autonomitest på armaturen (se "Order of armature test"),
eller vent til kontrollenheten skal starte en automatisk test. Feilen blir rettet bare når armaturen utfører en
fullstendig autonomitest og dette er riktig. Før du skifter batteri, er det praktisk å starte en test av autonomi
til armaturen for å sikre at armaturen har en reell autonomisvikt. Hvis det etter å ha utført denne
autonomitesten fortsetter å markere feilen, fortsetter du med å skifte batteri.

o

INGEN NETTVERK: Armaturen er uten strøm.

o

KOMMUNIKASJON: Kommunikasjonen mellom kontrollenheten og armaturen er tapt.
For å rette opp denne feilen, bekreft at:
Armatur type ZD-ZD + (kabeltilkobling): Kontroller om den er installert i sin stilling, sjekk tilkoblingen til den
samme til kommunikasjonslinjen med kontrollenheten.
Armatur type ZDW (trådløs): Kontroller om det er strømnettet, installert.
Hvis du kontrollerer at armaturen er fjernet fra installasjonen permanent, må du fjerne armaturen fra
kontrollenheten. (Se "Eliminering av armaturer koblet til kontrollenheten").
Alle feilene, bortsett fra kommunikasjonsfeilen, som er vist på denne skjermen på kontrollenheten, er også
indikert i den tilsvarende armaturen ved hjelp av status-LED-er (se instruksjoner for armaturen).
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3.4

Test

Meny for å utføre handlinger (sende kommandoer), på kontrollenheten, soner eller armaturer.

3.4.1 Operasjoner
Sendte kommandoer på kontrollenheten, sonene eller armaturene.
- Flere valg, etter sentral, etter soner, etter armaturområde, etter individuelle armaturer.
Rangering, alle (hele sonen, sendt en kommando i ett), Broadcast (hele sonen om gangen).
Trådløse soner, armaturer kan velges etter serienummer (Dial SN)
- Sendte kommandoer til de valgte elementene.
- Resultat av operasjoner, vises på skjermen.
Type operasjoner:
- Slå på armaturen
- Slå av armaturen
- Tilbakestill
- Lampetest
- Autonomy Test
- Peer Autonomy Test
- Odd Autonomy Test
- Kontroller sone
- Slutt å sjekke sonen
- Avbryt test

(slå på nødlyset)
(Slå av nødlyset)
(tilbakestilling av armatur)
(nødlampetest - Varighet 5 minutter)
(Autonomy Test - Minimum varighet 1 t, 2 t, 3 t)
(Lum Autonomy Test - Minimum varighet 1 t, 2 t, 3 t)
(Odd Lum Autonomy Test - Minimum varighet 1 t, 2 t, 3 t)
(bare kablede armaturer ZD +, blinkende signalering)
For å sjekke kommunikasjonen på kabelbussen i hele sonen.
(Deaktiver merkingen for sjekk
(Deaktiver test)

3.4.2 Test
For å programmere testene som kontrollenheten kan sende over armaturene som er koblet til den.
Det er mulig å programmere flere tester.
I samsvar med UNE-EN-50172-standarden. "Sikkerhetsbelysningssystemer"
Tvinger til:
- Årlig gjennomgang av autonomien (batteriets varighet).
"Test autonomi"
- Månedlig gjennomgang av lampenes / LED-lampens drift.
"Lampetest"
- Registrering av testene eller revisjonen som er utført (registerbok). "Registrering av hendelser-sentral-test"
- Gjør tiltak for å lade batterier etter revisjoner.
"Test to Peers / Odd" "
A) Testtyper:
- Autonomitest:
Mål: Kontroller status for batterilevetid og armaturens drift.
Last ned armaturbatteriet. Armaturene begynner å utføre testen, som vil vare 1, 2 3 eller 5 timer, avhengig av
den nominelle autonomien til armaturen.
Resultat riktig / feil: Led grønt / Led Ambar
Resultatet av testene er registrert i armaturen. Denne informasjonen overføres til kontrollenheten hver gang
den oppdateres.

26

- Nødlysetest:
Mål: Kontroller status for nødlampen og armaturen.
Slå på nødlampen på armaturen. Armaturene begynner å utføre testen, som vil vare i 5 minutter.
Resultat riktig / feil: Led grønt / led rav blinkende.
Resultatet av testene er registrert i armaturen. Denne informasjonen overføres til kontrollenheten hver gang
den oppdateres.

B) Planlegg test. Følgende handlinger kan utføres:
- Navnet på testen.
Navn for å identifisere testen som skal utføres.
- Type test.
Autonomitest eller lampetest.
- Aktiver / deaktiver automatiske / periodiske tester, lampe eller autonomi.
Hvis den er aktivert, ber den om oss, periode med repetisjon av testen, hver x dag.
- Aktiver / deaktiver den programmerte testen.
Hvis testen er aktivert, hvis den er deaktivert, utfører den ikke testen.
- Programmering av datoen for testene.
Mulighet for å teste "Par" eller "Odd" armaturer.
Med dette alternativet blir ikke autonomiteten til alle armaturene i installasjonen oppbrukt samtidig for å
overholde forskriftene.
Dato og tid for start av testen eller med alternativet Par / Odd
- Flere utvalg av armaturer, etter sentral, etter soner, etter rekkevidde, etter armatur.
Armaturer som testen skal utføres på.
Alternativet "alle", er en kringkastingskommando, alle armaturene i sonen, på samme tid.
Når testen er konfigurert, klikker du på "Opprett ny test" for å la den være programmert.
De programmerte testene vises på skjermen og legges til statusen til hver programmert armatur.

3.4.3 Sonetest
Denne testen er kun for "kablede" armaturer (ZD + System) og med LED-signaler.
Test kommunikasjonen mellom kontrollenheten og armaturene som er installert i de valgte sonene.
Den produserer en flimmer i signallys-LEDene, hvis den mottar kommandoen "sonetest".
Å plassere en eller alle sonene i en testtilstand tillater:
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-

-

For å utføre denne kommunikasjonstesten, er det ikke nødvendig at armaturen tidligere er oppdaget av
kontrollenheten. Bare koble fjernkontrollinngangen til armaturen til sonen som skal testes.
For å utføre denne testen, er det nødvendig at armaturene er koblet til nettverket.
Når en bestemt sone er i en testtilstand, er det nok å foreta en visuell test av armaturene som er koblet i
sonen, og observere om signaleringen blinker eller ikke, for å vite om det er korrekt kommunikasjon eller
ikke, mellom kontrollenheten og armaturer.
I tilfelle signalet til en armatur ikke blinker, når sonen der den er tilkoblet er i "Sone-test", må du kontrollere
polaritet, tilkoblinger, avstander, armaturblokkering.

Klikk på sonene som skal testes (bare de "kablede" sonene er).
Klikk på "Start sjekk" (Se gjennom soner i test)

3.4.4 Input/Output
Den gjør det mulig å motta signaler fra annet utstyr (4 innganger - uten spenning) og utføre en viss handling på
armaturene som er oppdaget i kontrollenheten.
Den tillater sending av signaler til annet utstyr (4 utganger - uten spenning), avhengig av antall armaturfeil, som
kontrollenheten har.
A) Innganger (se status for inngangene - Digitale innganger)
- I denne menyen vises bare status for hver oppføring.
- For konfigurering av innganger:
- "Meny - konfigurasjon - generell informasjon - Digitale innganger".
- Kontrollenheten har 4 innganger "Spenningsfrie kontakter", som aktiveres ved å koble sammen og lukke
kontaktene til hver inngang (A-B).
- Handlingene som skal utføres, når inngangene aktiveres, er konfigurerbare (se "meny - konfigurasjon generell informasjon - Digitale innganger").
- Type handlinger som skal utføres:
- Slå på armaturen
- Slå av armaturen
- Omstart
- Lampetest
- Autonomitest
- Test autonomipar
- Odd autonomitest
- Kontroller sone
- Slutt å sjekke sonen
- Avbryt testen

- Flere utvalg av armaturer, etter sentral, etter soner, etter rekkevidde, etter armatur.
Armaturer som vil utføre handlingen på.

A-B open
A-B open
A-B open
A-B close - action

B) Utganger
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- Kontrollenheten har 4 reléer "spenningsfrie kontakter" som aktiveres avhengig av antall feil som
kontrollenheten har.
- For konfigurering av utganger:
- "meny - konfigurasjon - generell informasjon - Digitale utganger".
- Aktiveringen av reléene er konfigurerbar og aktivert for et visst antall feil. Som standard er de deaktivert.
- De er kontakter du kan bruke med lav effekt-signaler, for å sende varsler til BMS eller andre systemer.
- Maksimal effekt 60W, tilkobling i kontakter.
- Hvert relé har 3 kontakter (C-Common, NA-NormalOpen, NC-NormalClosed). Uten å aktivere er de i NAposisjonen.
- To aktiveringsalternativer:
o Manuelt, relé aktiveres når du trykker på det. For å sjekke driften.
o Automatisk, aktiver, i henhold til feilinnstillinger.
- Mode deltok, deaktivering av signal

UTGANGER MANUELT.

3.5

UTGANGER AUTOMATISK

System

Betjeningsmenyer på Central (ikke ved installasjon).

3.5.1 Nedleggelse
Ved å trykke utføres kontrollenheten med programvare. (Vær forsiktig, ikke slå på programvare)
For å slå på, trykk på bryteren på kontrollenheten.

3.5.2 Full omstart
Ved å trykke utføres en omstart av Central (komplett), på nivået av: Programvare, prosesser, maskinvare.
Utfør denne omstarten etter programvareoppdateringer.

3.5.3 Restart av programvare
Ved å trykke utføres en programvare tilbakestilling (Soft).
Utfør denne tilbakestillingen etter å ha gjort endringer i innstillingene til kontrollenheten.
Konfigurasjonsendringene som må tilbakestilles, vises på skjermen.

3.5.4 Pausetjenester
Ved å trykke pauser statusoppdateringstjenestene.
Når du tar en pause, oppdaterer den ikke dataene til armaturene. For å ha statusoppdateringer igjen, er det
nødvendig å klikke på "Fortsett tjenester".

3.5.5 Fortsett tjenester
Når du trykker på den, starter den igjen oppdateringen av lysforholdene.

3.5.6 Update
Meny for programvareoppdatering av kontrollenheten.
Programvareoppdateringspakkene er tilgjengelige på Zemper-serveren.
Det er mulig å utføre eksterne og lokale oppdateringer (via USB).
Se etter nye oppdateringer:
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-

Klikk på "FJERN databaseoppdatering", koble til serveren og fortell oss om det er oppdateringer tilgjengelig
og versjonene deres. Hvis det er versjoner tilgjengelig, merk pakkene du vil oppdatere.
Klikk på "Oppdater LOCAL-database", koble til Pendrive-USB-port. Hvis det er versjoner tilgjengelig, merk
pakkene du vil oppdatere.
Klikk på "Oppdater valgte pakker" for å oppdatere de merkede pakkene.
Fullstendig omstart etter oppdatering.

3.6

Sikkerhetspolitikk

Styring av profiler og brukere.

3.6.1 Logg inn
Brukerpålogging, for å få tilgang til kontrollenheten. Armatur.

3.6.2 Logge ut
Brukerutlogging.

3.6.3 Register
Lag tilgangsprofiler, bruker, passord, e-post, navn, etternavn.
Forhåndsbestemte tilgangsnivåer:
- Bruker:
Bruker på lavt nivå tillater bare å gå inn i spørrings- og visualiseringsmenyene.
Det tillater ikke å endre konfigurasjoner.
- Operatør:
Bruker på høyt nivå, gjør det mulig å bruke alle menyene.
Det gjør det mulig å endre konfigurasjoner, bortsett fra konfigurasjonsmenyen.
- Administrator:
Administratorbruker, gir full tilgang til alle menyer.
- Zemper:
Administratorbruker, gir full tilgang til alle menyer.
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3.7

Konfigurasjon RAPPORTER - LOGBOK

Avansert konfigurasjonsmeny for kontrollenheten.

3.7.1 Avanserte parametere
Konfigurering av parametere, relatert til operasjonen, kommandoer og operasjoner av installasjonen.
Tilgang til denne menyen er bare for "Zemper" -profil.

3.7.2 Database
Konfigurering av parametere, relatert til operasjonen, kommandoer og operasjoner av installasjonen.
Tilgang til denne menyen er bare for "Zemper" -profil.

3.7.3 Generell informasjon
Konfigurasjon av parametere, relatert til drift, kommandoer og operasjoner av installasjonen.
Tilgang til denne menyen er bare for administratorprofil.

A) Central:
Identifikator for det sentrale (antall sentrale) (1, 2, 3, ...)
Navn på installasjonen (for best identifikasjon)
LCD-skjermtid på (sekunder).

B) Vedlikeholdsdato:
Varsel om neste vedlikeholdsdato "M", konfigurerbar. I hovedskjermen er det indikert som:
M: 29/12/2030 01:00:00 KORREKT. Vedlikeholdsdato i kraft (grønn, ikke utløpt)
M: 29/12/2019 01:00:00 VARSEL. NESTE vedlikeholdsdato (gul, revidert prognose)
M: 29/12/2018 01:00:00 URGENT. IMNINENT eller utløpt vedlikeholdsdato (rød, utfør eller utgått)
Det er mulig å planlegge fire datoer:
Vedlikeholdsdato.
Grønt vedlikehold (dager før dato). Å vite at vedlikehold er i kraft.
Gul vedlikehold (dager før dato). Å vite at vedlikehold er neste.
Rødt vedlikehold (dager før dato). Å vite at vedlikehold er påkrevd eller utløpt.
Klikk på "Send vedlikeholdskonfigurasjon" for å lagre endringene.
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C) Språk:
Endre språkene i Central.
Grensesnitt språk
Loggspråk (språk som dataene er lagret i, bare spansk og engelsk)
D) Network
Network Access Configuration, til det sentrale.
Kablet (Ethernet): Mac, IP, Door, DNS (Auto-Manual), Deaktiver.
Trådløs (Wifi): Auto-manuell, søkenettverk

Wired network
(Ethernet)

Wireless
network (Wifi)

E) Soner:
Gi nytt navn til sone (for bedre identifikasjon)
VIKTIG: Still sonen som trådløs (trådløs) eller busskabel (ZD +).
Trykk, for å lagre endringene, i "send sonekonfigurasjon"

I denne menyen kan vi også sende kommandoen for å tvinge sonen til å utføre en tilknytningsslutt (den
brukes, når konsentratoren mister kommunikasjonen med armaturene, for å reetablere
kommunikasjonsveiene) "FINISH ASSOCIATION",
VIKTIG: Send "COMPLETE ASSOCIATION" -kommandoen til den trådløse sonen.
Klikk på "Foreningen fullført".
Prosessen starter, for å avslutte assosiasjonen i konsentratoren.

F) Konsentratorkonfigurasjon:
Still FREKVENS for tilkoblede konsentratorer (bare CTE250M, flerfrekvenskonsentratorer).
VIKTIG: Meny for å endre FREKVENS til konsentrator.
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a. Select the zone (concentrator to configure). Z1 .... Z8.
b. Select Frequency-Channel (Frequencies 1, 2,3, 4, 5, 6)
Click on "Modify channel" (Frequency), the screen shows result.

G) Fjerntilgang:
Konfigurer for å ha ekstern tilgang.
Angi passord og kommunikasjonsport
Klikk på "Send konfigurasjon", skjermen viser resultat.

H) Dato:
Endre dato, klokkeslett for sentralen

I) Digitale innganger:
Konfigurasjon av handlingene som skal utføres når detektering av et signal i hver av inngangene.
Den gjør det mulig å motta signaler fra annet utstyr (4 innganger - uten spenning) og utføre en viss handling
på armaturene som er oppdaget i kontrollenheten.
o Flere valg av armaturer, etter sentral, etter soner, etter rekkevidde, etter armatur. Armaturer som vil
utføre handlingen på.
o Type handlinger som skal utføres:
 Slå på / av armatur
 Start på nytt
 Lampetest / autonomi
 Peer / Odd Autonomy Test
 Kontroller sonen
 Slutt å sjekke sonen
 Avbryt testen
Klikk på "Send konfigurasjon DIGITAL INPUTS", på skjermen indikerer det resultat.
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J) Digitale utganger:
Konfigurasjon av aktivering av utgangsreléene, når detektering av et visst antall feil i kontrollenheten. Som
standard er de deaktivert.
Kontrollenheten har 4 reléer "spenningsfrie kontakter" som aktiveres avhengig av antall feil som
kontrollenheten har.
o Angi fra hvilke feil i kontrollenheten, det valgte reléet er aktivert.
o Utgangstype: Hvordan aktivere reléet med "puls" eller "fast"
 "Puls". Reléet aktiveres i en periode ("Varighet") og deaktiveres igjen. For å informere lag som
bare trenger inngangskant, oppdage advarselen.
 "Level". Reléet forblir aktivt, mens denne tilstanden eller signalet trykkes som "Adressert", i
menyen "Test-utganger-automatisk".
o Varighet: (For pulsutgang), tid som reléet er aktivert (sekunder).
Klikk på "Send konfigurasjon DIGITAL UTGANGER", på skjermen indikerer det resultat.

K) Registrer (LOGGER):
I installasjonen blir alle hendelsene eller aktivitetene som oppstår registrert.
Sikkerhetskopi: Velg "Sikkerhetskopi" for å lage en kopi av loggene som er lagret i kontrollenheten.
Anbefaling: lag kopier av LOGs.
"Generer Excel": Eksporter logger.
Det er forskjellige typer poster (LOGS).
Maskinvare:
Maskinvarehendelser.
Nett:
hendelser med ekstern tilgang, eksterne tilkoblinger.
Innganger / utganger:Hendelser med digitale innganger og utganger.
Test:
Hendelser med de programmerte testene, kommandoene, operasjonene i sentralen.
Status:
Hendelser med armaturstatusendringer.
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L) Rapport:
Mulighet for å generere rapporter (PDF) om "Tilstanden til sentralarmaturene".

Velg de forskjellige alternativene for å generere rapporten.
o Rapportens navn
o Tidsintervall for å generere: "Siden noen gang". "En dag". "Mellom to datoer"
o Inkluder testene som er ferdige: "ja" eller "nei"
o Type test som skal inkluderes i rapporten: "Autonomy Test", "Lamp Test" eller "All"
o Testperiode som skal inkluderes i rapporten: "Siste test", gjennomførte tester ", planlagte tester"
o Liste over armaturer som vi ønsker å se i rapporten: "Ja" (inkluder armaturer uten feil), "Nei"
o Valg av armaturer og soner for å generere rapporten: "Alle" inkluderer alle armaturene i den
sonen, eller du kan velge et "utvalg av armaturer", (etter ID-kortnummer, fra armatur 1 til 250).
Når du har valgt rapportalternativene, klikker du på "Generer PDF-rapport"
Eksempel, rapport i PDF:
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M) E-post:
Sende varsler per post når kontrollenheten har flere feil enn de som er angitt i konfigurasjonen.
Konfigurasjon av e-postkontoer:
Serverpost ut:
Port:

(eksempelkonfigurasjon)
(smtp.gmail.com)
587 Starttls

Konto for opprinnelse til e-post
Postdestinasjonskonto
Periodisitet:
Terskel:

(sending av e-post med feilinformasjon).
(postmottaker, med feilinformasjon).
Intervall mellom tid, spørsmål om feil til sentralen.
Antall feil å sende varselet.
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4 Oppstart av en installasjon fra begynnelsen.
4.1
Installasjon av kontrollenhet-konsentrator-armatur
4.1.1 Montering av armaturer:
Når installasjonen av armaturene til armaturene og kommunikasjonslinjene er utført, vil nødarmaturene bli installert i
henhold til installasjonen "Armaturinstruksjoner" som følger med armaturene.

4.1.1.1. Kablede armaturer (ZD +)
Se 1.3.1 - 1.3.3
A) Installasjon av kommunikasjonslinjer. Se håndbok 1.5.3
B) Montering av armaturer. Se håndbok 1.5.3
C) Kontroll av linjer. Se håndbok 1.5.3
D) Kontroller tilkoblingen til armaturen til kommunikasjonslinjen.
Bruk alternativet til den sentrale: Sentralmeny "Zone Test". Se håndbok 3.4.3
Følgende er viktig under installasjonen av armaturene.
- Polaritet (+ -) respekt når du kobler til kommunikasjonslinjen.
- Nummer armaturen riktig. Ikke gjenta tall i samme sone. Bruk "Programming Controller PZD250". (Det er
mulig å be om forespørsel hvis de er nummerert fra fabrikken)
- Skriv ned antall armaturer på tegninger når armaturen er installert.

4.1.1.2. Trådløse armaturer (ZDW)
Se håndbok 1.5.1 - 1.5.4
Se håndbok 1.5.5 Trådløse unntak for armaturinstallasjon.
A) Monter armaturene: Koble dem bare til nettstrøm.
Følgende er viktig under installasjonen av armaturene.
- ANNOTER i installasjonsplanen, serienummeret til den installerte armaturen og plasseringen av den
(vedlagt: Adhesive Label, på siden av enhetsboksen med serienummer og frekvens.)
Alle armaturene er konfigurert med frekvens 1.
- FREKVENSENDRING. Når installasjonsarmaturene er installert, vil klienten eller installatøren foreta
endringen av frekvensen til armaturene i henhold til en studie eller installasjon av installasjonen.
- Endring av frekvenser er gjort, med "PZD250 programmerer kontroll"
- Det er 6 forskjellige frekvens-kanaler (Fx), for å lage soner med hver frekvens.

4.1.2 Konsentratorinstallasjon:
Følg installasjonen "Konsentratorinstruksjoner" som følger med konsentratoren.
Se håndbok 1.5.1 - 1.5.4
Følgende er viktig under installasjonen av armaturene.
A) KABELTYPE: Kabel på minst to vridde ledninger, avskjermet med et minimum seksjon på 0,5 mm.
B) Sentralavstand-CTE maks. <1200m., Fra CTE250, til kontrollenheten.
Avstand CTE-armaturer 10m., Fra CTE250, til nærliggende armaturer, direkte kommunikasjon.
Avstand Armaturer - Armaturer <30m., Avstand mellom armaturer, maksimalt 30m.
C) Installasjonen har 8 soner.
D) Maksimum antall armaturer per sone vil være 125.
E) Konsentratoren må ha direkte kommunikasjon (mindre enn 10 meter) med minst 4-5 ... armaturer til
gruppen armaturer som du vil at den skal kontrollere.
F) Konsentratoren vil bli installert SYNLIG og TILGANG (Tak <3m eller vegg <3m.), Ikke i isolerte rom.
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4.1.3 Installasjon av kontrollenhet:
Se håndbok 1.1 - 1.3.
Grunnleggende trinn for installasjon, følg manualen.
Monteringsalternativer:
A) Central og tilbehør CCW001 "Junction Box" for sonetilkoblinger og kraftinstallasjon.
B) Kun sentral, uten tilkoblingsboks for soner (bruk kanal eller boks), ekstern strømforsyning.
C) Mulighet for installasjon i DIN Rail.

4.2

Dokumentasjon av installasjonen

Dokumentasjon som trengs for å starte "oppstart" -prosessen, forberede filer, installasjonsprogramvare.
Dokumentene vil tidligere bli levert til klienten, for å bli utfylt og sendt til Zemper. 3 uker før "oppstart" -besøk
Prosjektdata. (Zemper leverer denne dokumentasjonen til klienter ved tidligere besøk)
Protokolltester. (Zemper leverer denne dokumentasjonen til klienter ved tidligere besøk)
CAD-tegninger, med arkitektur og med armaturnummerering. (Klienten sender til Zemper)

4.3

Oppstart av installasjonen

4.3.1 Start-up of wired luminaires (ZD +)
Det vil bestå av følgende faser:
A) Tilkobling av sonene til kontrollenhetene. (Se håndbok 1.5).
B) Når alle sonene er kontrollert (se håndbok 3.4.3) og kommunikasjonen av alle armaturene, vil alle sonene
være koblet til kontrollenheten.
C) Planene for installasjonen (Autocad-format) vil tidligere være sendt med tilsvarende plassering og
nummerering av armaturene.
D) Funn av armaturer. Det vil bli verifisert at alle installerte armaturer blir oppdaget av kontrollenhetene.
(Håndbok 3.1.1.1 Oppdagelse "Kablet")
E) Når en armatur IKKE blir oppdaget, skyldes det at kontrollenheten ikke har blitt oppdaget, og årsakene kan
være følgende:
a.
b.
c.

Armaturen er ikke riktig koblet til systemet (strømtilkoblingsfeil eller feil i kommunikasjonslinjens tilkobling).
Armaturen er ikke riktig nummerert. (sjekk nummereringen av den)
Skadet armatur (det har fått et slag, nettverk med fjernkontroll osv ...).

F) Kontroller installasjonen, for å oppdage alle armaturene, gjenta disse trinnene for å legge til armaturer.
G) Legg til endringene i armaturene til installasjonen (Add-Delete-Modify)
H) System og sentral trening, til klienten

4.3.2 Igangsetting av trådløs armatur (ZDW)
Det vil bestå av følgende faser:
A) Når installasjonen av ZDW-armaturer og nødvendige konsentratorer er utført, se merkede spesifikasjoner i
henhold til kravene (se håndbok 1.5.4).
B) Utfør distribusjonsstake frekvensinstallasjon.
C) Endre armaturenes frekvens, i henhold til "Planleggingsfrekvenser for installasjonen". Alle armaturer er som
standard i Frekvens 1. For å endre armaturfrekvens, bruk programmeringsstyringen PZD250 (se Manual
PZD250).
D) Tilkobling av sonene til strømstyringsenhetene. (Se håndbok 1.5.1)
E) Endre konsentratorenes frekvens, i henhold til "Planleggingsfrekvensene for installasjonen". Alle
konsentratorer er som standard i Frekvens 1. For å endre frekvensen til konsentratorer, bruk sentralmenyen
"Konfigurasjon-generell informasjon-CONCENTRATOR-konfigurasjon" (se Manual 3.7.3F) Hver
konsentrator må ha samme frekvens som armaturene i sonen som skal kontrolleres.
F) Pakk ut serienumre etter frekvens eller soner: Med innstillingen av frekvenser for installasjon og distribusjon
av soner, med deres serienumre, trekkes de ut fra planene, serienumrene til hver sone eller frekvens.
G) Forbered Excel-mal, med serienumre og kortnummer etter soner.
H) Last inn "Template.csv" med serienumre og korte nummer, i sonene til kontrollenheten. Bruk sentralmenyen
"Installasjonsoppdateringsdatabase" (se håndbok 3.1.8)
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I)
J)

Tidligere har sonen blitt konfigurert som "trådløs" (se håndbok 3.7.3 E)
Start oppdagelsen av armaturene i hver sone. Bruk sentralmenyen "Installasjon-oppdagelse" (se håndbok
3.1.1.2)
K) Kontroller resultatene av funnet i den sentrale menyen "Status" (Se håndbok 3.3).
L) Sjekk menyen "Installasjon i vente" for uoppdagede armaturer. (Se håndbok 3.1.5)
M) Når en armatur IKKE blir oppdaget, skyldes det at den ikke er oppdaget av kontrollenheten eller
konsentratoren, og årsakene kan være følgende:
 Armaturen er ikke riktig koblet til systemet (strømtilkoblingsfeil).
 Armaturen er ikke ofte riktig i den sonen. (sjekk frekvens og nummerering) .
 Armaturen mottar ikke et "isolert" signal (Sjekk installasjon, armatur, legg til annet i nærheten).
 Skadet armatur (dårlig kommunikasjonskort, antenne, etc. ...).
N) Gjennomgå installasjonen (løse problemer, nye, slette)
O) For å oppdage fremragende armaturer, bruker du menyen "Installasjon-påvente-oppdage i påvente" (se
håndbok 3.1.5.2).
P) For å legge til NYE armaturer, bruker du menyen "Installasjon-Påvente-Legg i påvente" (Se håndbok 3.1.5.4).
Q) For å eliminere ventende armaturer, bruker du menyen "Installasjon-Påvente-Fjern venter" (se håndbok
3.1.5.3).
R) Kontroller installasjonen, for å oppdage alle armaturene, gjenta disse trinnene for å legge til armaturer.
S) Legg til endringene i armaturene til installasjonen (Add-Delete-Modify)
T) Utarbeidelse av "endelige planer", av Zemper (2 ukers arbeid). Lasting av planfilen i kontrollenheten.
U) System og sentral trening, til klienten.

4.4

Fullføring av installasjonen. Trening.

Etter oppstart vil opplæring av nødbelysningssystemet gis til vedlikeholdspersonalet på installasjonen.
- Manualer leveres.
- Programvare med installerte planer og armaturer.
- Installasjonen er ferdig.
- Fullfør "End of work" -dokumenter.

39

5 Installasjonsvedlikehold
5.1
Vedlikehold av "Kablet" (System ZD +)
Vedlikeholds tips "SYSTEM ZD +"
FEIL

Årsak

Løsning

Kommunikasjonsfeil
alle
inventar i en eller flere soner.

Låst sentralkontroll.

- Power cycle the control unit. Waiting for the central control update information zones (5-10 minutes)

- error in cable connection zones with the
control unit.

- Check the connections between the zones and the control unit. Pay attention that the connectors are
securely fastened.

- communication problem zones.

By a programmer control, discovery the luminaires installed in each of the zones.
- If the program selector properly discovery the fixtures installed in each zone, the zone is correct. This means
that the control unit is faulty.
- If the programmer with no luminaires control are discovered in the zones, the zones have a problem that
prevents it can make proper discovery of luminaires.

Central control damaged
- Zones with problems.
- it has been temporarily lost
communication with a luminaire due to
interference
at
some
point
in
communication.

Replace the control unit.
Contact Zemper to determine the next steps in order to locate problems in the zones.
- Wait 5-10 minutes and check that the failure of communication with the luminaire is maintained.
- If after a while, it disappears the communication failure, this is due to circumstantial interference. The system
works correctly and does not require further action.
- If the communication failure is maintained communication with the luminaire it has been lost (see following
causes).

- It has lost communication with a
luminaire because connection problems

Check that the fixture is properly fed (TENSION).
- Check that the polarity of the remote connection is correct.
- Check that the fixture is installed correctly and properly inserted into the pre-panel.
- If the communication failure is due to any of these causes, when connected correctly and after 5-10 minutes,
will disappear communication error.
- Disconnect the luminaire network and disconnect the battery.
- Reconnect the battery and reconnect the luminaire and tension in the zone.
- If the communication failure is due to this cause, plug it in and after 5-10 minutes, will disappear
communication error.
- If the communication error after making the above checks, persists, replace the lamp.
- Before placing the new luminaire must be coded (with remote controller) with the number of the fixture it
replaces.
- After replacing the lamp, when connected and after 5-10 minutes, will disappear communication error.
Check that there is continuity between the positive zone and the positive input for remote control of the
luminaire. Among the negative of the zone and the negative input for remote control of the luminaire.

Communication failure of a
luminaire.

- Luminaire blocked communications.

- Luminaire damaged.

Luminaire without installing

- No link between the remote control input
of the luminaire and the zone where it
should be installed
- The luminaire has not yet been
discovered by the control unit or has been
deleted.
After making the discovery unit, the
luminaire is still not discovered by the
installation.
- Error in connecting the luminaire

- After checking the connections and
make the discovery unit, the luminaire is
still not discovered by the installation.
- Luminaire damaged.

Luminaire Emergency lamp
failure.

Luminaire failure autonomy.

- No link between the remote control input
of the luminaire and the zone where it
should be installed
- During the last test performed lamp in
the luminaire, the luminaire reports of
failure thereof.
- In the luminaire this state is indicated by
the status LEDs. (Error LED flashing).
- The luminaire continues to indicate
emergency lamp failure after performing
the test lamp emergency.

- During the last test performed on the
luminaire autonomy, autonomy has been
less marked in the luminaire.
- In the luminaire this state is indicated by
the status LEDs. (Error fixed led on)

- The luminaire continues to indicate
failure of autonomy after replacing the
battery and after performing the test of
autonomy.

- Conduct a discovery of the luminaire unit (ONLY THE FIXTURE TO DISCOVERY want to add).

Check that the fixture is properly fed (TENSION).
- Check that the polarity of the remote connection is correct.
- Check that the fixture is installed correctly and properly inserted into the pre-panel.
- Reset the luminaire, disconnecting network 230v and disconnecting battery. Then reconnect red230V and
battery.
- After reviewing these points, make a unitary discovery of the luminaire (DISCOVERY ONLY THE FIXTURE
you want to add).
- Replace the fixture.
- Before placing the new luminaire must be coded (with remote controller) with the number of the fixture it
replaces.
- After replacing the lamp, make a unitary discovery of the luminaire (DISCOVERY ONLY THE FIXTURE you
want to add).
- Check that there is continuity between the positive zone and the positive input for remote control of the
luminaire. Among the negative of the zone and the negative input for remote control of the luminaire.
- Perform a new test emergency lamp only luminaire that mark on lamp failure emergency, in order to ensure
that the fault is due to problems of real emergency lamp and not by circumstantial causes.
- If after this test fixture corrects the fault, the fixture is OK.
- If after this test, the luminaire continues to set failure, perform the following steps:
- Luminaire damaged.
- Replace the luminaire with a new
- Before placing the new luminaire must be coded (with remote controller) with the number of the fixture it
replaces.
- After replacing the luminaire, when connected and after 5-10 minutes, the error will disappear emergency
luminaire.
- Perform a new test of autonomy only on the luminaire that mark failure autonomy in order to ensure that the
failure is due to real problems of the battery and not circumstantial causes.
- If after this test fixture corrects the fault, the fixture is OK.
- If after this test, the luminaire continues to set failure, perform the following steps:
- Replace the battery of the luminaire by a new, respecting the characteristics of the battery, indicated in the
instructions enclosed with the luminaire.
- After replacing the battery, connect the luminaire to TENSION again.
- after at least 24 hours, perform a new test of autonomy on this luminaire.
- At the end of the test (1, 2, 3 or 5 hours depending on model), the failure of autonomy is corrected
automatically.
- Luminaire damaged.
- Replace the luminaire with a new
- Before placing the new luminaire must be coded (with remote controller) with the number of the fixture it
replaces.
- After replacing the luminaire, when connected and after 5-10 minutes, the error will disappear autonomy.
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Luminaire with
luminaire failure.

signaling

- In today's luminaires are indicated by the
LEDs.
- A failure of the signaling LEDs indicated
in the luminaire to see the LEDs off and
on the status LEDs (LED flashing error).

battery

- Battery incorrectly connected or
damaged.
- In the luminaire this state is indicated by
the status LEDs. (Error fixed led on)

Luminaire with a fault
(luminaire,
autonomy,
signaling, battery), but this
failure is not indicated in the
status LEDs luminaire
Luminaire indicates that you
have all possible failures.

- This luminaire is OK.
- The error detected in the control unit is
due to another fixture.
- The marked location of this luminaire
does not match the actual location of it.
- Error punctual communication between
the control unit and the luminaire.
- communication error between the
control unit and the luminaire.

Luminaire
failure.

with

- Luminaire damaged.
- Replace the luminaire with a new
- Before placing the new luminaire must be coded (with remote controller) with the number of the fixture it
replaces.
- After replacing the luminaire, when connected and after 5-10 minutes will disappear the error signal
luminaire.
- Connect the battery correctly.
- If he were already connected the battery, replace the battery with a new one.
- After replacing the battery, connect the luminaire to TENSION again.
- After 5-10 minutes, will disappear battery error.
- If the error is not corrected, luminaire damaged.
- Replace the luminaire with a new
- Before placing the new luminaire must be coded (with remote controller) with the number of the fixture it
replaces.
- After replacing the luminaire, when connected and after 5-10 minutes will disappear the error signal
luminaire.
- Check the installation to locate where the luminaire in its LEDs indicating the fault detected in the installation
is located.
- Once located, reposition correctly according to plan.

- Wait 5-10 minutes and check the status of the luminaire again.
- The error is corrected automatically.
- If the error indicated by the luminaire is maintained permanently damaged luminaire.
- Replace the luminaire with a new
- Before placing the new luminaire must be coded (with remote controller) with the number of the fixture it
replaces.
- After replacing the luminaire, when connected and after 5-10 minutes, indicated errors disappear.
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5.2

Maintenance of "Wireless" (ZDW System)

Maintenance Guide "ZDW SYSTEM"
FAILURE

CAUSES

Communication error all fixtures
in one or more zones.

Blocked central control.
Feiltilkoblinger
i
kraftsoner
konsentratorkontroll (CTE250

SOLUTIONS
med

sentralt

Kommunikasjonsproblemsoner.

Kommunikasjonssvikt på en armatur

Sentral kontroll skadet
Problem soner.
det har mistet kommunikasjonen med en armatur
midlertidig på grunn av forstyrrelser på et tidspunkt i
kommunikasjonen

Den har mistet kommunikasjonen med en armatur
fordi tilkoblingsproblemer

- Armatur blokkerte kommunikasjon.

- RESET Armatur: Armatur Koble fra nettverket og koble fra batteriet.
- Koble til batteriet og koble til armaturen og 230V sonen på nytt.
- Hvis kommunikasjonssvikten skyldes denne årsaken, kobler du den til og etter 5-10
minutter, vil kommunikasjonsfeilen forsvinne.
Kontroller raskt at ingen feil Meny "Tilstandssoner-tilstede / feil-armatur-mas".
- Hvis det ikke er noen feil. Armatur OK
- Hvis det er kommunikasjonsfeil. Gjennomgå armatur, antall, frekvens, kontrolltavle.
- Hvis kontinuerlig feil. Se varen "armaturskadet"
Hvis kommunikasjonsfeilen etter utførelse av ovennevnte kontroller vedvarer, bytter
du armaturen.
Alternativ 1: Zemper-forespørsel (ved bruk av spesielle programmeringsplater) "Ny"
platekommunikasjon med serienummer og frekvensarmatur beskadiget.
Når du har mottatt kommunikasjonskortet "Ny", sett inn armatur, armaturinstallasjon.
"Konfigurasjon-generell informasjon-soner-ASSOCIATE fullført"
- Hvis prosessen er fullført. Armatur OK
- Hvis prosessen mislykkes, må du gå gjennom armatur, frekvens, antenne og gjenta
"Oppdater"
Alternativ 2: Bytt til ny armatur, samme frekvens og forskjellig fra antall skadede
armaturarmaturer Installasjonsserier.
Merk nytt armaturserienummer. (Bruker samme korte nummer)
Kommenter armaturet som er skadet i kortvisningsnummeret i menyen
"Tilstandssoner-tilstede / feilarmatur-mas" eller planlegg eller utmerket
malerinstallasjon.Menu Teksten overskrider tegngrensen på 3900
"Installation-Add-wireless-zone", sett Serienummer (Ny armatur) og identifikator (kort
antall feil). Trykk 'Sjekk'. Armaturtilleggsprosess starter.
Hvis det er OK, legges til.
Ikke OK, er lagt til listen over ventende armaturer.
Kontroller armatur, tall, frekvens. Se varen "Armatur uten installasjon / ny"
Prøv å legge til på nytt fra menyen "Venter på installasjon-påvente-oppdag"
Gjenta prosessen til du legger til den nye lampen

- Armaturen er skadet.

Armatur tildeles ofte annen konsentrator.
Armatur uten montering / ny armatur

- Armaturen er ennå ikke
kontrollenheten eller er slettet.

Slå av og på kontrollenheten. Venter på informasjonssonene for sentral
kontrolloppdatering (5-10 minutter)
- Kontroller tilkoblingene mellom sonene, Polarity Cable Bus -KONSENTRATOR og
Central.
- Vær oppmerksom på at kontaktene er ordentlig festet.
- Kontroller at konsentratorene har 230V spenning (green-ON pilot)
RESET-konsentrator: Koble fra spenning og batteri og koble til igjen.
- "Oppdater" armaturer som er berørt av soner. "Konfigurasjon-generell informasjonsoner-forening fullført"
- Hvis prosessen er fullført. Armaturer OK
- Hvis prosessen mislykkes, se gjennom frekvens, antenneplassering. Gjenta
"Oppdater"
- Hvis prosessen mislykkes igjen, er CONCENTRATOR skadet. Se varen
"Konsentrator krasjet"
Bytt ut kontrollenheten.
Kontakt NSE, service@nordicsafety.com
Vent 24 timer og kontroller at kommunikasjonssvikten med armaturen.
- Hvis det etter en stund forsvinner kommunikasjonssvikt, skyldes dette
omstendigheter. Systemet fungerer riktig og krever ikke ytterligere tiltak.
- Hvis kommunikasjonssvikten forblir, mer enn 1 uke, når du kommuniserer med
armaturen, har den gått tapt (se følgende årsaker)
- Kontroller at armaturen er riktig matet (TENSION).
- Kontroller at armaturen ikke tilhører en annen konsentrator som er "i nærheten" av
samme frekvens.
- Tilbakestill armatur: Koble fra spenning og batteri og koble til igjen.
- "Oppdater" armaturer som er berørt av soner. "Konfigurasjon-generell informasjonsoner-ASSOCIATE fullført"
- Hvis prosessen er fullført. Armatur OK
- Hvis prosessen mislykkes, må du se på armatur, frekvens, antenneplassering.
Gjenta "Oppdater"
- Hvis prosessen mislykkes igjen, er armaturen skadet. Se varen "skadet armatur"

oppdaget

av

Alle armaturer som kontrolleres av en konsentrator, må ha samme
frekvenskonsentrator. (Frekvens = Konsentratorfrekvensarmaturer)
Utfør en enhetlig oppdagelse av armaturen (KUN LUMINAIRE Å OPPDRE vil legge
til).
Menu "Installation-Pending-Discover pending", velg armatur.
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pendelarmatur
Nødlampearmaturfeil.

Armaturfeil autonomi.

Armatur med signallysarmaturfeil.
Armatur med batterisvikt.

Armatur
med
feil
(armatur,
autonomi, signalering, batteri), men
denne feilen er ikke indikert i statusLED-armaturen
Armatur indikerer at du har alle
mulige feil.

KONSENTRATOR skadet

- Etter at funnenheten er gjort, blir armaturen fortsatt
ikke oppdaget av installasjonen.
Under den siste testen som ble utført armatur i
armaturen, rapporterer armaturen om svikt i denne.
- I armaturen indikeres denne tilstanden med statusLED. (Feil LED blinker).
- Armaturen fortsetter å indikere en nødarmaturfeil
etter utskifting av nødarmaturen og etter utførelse av
testarmaturens nødsituasjon.
- Under den siste testen som ble utført på
armaturautonomien, har autonomien vært mindre
markert i armaturen.
- I armaturen indikeres denne tilstanden med statusLED. (Feil rettet ledet på)
- Armaturen fortsetter å indikere svikt i autonomi etter
bytte av batteri og etter å ha utført testen av
autonomi.
I de gjeldende armaturene indikeres de med LED.

ny armatur:

- Feil i signallys-LEDene som er indikert i armaturen,
for å se lysdiodene av og på status-LEDene (Feil-LED
blinker).
- Batteriet er feil tilkoblet eller skadet.
- I armaturen indikeres denne tilstanden med statusLED. (fast ledet feil på)

Hvis feilen som er indikert av armaturen, opprettholdes permanent skadet armatur.

Utfør en ny test nødlampe armatur kun armatur som markerer nødstilfelle armaturfeil,
for å sikre at feilen skyldes problemer med ekte nødarmatur og ikke av omstendigheter.
Meny "Test-Operations-Zone-Armatur-Test Operation Armatur". Trykk send.
Utfør en ny test av autonomi bare på armaturen som markerer feilautonomi for å sikre
at feilen skyldes reelle problemer med batteriet og ikke av omstendighetene.
Meny "Test-Operations-Zone-Armatur-Test Operation Autonomy". Trykk send.

- Hvis fiksen etter denne testen korrigerer feilen, er armaturen OK.
- Hvis armaturen etter denne testen fortsetter å stille feil, utfører du følgende trinn:

- skrive armaturer med feil (Nserial, Nshort) og plassering på planer.

- Se punkt "Armatur for kommunikasjonsfeil"
- Hvis du fortsetter å indikere feil. Bytt ut armaturen med en ny.
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