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eLumen
Bevezetés
Üdvözöljük az eLumen felhasználói között, valamint a Lutron világszerte népes
nagy családjában. Az új Lutron világításvezérlő rendszer az önök épületének
környezetét és eleganciáját úgy hangsúlyozza ki, hogy közben egy rendkívüli eszközt
nyújt a világítási rendszer tervezéséhez, felügyeletéhez, valamint vezérléséhez.
A világítástervezés egy igen fontos rész egy épülettervezésnél, valamint kulcskérdés
lehet a felhasználók felé történő eladhatóságban. A Lutron rendszer megnöveli mind
az önök, mind pedig az épületet használók számára a kényelmi érzetet. Nagyobb
rugalmasságot biztosít a világítás megtervezésében, felügyeletében.

Áttekintés
A Lutron GRAFIK 5000, 6000 és 7000 rendszerei a világításvezérlés széles skáláját
felölelik egészen a lakóházaktól és éttermektől a szállodákig, konferencia
központokig, és irodaházakig bezárólag. Vannak projektek, ahol szerény elvárások
vannak, ugyanakkor vannak olyan projektek, ahol igen komoly, a személyzet által
felügyelhető és irányítható rendszerelvárások merülnek fel. Legyen szó a
legegyszerűbb vagy a legigényesebb rendszerről, a Lutron eLumen
szoftvercsomagja a lehető legjobb megoldás a következő feladatok elvégzésére:
• A rendszer megtervezése – Helyiségek, világítási zónák és világítási képek
meghatározása, időzítések létrehozása, események programozása.
• A rendszer felügyelete – Zónaintenzitások ellenőrzése, világítási kép kiválasztása,
rendszerinformációk megtekintése.
• A rendszer vezérlése – Világítási képek kiválasztása, világítási értékek módosítása,
vezérlő panelek engedélyezése vagy tiltása.
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Az eLumen szoftvercsomag részei
Az eLumen szoftvercsomag a következő alkalmazásokat tartalmazza: DesignIT,
ControlIT, ConfigureIT, és SecureIT. Ezen alkalmazások segítségével tudjuk
világításvezérlő rendszerünket kezelni.
DesignIT

A DesignIT segítségével tudjuk a projekt különböző elemeit definiálni, módosítani
vagy eltávolítani. A DesignIT használatával tudunk helyiségeket, világítási zónákat
definiálni, világítási értékeket módosítani világítási képekben, falipanelek gombjait,
időzítéseket programozni, és még sok más egyebet. Összességében, ha bármilyen
adatot a projektben módosítunk, a DesignIT-t fogjuk használni.
ControlIT

A ControlIT segítségével tudjuk a világítási rendszerünket felügyelni és vezérelni.
Lehetőséget kínál az egyes zónák megtekintésére, azok módosítására, világítási
képek megtekintésére és minden, a rendszerrel kapcsolatos felügyeletre. A ControlIT
segítségével tudjuk a DesignIT-ben definiált adatállományt átkonvertálni és betölteni
a GRAFIK 5000, 6000, 7000 központi processzoros egységek számára.
SecureIT

A SecureIT segítségével tudunk felhasználókat definiálni a rendszerünkhöz, valamint
jelszavakat rendelni ezen felhasználókhoz. Ha a rendszerünk több projektre
tagolódik, lehetőségünk van a felhasználókat csak bizonyos projektekhez rendelni.
ConfigureIT

A ConfigureIT segítségével tudunk valósidejű módosításokat végezni világítási
képeinkben. Lehetőség van a világítási zóna intenzitásának, úszási idejének, valamint
várakozási idejének módosítására. Egy helyiségben egy bizonyos világítási zóna
azonosításához segítséget nyújt a villogtatási funkció.
Az eLumen szoftvercsomag további opcionális lehetőségeket is kínál, úgy mint
grafikus alaprajzi megjelenítés, vezérlés, stb. Amennyiben ezen opciós lehetőségek
közül valamelyiket tartalmazza az önök vezérlési rendszere, annak leírását kérjék a
rendszert telepítő cégtől ill. a további lehetőségekről érdeklődjön a Lutron
magyarországi képviseleténél (elérhetőségek a 6. oldalon).
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Rendszer áttekintés
Az alábbi rendszerrajz egy egyszerűsített GRAFIK 7000 világításvezérlő rendszert
mutat be.

Rendszerrajz
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Rendszer határok
GRAFIK 5000
•

1 GRAFIK 5000P processzoros vezérlő központ

•

128 világítási zóna

•

2 048 világítási áramkör

•

64 dimmer ill. kapcsoló szekrény

•

32 fali vezérlő panel ill. illesztő egység

GRAFIK 6000
•

1 GRAFIK 6000P processzoros vezérlő központ

•

512 világítási zóna

•

4 000 világítási áramkör

•

125 dimmer ill. kapcsoló szekrény

•

96 fali vezérlő panel ill. illesztő egység

GRAFIK 7000
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•

32 GRAFIK 7000P processzoros vezérlő központ

•

16 384 világítási zóna

•

128 000 világítási áramkör

•

4 000 dimmer ill. kapcsoló szekrény

•

6 144 fali vezérlő panel ill. illesztő egység

•

1 eLumen Manager
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A gépkönyv használata
Ez a gépkönyv az eLumen használatához nyújt segítséget. Az alábbi elemek
találhatóak a gépkönyvben:

Főcím

Meghatározott
feladat

A szöveg
tartalmazhat
ikonokat,
amelyet az
eszköztárban
találhatunk

Az ablak
ábrák
mutatják az
adott
feladatot

A gépkönyv több fejezetből áll. Az egyes fejezetek főcímeket tartalmaznak, amelyek
nagy dőltbetűvel íródnak. Az egyes főcímek alatt meghatározott feladatok
találhatóak. A könnyebb eligazodást a szövegbe tűzött ikonok és ablak ábrák segítik.
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Lutron terméktámogatás
Lutron Electronic Co. Inc.
7200 Suter Road
Coopersburg, PA 18036-1299
World Headquarters 1.610.282.3800
Technical Support Center 1.800.523.9466
http://www.lutron.com

LISYS Fényrendszer Zrt.
Budapest 1134
Kassák Lajos u. 81.
Tel: 06-1-359-9841
e-mail: mail@lisys.hu
http://www.lisys.hu
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DesignIT
Áttekintés
A DesignIT alkalmazással a világításvezérlési rendszerre vonatkozó adatállomány
elkészítését végezhetjük el. Az adatállomány a következő egységekből tevődik össze:


Helyiségek és helyiségeken belüli partíciók létrehozása



Világítási zónák és azokhoz kapcsolódó világítási áramkörök létrehozás



Hardverek definiálása, beleértve fali vezérlő paneleket, dimmer szekrényeket,
illesztő egységeket, valamint érzékelőket



Vezérlési funkciók programozása, beleértve világítási képek gombokhoz való
rendelését, gombok funkcióinak meghatározását



Időzítések létrehozása



Rugalmas programozási stratégiák létrehozása
partíciókkal, időzítésekkel (csillagászati és óra/perc)

csoportokkal,

eljárásokkal,

√ MEGJEGYZÉS: A DesignIT nem alkalmas valós idejű beavatkozásra. Valós idejű
vezérléshez lásd: ControlIT fejezet.
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Alapvető DesignIT műveletek
A DesignIT indítása, a DesignIT-ből való kilépés
A DesignIT indítása:
1. Az Asztalon található DesignIT-re kattintsunk duplán. Vagy a Start menüből
válasszuk ki a Lutron Electronics>DesignIT –t.
2. Gépeljük be a bejelentkező nevünket, valamint a hozzá tartozó jelszót, majd
kattintsunk az OK-ra.
A DesignIT munkaterület megjelenik. A lap tartalmaz menüket, eszköztárat, valamint
üzenő sávot. Ha egy DesignIT alkalmazást elindítunk, további komponensek jelennek
meg a munkaterületen.
Menü sor

Eszköztár

Üzenő sáv

A DesignIT munkaterülete

Kilépés a DesignIT-ből: A File menüben válasszuk az Close-et.
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DesignIT alkalmazások megnyitása
A DesignIT munkaterületén hét különböző alkalmazást lehetséges futtatni.
Egy DesignIT alkalmazás megnyitásához klikkeljünk az adott alkalmazás
eszköztárban található ikonjára.
Rendszer definíció

Berendezések

Logikai definíció

Csoport definíció

Címzések

Programozás

Eljárások

Vagy válasszunk egy alkalmazást a View menüből.

DesignIT alkalmazások összetevői
Minden egyes DesignIT alkalmazás a következő összetevőkből áll:
Eszközablak
Objektumok hozzáadása
a projekthez

Navigátor
Az aktuális
projektet mutatja,
valamint itt van
lehetőségünk a
projekten belüli
navigálásra

Adatmező
Az eszközablakból ide helyezhetjük el
Objektumainkat. Itt tekinthetjük meg
az objektumok listáját, valamint az
interaktív Lutron hardver eszközöket

Tulajdonságok ablak
Az éppen kiválasztott elem tulajdonságait
tekinthetjük meg ill. módosíthatjuk azokat
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A Navigátor használata
A DesignIT navigátora fastruktúrában teszi lehetővé a rendszerben lévő különböző
szintek elérését. A projekt könyvtár helyezkedik el legfelül, a rendszer összetevői
hierarchikus elrendezésben helyezkednek el ezen belül.

√ MEGJEGYZÉS: A navigátorban számunkra elérhető projektek megjelenítése a
felhasználói névhez rendelt jogoktól függnek. Bővebb információ a SecureIT-ben.
A projekt könyvtár megnyitásához és annak tartalmának megjelenítéséhez
klikkeljünk a könyvtár előtti + jelre, vagy egyszerűen kattintsunk duplán a
könyvtárra.
A könyvtár megnyitásához
klikkeljünk a + jelre,
vagy kattintsunk duplán
a könyvtárra.

Ekkor a projekt könyvtár megnyílik és megjelennek a helyiségek első logikai szintje.

Klikkeljünk egy helyiség előtti + jelre, vagy egyszerűen kattintsunk duplán a
könyvtárra az adott helyiségben lévő információk eléréséhez.
A könyvtár bezárásához
klikkeljünk a - jelre,
vagy kattintsunk duplán
a könyvtárra.

A zárójelben lévő szám mutatja az adott könyvtárban lévő
objektumok darabszámát.

A könyvtárnév utáni zárójelbe tett szám az adott könyvtárban lévő objektumok
darabszámát jelzi.
A könyvtár bezárásához, tartalma elrejtéséhez klikkeljünk a – jelre vagy
kattintsunk duplán a könyvtárra.
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Objektum tulajdonságok megtekintése és szerkesztése
A DesignIT munkaterületén található objektum tulajdonságok ablak az éppen aktív
objektum paramétereit tartalmazza (pl. az objektum nevét).
A szerkeszthető paraméterek fehér, a nem szerkeszthetőek szürke mezőben
találhatók.

A
szerkeszthető
mezőre
klikkeljünk duplán és írjuk be
az új tartalmat

Egy kiválasztott objektum egyik paraméterének szerkesztéséhez klikkeljünk
duplán a paraméter mezőjére és írjuk be az új értéket.

Objektumok törlése
A fölösleges objektumokat törölhetjük.
Egy objektum törléséhez:
1. Válasszuk ki az objektumot.
Vannak olyan objektumok, amelyeket a navigátorból választhatunk ki (pl.
projektek, helyiségek), más objektumokat az adatmező felső részén található
legördülő listából választhatunk ki (pl. fali vezérlő panelek, csoportok).

2. Klikkeljünk az eszköztárban található
válasszuk a Delete parancsot.

ikonra, vagy az Edit menüben

3. Klikkeljünk az OK–ra a törlés megerősítéséhez. Vagy klikkeljünk a Cancel–re, ha
meggondoltuk magunkat.
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Objektumok eltávolítása
Olyan objektumokat, amelyek más objektumokkal vannak összerendelve,
eltávolíthatunk, azaz megszüntethetjük az összerendelést. Ilyen pl. egy világítási
áramkör sorkapocs amely egy dimmer szekrénnyel van összerendelve.
Egy objektum eltávolításához:
1. Válasszuk ki az objektumot.
Az összerendelt objektumokat az adatmező alsó felén található listából
választhatjuk ki azok ráklikkelésével.

2. Klikkeljünk az eszköztárban található
válasszuk a Remove parancsot.

ikonra, vagy az Edit menüben

3. Klikkeljünk az OK–ra a törlés megerősítéséhez. Vagy klikkeljünk a Cancel–re, ha
meggondoltuk magunkat.

√ MEGJEGYZÉS: Egy objektum eltávolítása nem jelenti az objektum törlését, csupán a
másik objektumhoz való összerendelését szünteti meg.
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A rendszer definíció alkalmazás használata
A rendszer definíció alkalmazást a projekt létrehozásához, valamint helyiségek
definiálásához használjuk. Itt definiálhatunk fali vezérlő paneleket, illesztő
egységeket, világítási áramkör sorkapcsokat, és szenzorokat is.

A rendszer definíció alkalmazás megnyitása
A rendszer definíció alkalmazás megnyitásához klikkeljünk a
ikonra,
mely az eszköztárban található, vagy a View menüben válasszuk a System
Definition parancsot.

A rendszer definíció alkalmazás
Az alábbi lehetőségeink vannak:
•

Projekt létrehozása

•

Helyiségek, partíciók létrehozása

•

Fali panelek és illesztő egységek definiálása

•

Világítási áramkörök (sorkapcsok) létrehozása

•

Érzékelők definiálása
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Projekt létrehozása
Projektnek a világításvezérlési rendszer minden adatát tartalmazó egészét nevezzük.

Új projekt létrehozásához klikkeljünk az eszköztárban található
a File menüben válasszuk a New parancsot.

ikonra, vagy

Egy könyvtár jelenik meg az új projekt számára a navigátorban, mely egyenlőre az
alapértelmezett elnevezést kapja.

Az újonnan
létrehozott
projekt

A projekt alapértelmezett nevének módosításához válasszuk ki a projekt
könyvtárat a navigátorban. A tulajdonságok ablakban kattintsunk duplán a Name
adatmezőre és írjuk be a kívánt elnevezést.

Kattintsunk ide duplán és
írjuk be a projekt nevét

Mihelyst a projekt létrejött, már definiálhatjuk is a helyiségeket és más
objektumokat.
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Helyiségek létrehozása
A világításvezérlő rendszert tartalmazó épület fizikai helyiségekre osztódik, melyek
vezérlés szempontjából logikailag is elkülönülnek. Az egyes helyiségek
tartalmazhatnak további helyiségeket is (alhelyiségek). A helyiségek objektumokat is
tartalmazhatnak, úgy mint fali vezérlő paneleket, érzékelőket stb.
A helyiségek definiálásával tesszük az épületet tagolttá, jól átláthatóvá,
funkcionálisan kezelhetővé. A következő fastruktúra egy tipikus irodaépületet mutat
be.
Egy egyszerű
irodaépület helyiség
hierarchiája

A helyiségek lehetnek fixek vagy partícionálhatóak (egy vagy több mozgatható fal
van a helyiségeken belül, amelyekkel a helyiségek egybenyithatóak vagy
szeparálhatóak).
Miután definiáltunk egy helyiséget, rendelhetünk hozzá különböző objektumokat.

Fix helyiség létrehozása
Ha fix helyiséget definiálunk, az nem lesz partícionálható.
Egy fix helyiség létrehozásához:
1. A rendszer definíció alkalmazásban válasszuk ki a projektet a navigátorból.
Vagy ha egy már létező helyiségben kívánjuk létrehozni egy új helyiséget,
válasszuk ki a helyiséget a projekten belül.
A projekt vagy helyiség meglévő helyiségei, ha vannak az adatmezőben
listázódnak ki.
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2. Válasszuk ki a Spaces panelt az eszközablakban, majd klikkeljünk a Create
New Space opcióra és húzzuk az adatmező területére.

√ MEGJEGYZÉS: Egynél több helyiség létrehozásához klikkeljünk a Create Multiple
New Spaces opcióra, és húzzuk az adatmezőre. Írjuk be a kívánt darabszámot,
majd klikkeljünk az OK gombra.

Az újonnan létrehozott helyiség megjelenik a navigátorban alapértelmezett néven. A
helyiség alá automatikusan hozzárendelődnek a vezérlő egységek, áramkörök, és
érzékelők könyvtárai.

√ MEGJEGYZÉS: A projekten és helyiségeken belül más könyvtárakban található
objektumok, azok rákattintásával válnak az adatmezőn elérhetővé.

Az újonnan
létrehozott
helyiség
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A helyiség átnevezéséhez válasszuk ki a helyiséget a navigátorban. A
tulajdonságok ablakban kattintsunk duplán a Name adatmezőre és írjuk be a kívánt
nevet.

Kattintsunk ide duplán és
írjuk be a helyiség nevét

Partícionálható helyiség létrehozása
A partícionálható helyiségek mozgatható falakat tartalmaznak, melyek segítségével a
helyiség partícionálható (több részre osztható). A világítás aszerint vezérlődik, hogy a
helyiségben a mozgatható falak milyen státuszban vannak.
Egy partícionálható helyiség létrehozásához:
1. A rendszer definíció alkalmazásban válasszuk ki a projektet a navigátorból.
Vagy ha egy már létező helyiségben kívánjuk létrehozni egy új helyiséget,
válasszuk ki a helyiséget a projekten belül.
A projekt vagy helyiség meglévő helyiségei, ha vannak az adatmezőben
listázódnak ki.
2. Válasszuk ki a Spaces panelt az eszközablakban, majd klikkeljünk a Create
New Partitionable Space opcióra és húzzuk az adatmező területére.
Ekkor megnyílik a partícionálható helyiségek tervezésére szolgáló ablak, mely
lehetővé teszi a helyiség meghatározását beleértve a fix és mozgatható falak
berajzolását.

√ MEGJEGYZÉS: Egynél több helyiség létrehozásához klikkeljünk a Create Multiple
New Partitionable Spaces opcióra, és húzzuk az adatmezőre. Írjuk be a kívánt
darabszámot, majd klikkeljünk az OK gombra.
A partícionálható helyiségek tervezésére szolgáló ablak később is használható a
helyiség módosítása céljából.
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Jelmagyarázat:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
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Kijelölő – Objektumok kiválasztásához, mozgatásához és kijelöléséhez
használjuk.
Fix fal rajzoló – A partícionálható helyiség fix falait rajzolhatjuk ezzel az
eszközzel. Egyenes vonalakat vagy téglalapokat rajzolhatunk vele.
Mozgatható fal rajzoló - A partícionálható helyiség mozgatható falait
rajzolhatjuk ezzel az eszközzel.
Szövegező – Magyarázó szöveg fűzhető a helyiséghez.
Objetum törlő – Objektumok törléséhez használható a rajzon.
Rács megjelenítése/elrejtés – Lehetőségünk van a szerkesztő rácsot (piros
pontok) megjeleníteni vagy elrejteni.
Helyiség hozzáadása – Új alhelyiség adható a partícionálható helyiséghez.
Fal állapot módosítás – Módosíthatjuk egy már meglévő fal állapotát.
Fal hozzáadása – Új fal hozzáadása a partícionálható helyiséghez.
Törlés - Objektumok törléséhez (falak, helyiségek, fal állapotok).
Szerkesztő terület – Az a terület, ahová a partícionálható helyiség alaprajzát
rajzolhatjuk.
Navigátor terület – A partícionálható helyiségben található falakat és
helyiségeket tartalmazza. Az egyes objektumokra való jobb egérgomb
kattintással átnevezhetjük azokat.
Magyarázó sáv – Ha egy a rajzon található objektum fölé visszük a kurzort itt
megjelennek az objektumra vonatkozó adatok.
Objektum tulajdonságok – A kiválasztott objektum tulajdonságait
módosíthatjuk.
Fal hozzáadása az adatbázishoz – Kijelölés esetén a falat az adatbázishoz
rendeli. Abban az esetben, ha nincs kijelölve ez az opció, úgy rajzolhatunk, hogy
közben nem módosítjuk az adatbázist.
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Partícionálható helyiség megrajzolásához:
1.

Egy fix fal létrehozásához használjuk a fix fal rajzoló eszközt, majd klikkeljünk
a rácspontokra a helyiség alakjának megrajzolásához.
Egy vonal megrajzolásához klikkeljünk a vonal kezdő és végpontjára. A helyiség
megrajzolása végeztével kattintsunk duplán a művelet befejezéséhez.

2.

Partíció létrehozásához válasszuk ki a mozgatható fal rajzoló eszközt, majd
klikkeljünk a rácspontokra a partíció alakjának megrajzolásához.
Egy vonal megrajzolásához klikkeljünk a vonal kezdő és végpontjára. A helyiség
megrajzolása végeztével kattintsunk duplán a művelet befejezéséhez.

3.

Ha végeztünk a helyiség alaprajzával, klikkeljünk a Close gombra.

Ekkor a navigátorban megjelenik az újonnan létrehozott helyiség és a helyiség ábrája
megjelenik az adatmezőben. Az Edit Space valamint a View Space gombok
hozzáadódnak az adatmezőhöz.
A helyiséghez automatikusan hozzáadódnak az áramkörök, érzékelők, és vezérlő
eszközök könyvtárai.

Az új helyiség

A partícionált
helyiség
alaprajza
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A helyiség további szerkesztéséhez klikkeljünk az Edit Space gombra.
A helyiség külön ablakban való megjelenítéséhez és további tulajdonságok
megtekintéséhez klikkeljünk a View Space gombra.
A helyiség átnevezéséhez klikkeljünk az Edit Space gombra. A partíció szerkesztő
navigátorában jobb egér gombbal klikkeljünk a helyiség névre. Válasszuk a legördülő
menüben a Rename-t, majd írjuk be az új nevet.

√ MEGJEGYZÉS: A patícionált helyiségek nem nevezhetőek át a tulajdonságok
ablakban.

Fix helyiség átkonvertálása partícionált helyiséggé
Lehetőségünk van egy már létrehozott fix helyiséget átkonvertálni partícionált
helyiséggé.
Fix helyiség átkonvertálásához partícionált helyiséggé:
1.

Válasszuk ki a fix helyiséget a rendszer definíció alkalmazás navigátorában.

2.

Válasszuk ki a Spaces panelt az eszközablakban, majd klikkeljünk a Convert
to Partitioned Space opcióra és húzzuk az adatmezőre.
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Ekkor a helyiség átkonvertálódik partícionált helyiséggé és az Edit Space valamint a
View Space gombok megjelennek az adatmező felső részén.

 A helyiség szerkesztéséhez klikkeljünk az Edit Space gombra, majd a partíció
szerkesztő segítségével rajzoljuk meg az alaprajzot.
A helyiség külön ablakban való megjelenítéséhez és további tulajdonságok
megtekintéséhez klikkeljünk a View Space gombra.
Meg kell jegyezni, hogy két esetben nem lehetséges a fix helyiséget partícionáltá
konvertálni:
•

A konvertálandó fix helyiségnek csupán első színtű alhelyiségei lehetnek. Az
alábbi egyszerű példában az „A” jelű helyiség nem konvertálható át, mivel az első
színtű „B” jelű alhelyiségének további, „C” jelű alhelyisége van. Ellenben a „B” jelű
helyiséget már átkonvertálhatjuk, mivel annak már csak első színtű alhelyisége
van, a „C” jelű helyiség, melynek már nincs további alhelyisége. Természetesen a
„C” jelű helyiség is átkonvertálható, hiszen nem rendelkezik további
alhelyiségekkel.

•

Olyan fix helyiség sem konvertálható át partícionált helyiséggé, amelynek
egyik alhelyisége már partícionált. Például a fenti példát figyelembe véve, ha a
„C” jelű helyiség partícionált lenne, a „B” jelű helyiséget nem lehetne
átkonvertálni partícionált helyiséggé.
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Partícionált helyiség átkonvertálása fix helyiséggé
Lehetőségünk van egy már létrehozott partícionált helyiséget átkonvertálni fix
helyiséggé. Ekkor a mozgatható falak automatikusan törlődnek.
 partícionált helyiség átkonvertálásához fix helyiséggé:
1.

Válasszuk ki a partícionált helyiséget a rendszer definíció alkalmazás
navigátorában.
A partícionált helyiség képe megjelenik az adatmezőben.

2.

Válasszuk ki a Spaces panelt az eszközablakban, majd klikkeljünk a Convert
to Non-Partitioned Space opcióra és húzzuk az adatmezőre.

Ekkor a helyiség átkonvertálódik és a partícionált helyiség ábrája eltűnik az
adatmezőről. Mivel a helyiség többé nem partícionált, az Edit Space valamint a
View Space gombok is eltűnnek az adatmező felső részéről.
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Vezérlő hely létrehozása
A vezérlő hely funkcionálisan megfelel egy, a háztartásban is használt egy vagy több
kapcsoló részére kialakított beépítő doboznak. Vezérlő helyeket a helyiségekhez kell
rendelni, úgy ahogy azt a világítási rendszerünk megkívánja.
Egy vezérlő hely kialakításához egy helyiségben:
1.

Válasszuk ki a helyiséget a rendszer definíció alkalmazás navigátorában.
Az adatmező felső részében található vezérlő helyek legördülő listája tartalmazza
az adott helyiségre vonatkozó, már létrehozott vezérlő helyeket.

2.

Válasszuk ki a Control Stations panelt az eszközablakban, majd klikkeljünk a
Create New Control Station opcióra és húzzuk az adatmezőre.

Ekkor egy vezérlő hely hozzáadódik a helyiséghez, melyhez a továbbiakban vezérlő
eszközöket rendelhetünk.

√ MEGJEGYZÉS: A vezérlő hely átnevezéséhez lásd: Objektum tulajdonságok
megtekintése és szerkesztése c. fejezetet a 11. oldalon.
Egynél több vezérlő hely létrehozásához klikkeljünk a Create Multiple New
Control Stations opcióra, és húzzuk az adatmezőre. Írjuk be a kívánt darabszámot,
majd klikkeljünk az OK gombra.
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Vezérlő eszköz definiálása
Egy vezérlő eszköz mindig egy vezérlő helyen található és a világításvezérlési
rendszer számára egy bemenetet vagy egy kimenetet biztosít (pl. egy fali vezérlő
panel esetében a nyomógombok). Vezérlő eszközöket a vezérlő helyekhez kell
rendelni, úgy ahogy azt a világítási rendszerünk megkívánja.
Egy vezérlő eszköz definiálásához:
1.

Válasszuk ki a kívánt helyiségben lévő vezérlő hely könyvtárat a rendszer
definíció alkalmazás navigátorában.
Az adatmező felső részében található vezérlő helyek legördülő listája tartalmazza
az adott helyiségre vonatkozó, már létrehozott vezérlő helyeket.

2.
3.

Válasszuk ki a megfelelő vezérlő helyet a legördülő listából.
Válasszuk ki a Control Station Devices panelt az eszközablakban, majd
klikkeljünk a megfelelő típusra és húzzuk az adatmezőre.

Ekkor a vezérlő eszköz hozzáadódik a vezérlő helyhez, és a vezérlő eszköz interaktív
ábrája jelenik meg az adatmezőben.

√ MEGJEGYZÉS: Egy vezérlő eszköz eltávolításához válasszuk ki a veszérlő eszköz
ábráját az adatmezőn, majd válasszuk a Remove-ot az Edit menüben.
A vezérlő eszközök programozása a programozás alkalmazással történik.
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Világítási áramkör definiálása
Világítási áramkörön egy dimmer szekrény egy kimeneti áramkörét értjük, melyre
egy vagy több lámpatest lehet kötve. A világítási áramköröket helyiségekhez kell
rendelni, úgy ahogy azt a világítási rendszerünk megkívánja.
Egy világítási áramkör definiálásához:
1.

Válasszuk ki a kívánt helyiséget a rendszer definíció alkalmazás navigátorában.

2.

Válasszuk ki a Switch Legs panelt az eszközablakban, majd klikkeljünk a
Create New Switch Leg opcióra és húzzuk az adatmezőre.

A világítási áramkör hozzáadódik a helyiséghez.

√ MEGJEGYZÉS: A világítási áramkör átnevezéséhez lásd: Objektum tulajdonságok
megtekintése és szerkesztése c. fejezetet a 11. oldalon.
Egynél több világítási áramkör létrehozásához klikkeljünk a Create Multiple New
Switch Legs opcióra, és húzzuk az adatmezőre. Írjuk be a kívánt darabszámot,
majd klikkeljünk az OK gombra.
A világítási áramköröket a világítási zónákkal a logikai definició alkalmazásban tudjuk
összerendelni. A világítási áramköröket a dimmer szekrényekkel a berendezések
alkalmazásban rendelhetjük össze.
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Érzékelők definiálása
Az érzékelők olyan eszközök, amelyek infra jel vételével, a megvilágítási szint
érzékelésével, vagy mozgásérzékeléssel vezérlik a világítást. Az érzékelőket
helyiségekhez kell rendelni, úgy ahogy azt a világítási rendszerünk megkívánja.
Egy érzékelő definiálásához:
1.

Válasszuk ki a kívánt helyiséget a rendszer definíció alkalmazás navigátorában.

2.

Válasszuk ki a Sensors panelt az eszközablakban, majd klikkeljünk a
megfelelő típusra és húzzuk az adatmezőre.

Az érzékelő hozzáadódik a helyiséghez.

√ MEGJEGYZÉS: Az érzékelő átnevezéséhez lásd:
megtekintése és szerkesztése c. fejezetet a 11. oldalon.

Objektum

tulajdonságok

Egynél több érzékelő létrehozásához klikkeljünk a Add Multiple Sensors opcióra, és
húzzuk az adatmezőre. Írjuk be a kívánt darabszámot, majd klikkeljünk az OK
gombra.
Az érzékelőket a Digital MicroWATT egységekkel a címzés alkalmazásban tudjuk
összerendelni.
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A logikai definíció alkalmazás használata
A logikai definíció alkalmazást világítási zónák, világítási képek, időzítések, és
változók létrehozásához használjuk.

A logikai definíció alkalmazás megnyitása
A logikai definíció alkalmazás megnyitásához klikkeljünk a
ikonra, mely az
eszköztárban található, vagy a View menüben válasszuk a Logical Definition
parancsot.

A logikai definíció alkalmazás
Az alábbi lehetőségeink vannak:
•

Zónák létrehozása

•

Világítási áramkörök összerendelése világítási zónákkal

•

Világítási képek létrehozása

•

Változók létrehozása

•

Időzítések létrehozása
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Új világítási zóna létrehozása
A világítási zóna a világítási áramkör logikai megfelelője. A világítási zóna egy vagy
több világítási áramkör párhuzamosan szabályzott lámpacsoportjainak összessége.
Néhány világítási tervező a zónát csatornának nevezi.
Egy új világítási zóna létrehozásához:
1.

Válasszuk ki azt a helyiséget a logikai definíció alkalmazás navigátorában,
melyben a zónát létrehozni kívánjuk, majd klikkeljünk a Zone könyvtárra.
Az adatmező felső részén megjelenik egy legördíthető lista, mely az aktuális
helyiségre vonatkozó, már létrehozott zónákat tartalmazza.

2.

Válasszuk ki a Zones panelt az eszközablakban, majd klikkeljünk a Create
New Zone opcióra és húzzuk az adatmezőre.

A zóna hozzáadódik a helyiséghez. Ezután hozzárendelhetünk világítási áramkört ill
világítási képekhez rendelhetjük.

√ MEGJEGYZÉS: A zóna átnevezéséhez lásd: Objektum tulajdonságok megtekintése és
szerkesztése c. fejezetet a 11. oldalon.
Egynél több zóna létrehozásához klikkeljünk a Create Multiple New Zones
opcióra, és húzzuk az adatmezőre. Írjuk be a kívánt darabszámot, majd klikkeljünk az
OK gombra.
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Világítási áramkör hozzárendelése zónához
Egy zónához egy vagy több világítási áramkört rendelhetünk, így a különböző
világítási áramkörökön lévő lámpatestek logikailag egy zónaként, együtt fognak
vezérlődni.
Világítási áramkör zónához való hozzárendeléséhez:
1.

Válasszuk ki azt a helyiséget a logikai definíció alkalmazás navigátorában,
melyben az összerendelést létre kívánjuk hozni, majd klikkeljünk a Zone
könyvtárra.
Az adatmező felső részén megjelenik egy legördíthető lista, mely az aktuális
helyiségre vonatkozó, már létrehozott zónákat tartalmazza. Az adatmező alsó
részén a zónák láthatóak a beállításaikkal együtt.

2.
3.

Válasszuk ki a legördülő listából a kívánt zónát.
Válasszuk ki a Switch Legs panelt az eszközablakban, majd klikkeljünk a
megfelelő világítási áramkörre és húzzuk az adatmező felső részére vagy
közvetlen a táblázatban lévő zóna sorára (a sor kijelölődik, amint az egérkurzor
felé ér).

√ MEGJEGYZÉS: Ha minden zóna ki van jelölve a legördülő listában a világítási áramkör
a táblázatban kiválasztott zónához rendelődik. Más zónához való összerendeléshez
klikkeljünk a világítási áramkörre és húzzuk a kívánt zóna sorára.
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Ekkor az összerendelés létrejön és az alapértelmezett világítási áramkörre vonatkozó
beállítások megjelennek az adatmezőben. Ezután beállíthatjuk manuálisan a világítási
áramkörre vonatkozó terhelés típusát.

A zónához
hozzárendelt
világítási
áramkör

Egy világítási áramkör terhelés típusának definiálásához:
1.

Az adatmezőben lévő táblázatból válasszuk ki azt a világítási áramkört,
melynek a terhelés típusát be szeretnénk állítani.

2.

Válasszuk ki a Loads panelt az eszközablakban, majd klikkeljünk a Define
Load Manually opcióra és húzzuk az adatmezőben lévő világítási áramkör sorára
(a sor kijelölődik, amint az egérkurzor felé ér).
Ekkor egy szerkeszthető, alapértelmezett adatokkal feltöltött sor jelenik meg a
világítási áramkör sora alatt. Ezeket az adatokat változtathatjuk meg kívánság
szerint.
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Világítási
áramkörre
vonatkozó
beállítások

3.

A világítási áramkör átnevezéséhez klikkeljünk a Fixture Circuit Name
mezőre és írjuk be a kívánt nevet.

4.

A terhelés típusának meghatározásához klikkeljünk a Load Type mezőre,
majd a legördülő listából válasszuk ki a megfelelő típust.

5.

A többi beállítás meghatározásához klikkeljünk az egyes mezőkre, majd írjuk
be vagy válasszuk ki a kívánt értékeket. Mindig balról jobbra haladjunk a sorban.
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Világítási kép létrehozása
A világítási kép egy vagy több világítási zóna különböző értékeken való eltárolt
jelenete.
Egy világítási kép létrehozásához:
1.

Válasszuk ki azt a helyiséget a logikai definíció alkalmazás navigátorában,
melyben a világítási képet létre kívánjuk hozni, majd klikkeljünk a Scenes
könyvtárra.
Az adatmező felső részén megjelenik egy legördíthető lista, mely az aktuális
helyiségre vonatkozó, már létrehozott világítási képeket tartalmazza. Az adatmező
alsó részén a világítási képek láthatóak a beállításaikkal együtt.

2.

Válasszuk ki a Scenes panelt az eszközablakban, majd klikkeljünk a Create
New Scene opcióra és húzzuk az adatmezőre.
Ekkor a világítási kép a helyiséghez adódik és megjelenik az adatmező felső
részében található legördülő listában. A világítási képre vonatkozó üres
adatmezők ugyancsak megjelennek.

√ MEGJEGYZÉS: A világítási kép átnevezéséhez lásd: Objektum tulajdonságok
megtekintése és szerkesztése c. fejezetet a 11. oldalon.
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Egynél több világítási kép létrehozásához klikkeljünk a Create Multiple New
Scenes opcióra, és húzzuk az adatmezőre. Írjuk be a kívánt darabszámot, majd
klikkeljünk az OK gombra.
Zóna világítási képhez való hozzáadásához:
1.

Az adatmező felső részén található legördülő listából válasszuk ki azt a
világítási képet, amelyhez zónát szeretnénk rendelni.

2.

Válasszuk ki a Zones panelt az eszközablakban, majd klikkeljünk a megfelelő
világítási zónára és húzzuk az adatmező felső részére
Ekkor a zóna hozzárendelődik a világítási képhez és a zónára vonatkozó
paraméterek, alapértelmezett értékekkel megjelennek az adatmezőben.

A világítási képhez
rendelt zóna

3.

A világítási képben lévő zóna viselkedésének módosításához kattintsunk a
Command mezőre, majd válasszuk ki a megfelelő parancsot a legördülő listából.

4.

A világítási képben lévő egyéb zónaértékek módosításához kattintsunk
valamelyik zóna mezőre és írjuk be az új értéket. Haladjunk mindig balról jobbra.

√ MEGJEGYZÉS: A zóna intenzitásának meghatározásához állítsuk be a kívánt értékre a
zóna csuszkáját vagy írjuk be a zóna Level mezőjébe a százalékos értéket.
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Változók létrehozása
A változó egy felhasználó által definiált objektum, amelyet programozási célokra
használhatunk fel. Három fajtája van: Igaz/hamis, több-állású, egész szám.

Példa: Létrehozunk egy változót „[helyiség név] foglalt” névvel és a változót
beállítjuk igaz/hamis típusra. Ennek a változónak az értéke szerint tudjuk egy fali
vezérlő panel egy gombját programozni. Például ha az érték esetünkben hamis,
kapcsoljon le a világítás vagy szabályozzon le nagyon alacsony értékre.
Egy változó létrehozásához:
1.

A logikai definíció alkalmazás navigátorában klikkeljünk a Variables
könyvtárra közvetlen a projekten belül.
Az adatmező felső részén megjelenik egy legördíthető lista, mely a már
létrehozott változókat tartalmazza. Az adatmező alsó részén a változók láthatóak
a beállításaikkal együtt.

2.

Válasszuk ki a Variables panelt az eszközablakban, majd klikkeljünk a Create
New Variable opcióra és húzzuk az adatmezőre.

Ekkor a változó a projekthez adódik és megjelenik az adatmező felső részében
található legördülő listában.
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√ MEGJEGYZÉS: Egynél több változó létrehozásához klikkeljünk a Create Multiple
New Variables opcióra, és húzzuk az adatmezőre. Írjuk be a kívánt darabszámot,
majd klikkeljünk az OK gombra.
Változó típusának meghatározásához:
1.

Válasszuk ki a változót az adatmező felső részén található legördülő listából.

2.

Válasszuk ki a Variable States panelt az eszközablakban, majd klikkeljünk a
Create New Variable States opcióra és húzzuk az adatmezőre.

A változó típus hozzárendelődik a változóhoz alapértelmezett beállítással és
megjelenik az adatmező alsó részén található táblázatban.
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A változó
típusának
meghatározása

3.

A változó beállításainak módosításához a megfelelő mezőkbe írjuk be a kívánt
értékeket.

√ MEGJEGYZÉS: A változó átnevezéséhez lásd: Objektum tulajdonságok megtekintése
és szerkesztése c. fejezetet a 11. oldalon.
Egynél több változó állapotának definiálásához klikkeljünk a Create Multiple New
Variables States opcióra, és húzzuk az adatmezőre. Írjuk be a kívánt darabszámot,
majd klikkeljünk az OK gombra.
A változók használatát lásd később a Programozás alkalmazás használata c.
fejezetben.
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Naptár létrehozása
A naptár a projektre vagy egy helyiségre vonatkozó időzítések összessége.
Egy naptár létrehozásához:
1.

A logikai definíció alkalmazás navigátorában klikkeljünk a Time Clock
könyvtárra vagy közvetlen a projekten belül, vagy pedig egy helyiségen belül.

2.

Válasszuk ki a Time Clock panelt az eszközablakban, majd klikkeljünk a
Create New Time Clock opcióra és húzzuk az adatmezőre.

Ekkor a naptár hozzáadódik a projekthez ill. a helyiséghez.

√ MEGJEGYZÉS: A naptár átnevezéséhez lásd: Objektum tulajdonságok megtekintése
és szerkesztése c. fejezetet a 11. oldalon.
A naptárak használatát lásd később a Programozás alkalmazás használata c.
fejezetben.
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A berendezések alkalmazás használata
A berendezések alkalmazás segítségével tudunk központi vezérlő processzoros
egységet, valamint dimmer és kapcsoló szekrényeket létrehozni az egy helyiségek
számára. Ebben az alkalmazásban van lehetőségünk a világítási áramköröket dimmer
ill. kapcsoló szekrényekhez vagy más erősáramú vezérlő eszközökhöz (pl. GRAFIK
Eye 3602) rendelni.

A berendezések alkalmazás megnyitása
A berendezések alkalmazás megnyitásához klikkeljünk a
ikonra, mely az
eszköztárban található, vagy a View menüben válasszuk a Equipment parancsot.

A berendezések alkalmazás
Az alábbi lehetőségeink vannak:
•

Központi processzoros egység definiálása

•

Dimmerek ill. kapcsoló szekrények definiálása

•

Világítási áramkörök hozzárendelése dimmerekhez ill. kapcsoló szekrényekhez
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Központi processzoros egység definiálása
A központi processzoros egység végzi a kommunikációt a soros vonalon lévő összes
berendezés között a világításvezérlési rendszeren belül. Valamennyi szoftveres
alkalmazás amely a rendszer működését látja el, ugyancsak a központi processzoros
egységben fut.
Egy központi processzoros egység definiálásához:
1.

Válasszuk ki az Equipment könyvtárat abban a helyiségben, ahol a központi
vezérlő egység telepítve van a berendezések alkalmazás navigátorában.
Az adatmező felső részében található berendezések legördülő listája tartalmazza
az adott helyiségre vonatkozó, már létrehozott berendezéseket.

2.

Válasszuk ki a Panels panelt az eszközablakban, majd klikkeljünk a megfelelő
típusra és húzzuk az adatmezőre.

Ekkor a központi processzoros egység hozzáadódik a helyiséghez. A definiált központi
egység megjelenik az adatmező felső részén található legördülő listában, az alsó
részen pedig az egység ábrája jelenik meg.

√ MEGJEGYZÉS: A központi egység átnevezéséhez válasszuk ki a legördülő listából és
írjuk be a kívánt nevet a tulajdonságok ablakban.
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Dimmer szekrény definiálása
A dimmer ill. kapcsoló szekrények végzik a világítási áramkörök erősáramú
szabályzását ill. kapcsolását.
Egy dimmer szekrény definiálásához:
1.

Válasszuk ki az Equipment könyvtárat abban a helyiségben, ahol a dimmer
szekrény telepítve van a berendezések alkalmazás navigátorában.
Az adatmező felső részében található berendezések legördülő listája tartalmazza
az adott helyiségre vonatkozó, már létrehozott berendezéseket.

2.

Válasszuk ki a Panels panelt az eszközablakban, majd klikkeljünk a megfelelő
típusra és húzzuk az adatmezőre.

Ekkor a dimmer szekrény hozzáadódik a helyiséghez. A definiált dimm,er szekrény
megjelenik az adatmező felső részén található legördülő listában, az alsó részen
pedig az egység ábrája jelenik meg. A dimmer szekrény áramkör kimenetei
ugyancsak megjelennek az adatmezőben.

Áramkör vezérlő
panelek

Dimmer
kimenetek
összerendelése a
világítási
áramkörökkel

√ MEGJEGYZÉS: A dimmer szekrény átnevezéséhez válasszuk ki a legördülő listából és
írjuk be a kívánt nevet a tulajdonságok ablakban.
Ezután nekifoghatunk
összerendeléséhez.
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Világítási áramkör összerendelése dimmer kimenettel
A dimmer ill. kapcsoló szekrények kimeneteit össze kell rendelnünk a világítási
áramkörökkel ahhoz, hogy létre jöjjön a „fizikai kontaktus” a dimmerszekrény és a
világítási áramkör között.
Egy világítási áramkör dimmer kimenettel való összerendeléséhez:
1.

Válasszuk ki az Equipment könyvtárat abban a helyiségben, ahol a dimmer
szekrény telepítve van a berendezések alkalmazás navigátorában.
Az adatmező felső részében található berendezések legördülő listája tartalmazza
az adott helyiségre vonatkozó, már létrehozott berendezéseket.

2.
3.

A legördülő listából válasszuk ki a megfelelő dimmer szekrényt.
Válasszuk ki a Unassigned Switche Legs panelt az eszközablakban, majd
válasszuk azt a könyvtárat, amely a világítási áramköröket tartalmazza.
Klikkeljünk a megfelelő áramkörre és húzzuk az adatmezőn lévő táblázat
megfelelő sorára.

Az egyes sorok a
táblázatban
megfelelnek a
dimmer szekrény
egyes kimeneteinek

Az összerendelést követően a táblázat megfelelő sorában megjelennek a világítási
áramkörre vonatkozó adatok.

41

eLumen gépkönyv

Egy világítási
törléséhez:

áramkör

dimmer

kimenettel

való

összerendelésének

1. Válasszuk ki a megfelelő világítási áramkört a táblázatból.

ikonra, mely az eszköztárban található, vagy a Edit menüben
2. Klikkeljünk a
válasszuk a Remove parancsot.

ikonra való kattintással, vagy az Edit
√ MEGJEGYZÉS: Az eszköztárban található
menüben lévő Delete parancs kiválasztásával töröljük az egész dimmer szekrényt.

42

eLumen gépkönyv

A címzések alkalmazás használata
A címzések alkalmazás teszi lehetővé a világításvezérlő rendszerben található
hardverek logikai elhelyezését a rendszeren belül. A címzések teszik lehetővé, hogy a
központi processzoros egység kommunikálni tudjon a rendszerben található egyéb
berendezésekkel.

A címzések alkalmazás megnyitása
A címzések alkalmazás megnyitásához klikkeljünk a
ikonra, mely az
eszköztárban található, vagy a View menüben válasszuk a Addressing parancsot.

A címzések alkalmazás
Az alábbi lehetőségeink vannak:
•

Egy objektum hozzáadása a központi processzoros egység egy vezérlő
vonalához

•

A központi processzoros egység hálózati beállításai

•

Érzékelő hozzárendelése Digital microWATT egységhez
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Egy objektum hozzáadása a központi processzoros egység
egy vezérlővonalához
A vezérlő vonal egy kisfeszültségű vezérlő kábel, mely a központi processzoros
egység és az egyéb berendezések közti kommunikációt látja el a világításvezérlési
rendszeren belül.
Egy objektum a központi vezérlő egység egy vezérlő vonalához való
hozzáadásához:
1. Válasszuk ki az Processor könyvtárat abban a helyiségben, ahol a központi
processzoros egységünk telepítve van a címzés alkalmazás navigátorában.
Az adatmező felső részében található központi vezérlők legördülő listája
tartalmazza a már létrehozott központi egységeket. A használható vezérlővonalak
a Link legördülő listában szerepelnek.
2. A legördülő listából válasszuk ki a megfelelő központi vezérlőt. A link legördülő
listából válasszuk ki a megfelelő vezérlő vonalat, ahová az objektumot rendelni
szeretnénk.
A központi vezérlő egység típusától, valamint a kiválasztott vezérlővonaltól függően
táblázat formájában megjelennek a lehetséges címek.

√ MEGJEGYZÉS: Az AUX és UI vezérlővonal nem címezhető a címzések alkalmazásban.
A központi egység átnevezéséhez válasszuk ki a legördülő listából és írjuk be a kívánt
nevet a tulajdonságok ablakban.
3. Válasszuk ki az Assignable Objects panelt az eszközablakban, majd válasszuk
azt a könyvtárat, amely az címzendő objektumot tartalmazza. Klikkeljünk a
megfelelő objektumra és húzzuk az adatmezőn lévő táblázat megfelelő sorára.
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Objektum
hozzáadása egy
vezérlő vonalhoz

Az összerendelést követően a táblázat megfelelő sorában megjelennek az objektumra
vonatkozó adatok.
Egy objektum címzésének törléséhez:
1. Válasszuk ki a megfelelő objektumot a táblázatból.

ikonra, mely az eszköztárban található, vagy a Edit menüben
2. Klikkeljünk a
válasszuk a Remove parancsot.
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A központi processzoros egység hálózati beállításai
Az eLumen szoftver TCP/IP protokollon keresztül kommunikál a központi vezérlő
egységgel. Minden egyes központi processzoros vezérlő hálózati beállításait a
címzések alkalmazás tulajdonságok ablakában kell konfigurálni.
A központi processzoros egység hálózati beállításaihoz:
1. Válasszuk ki az Processor könyvtárat abban a helyiségben, ahol a központi
processzoros egységünk telepítve van a címzés alkalmazás navigátorában.
2. A legördülő listából válasszuk ki a megfelelő központi vezérlőt.
3. A tulajdonságok ablakban klikkeljünk duplán minden egyes adatmezőre és írjuk
be a megfelelő értékeket.
Klikkeljünk duplán a
szerkeszthető
mezőkre és írjuk be
a megfelelő
értékeket.

A görgősáv
segítségével tudjuk
a nem látható
részeket elérni

Az alábbi táblázat mutatja a hálózati beállítási lehetőségeit:
Megnevezés
Unit Address - Cím

Leírás
A központi processzoros egység DIP kapcsolón
beállított címe.

IP Address – IP cím

A központi processzoros egység hálózati címe
(alapértelmezett IP cím: 192.168.250.1).

Subnet Mask – Alhálózati maszk

A központi processzoros egység alhálózati címe
(alapértelmezett IP cím: 255.255.255.0).

UI port

A központi processzoros egység és a szoftver közti
kommunikációs érték (alapértelmezett: 8000).

√ MEGJEGYZÉS: A jelenlegi címeket megváltoztatni nem tudjuk, éppen ezért a
változtatáshoz a „Future” címeket módosítjuk. Ezek a módosítások a következő adat
állomány betöltéskor lépnek érvénybe (lásd: ControlIT c. fejezet).
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Digital MicroWATT egység hozzáadása érzékelőhöz
Mozgásérzékelőket
és
fotószenzorokat
működésük
teljesebbé
tételéhez,
összeköthetjük Digital MicroWATT egységgel. Ezek kapcsolatát a címzések
alkalmazásban definiálhatjuk.
Egy Digital MicroWATT egység egy érzékelőhöz való hozzáadásához:
1. Válasszuk ki az Processor könyvtárat abban a helyiségben, ahol a központi
processzoros egységünk telepítve van a címzés alkalmazás navigátorában.
Az adatmező felső részében található központi vezérlők legördülő listája
tartalmazza a már létrehozott központi egységeket. A használható vezérlővonalak
a Link legördülő listában szerepelnek.
2. A legördülő listából válasszuk ki a megfelelő központi vezérlőt. A link legördülő
listából válasszuk ki a megfelelő vezérlő vonalat, ahová az objektumot rendelni
szeretnénk.
A központi vezérlő egység típusától, valamint a kiválasztott vezérlővonaltól függően
táblázat formájában megjelennek a lehetséges címek.

√ MEGJEGYZÉS:. A Sensors mező csak a Digital MicroWATT –al rendelkező vezérlő
vonal esetében fog megjelenni. A vezérlő vonal típusát a Link legördülő listából
választhatjuk ki.
3. Válasszuk ki az Assignable Objects panelt az eszközablakban, majd válasszuk
azt a könyvtárat, amely az érzékelőt tartalmazza. Klikkeljünk a megfelelő
érzékelőre és húzzuk az adatmezőn lévő táblázat megfelelő sorára.
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DMW egységek
hozzáadása a
központi
vezérlőhöz

Az összerendelés létrejöttekor a táblázat Sensors oszlopában megjelenik az
összerendelt érzékelők darabszáma.

A DMW-hez adott érzékelő
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Egy érzékelő összerendelésének törléséhez:
1. Az adatmező táblázatában klikkeljünk arra Sensors mezőre, amely a törölni kívánt
összerendelést tartalmazza.
A böngészés gomb megjelenik.
2. Klikkeljünk a

gombra.

Egy előugró ablak jelenik meg a kiválasztott érzékelő áramköri összeredeléseivel.

3. Válasszuk ki az érzékelőt és klikkeljünk a Remove gombra.
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A csoport definíció alkalmazás használata
A csoport definíció alkalmazásban hozhatunk létre csoportokat és rendelhetünk
objektumokat hozzájuk. A csoportok használatával jelentősen meggyorsíthatjuk
munkánkat, mivel egyszerre több objektummal tudunk egy időben párhuzamosan
dolgozni.

A csoport definíció alkalmazás megnyitása
A csoport definíció alkalmazás megnyitásához klikkeljünk a
ikonra, mely
az eszköztárban található, vagy a View menüben válasszuk a Group Definition
parancsot.

A címzések alkalmazás
Az alábbi lehetőségeink vannak:
•

Csoport létrehozása

•

Objektum hozzáadása csoporthoz
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Csoport létrehozása
A csoport egy vagy több objektum (vagy egy vagy több csoport) összessége.
Csoportokat lehet közvetlen projekten belül vagy helyiségen belül létrehozni.

Példa: Létrehozható egy csoport, melynek a közforgalmi terek elnevezést adjuk. Ez a
csoport tartalmazza az összes olyan helyiséget, amely közforgalmi térnek számít.
Egy csoport létrehozásához:
1. A csoport definíció alkalmazás navigátorában klikkeljünk a Groups könyvtárra
vagy közvetlen a projekten belül, vagy pedig egy helyiségen belül.
Az adatmező felső részében található csoportok legördülő listája tartalmazza az
adott helyiségre vonatkozó, már létrehozott csoportokat.
2. Válasszuk ki a Groups panelt az eszközablakban, majd klikkeljünk a Create New
Group opcióra és húzzuk az adatmezőre.

Ekkor a csoport létrejön, melyhez objektumokat adhatunk.

√ MEGJEGYZÉS: A csoport átnevezéséhez lásd: Objektum tulajdonságok megtekintése
és szerkesztése c. fejezetet a 11. oldalon.
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Objektumok hozzárendelése csoporthoz
Egy csoport létrehozását követően meg kell adnunk, mely objektumok tartozzanak a
létrehozott csoportba.
Objektumok csoporthoz való hozzáadásához:
1. A csoport definíció alkalmazás navigátorában klikkeljünk arra a Groups
könyvtárra, amely a kívánt csoportot tartalmazza.
Az adatmező felső részében található csoportok legördülő listája tartalmazza az
adott helyiségre vonatkozó, már létrehozott csoportokat.
2. A legördülő listából válasszuk ki a megfelelő csoportot.
3. Válasszuk ki az Assign Objects panelt az eszközablakban, majd válasszuk ki azt
a könyvtárat, amely a csoporthoz rendelendő objektumokat tartalmazza.
Klikkeljünk az objektumra és húzzuk az adatmező alsó részére.
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A csoporthoz
adott objektum
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Az eljárások alkalmazás használata
Az eljárások alkalmazásban tudunk eljárásokat (programozási funkciókat és
értékeket) létrehozni, melyek a programozás során csoportokhoz, egyéb
objektumokhoz alkalmazhatóak.
Az eljárások könnyítik a programozási munkát, de nem feltétlenül szükségesek a
világításvezérlési rendszer működéséhez.

Az eljárás alkalmazás megnyitása
Az eljárás alkalmazás megnyitásához klikkeljünk a
ikonra, mely az
eszköztárban található, vagy a View menüben válasszuk a Mode Definition
parancsot.

Az eljárás alkalmazás
Az alábbi lehetőségeink vannak:
•

Eljárások létrehozása

•

Objektum típusok hozzáadása eljárásokhoz
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Eljárás létrehozása
Az eljárás egymással összefüggő események egy eseményként való végrehajtását
végzi el.

Példa: Létrehozható egy esemény, amelynek a „nappal” elnevezést adjuk. Ez az
eljárás lekapcsol minden világítást és letilt minden vezérlő eszközt egy adott
csoporton belül, amely meghatározott helyiséget és vezérlő eszközt tartalmaz.
Egy eljárás létrehozásához:
1. Az eljárás alkalmazás navigátorában klikkeljünk a Mode könyvtárra.
Az adatmező felső részében található eljárások legördülő listája tartalmazza a már
létrehozott eljárásokat.
2. Válasszuk ki a Modes panelt az eszközablakban, majd klikkeljünk a Create New
Mode opcióra és húzzuk az adatmezőre.

Ekkor az eljárás létrejön és megjelenik a legördülő listában, melyhez objektumokat
adhatunk.

√ MEGJEGYZÉS: Az eljárás átnevezéséhez lásd: Objektum tulajdonságok megtekintése
és szerkesztése c. fejezetet a 11. oldalon.
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Egynél több eljárás létrehozásához klikkeljünk a Create Multiple New Modes
opcióra, és húzzuk az adatmezőre. Írjuk be a kívánt darabszámot, majd klikkeljünk az
OK gombra.

Objektumok hozzárendelése eljáráshoz
Egy eljárás létrehozását követően meg kell adnunk, mely objektumok tartozzanak a
létrehozott eljárásba.
Objektumok eljáráshoz való hozzáadásához:
1. Az eljárás alkalmazás navigátorában klikkeljünk a Modes könyvtárra.
Az adatmező felső részében található eljárások legördülő listája tartalmazza a már
létrehozott eljárásokat.
2. A legördülő listából válasszuk ki a megfelelő eljárást.
3. Válasszuk ki az Assignable Object Types panelt az eszközablakban, majd
válasszuk ki a megfelelő objektum típust. Klikkeljünk az objektum típusra és
húzzuk az adatmező alsó részére.
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Elhjáráshoz
rendelt
objektum

Az objektum típus hozzáadódott az eljáráshoz. Ezután megadhatjuk az objektum
típushoz tartozó beállításokat.
Az eljáráshoz rendelt objektum típus beállításához:
1. Kattintsunk a Command mezőre duplán. Ekkor egy legördülő lista jelenik
meg.

2. Válasszuk ki a megfelelő parancsot a legördülő listából
A kiválasztott parancstól függően a többi mezőben is megjelennek a parancshoz
tartozó alapértelmezett értékek.
3. A többi érték módosításához klikkeljünk az értékekhez tartozó mezőkre és
írjuk be a kívánt új értéket. Mindig balról jobbra haladjunk.
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A programozás alkalmazás használata
A programozás alkalmazás segítségével tudunk fali vezérlőpaneleket programozni,
létrehozhatunk időzítéseket, az időzítéseket naptárakhoz tudjuk rendelni.

A programozás alkalmazás megnyitása
A programozás alkalmazás megnyitásához klikkeljünk a
ikonra, mely az
eszköztárban található, vagy a View menüben válasszuk a Programming
parancsot.

A programozás alkalmazás
Az alábbi lehetőségeink vannak:
•

Nyomógomb programozása szimpla ill. dupla műveletre, logikai feltételre, vagy
effekt végrehajtására.

•

Program létrehozása időzítés számára

•

Időzítés létrehozása

•

Csillagászati időpont meghatározása időzítés számára

•

24 órás időpont meghatározása időzítés számára

•

Heti időzítés definiálása

58

eLumen gépkönyv

•

Adott dátumra történő időzítés definiálása

Nyomógomb programozása szimpla műveletre
A fali vezérlő panelek nyomógombjait programozhatjuk szimpla műveletek
végrehajtására (pl.: megnyomva egy gombot, egy világítási képet választunk ki).
Nyomógomb szimpla műveletre való programozásához:
1. A programozás alkalmazás navigátorában válasszuk ki a helyiséget, majd a azt
a vezérlő helyet, amely a programozni kívánt vezérlő eszközt tartalmazza.
Az adatmező felső részében található vezérlő eszközök legördülő listája
tartalmazza a már létező vezérlő eszközöket. Az éppen kiválasztott vezérlő
eszköznek az ábrája megjelenik az adatmező alsó felében.
2. A legördülő listából válasszuk ki a megfelelő vezérlő eszközt.
3. Klikkeljünk az ábrán látható vezérlő eszközön lévő nyomógombok közül a
programozni kívánt nyomógombra.

Klikkeljünk a
programozni
kívánt
nyomógombra

Válasszuk ki a
művelet típusát

A Programming Model legördülő lista tartalmazza az adott nyomógombhoz
tartozó műveleti típusokat. A művelet típusa fogja meghatározni, hogy a
felhasználói beavatkozást, milyen művelet követ.
4. A Programming Model legördülő listából válasszuk ki a Single action
műveletet.
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5. Válasszuk ki az Assignable Objects panelt az eszközablakban, majd
válasszuk ki azt a könyvtárat, amely a művelethez rendelendő objektumot
tartalmazza. Klikkeljünk az objektumra és húzzuk az adatmező alsó részére.

A nyomógombhoz
rendelt objektum

Ekkor az objektum (esetünkben egy helyiség) hozzáadódik a nyomógombhoz az
alapértelmezett beállításokkal együtt.
6. Kattintsunk a Command mezőre duplán. Ekkor egy legördülő lista jelenik
meg. Válasszuk ki a megfelelő parancsot a legördülő listából.

7. A többi érték módosításához klikkeljünk az értékekhez tartozó mezőkre és
írjuk be a kívánt új értéket. Mindig balról jobbra haladjunk.

√ MEGJEGYZÉS: A nem látható mezők eléréséhez használjuk a görgősávot.
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Nyomógomb programozása dupla műveletre
A fali vezérlő panelek nyomógombjait programozhatjuk dupla műveletek
végrehajtására (pl.: megnyomva egy nyomógombot, egy világítási zóna intenzitását
elkezdjük csökkenteni, elengedve a nyomógombot az intenzitás csökkenés megáll).
Nyomógomb dupla műveletre való programozásához:
1.

A programozás alkalmazás navigátorában válasszuk ki a helyiséget, majd a azt
a vezérlő helyet, amely a programozni kívánt vezérlő eszközt tartalmazza.
Az adatmező felső részében található vezérlő eszközök legördülő listája
tartalmazza a már létező vezérlő eszközöket. Az éppen kiválasztott vezérlő
eszköznek az ábrája megjelenik az adatmező alsó felében.

2.
3.

A legördülő listából válasszuk ki a megfelelő vezérlő eszközt.
Klikkeljünk az ábrán látható vezérlő eszközön lévő nyomógombok közül a
programozni kívánt nyomógombra.
A Programming Model legördülő lista tartalmazza az adott nyomógombhoz
tartozó műveleti típusokat. A művelet típusa fogja meghatározni, hogy a
felhasználói beavatkozást, milyen művelet követ.

4.

A Programming Model legördülő listából válasszuk ki a Dual action
műveletet.
Ekkor a Press fül automatikusan kiválasztódik az adatmezőben.

5.

Válasszuk ki az Assignable Objects panelt az eszközablakban, majd
válasszuk ki azt a könyvtárat, amely a művelethez rendelendő objektumot
tartalmazza. Klikkeljünk az objektumra és húzzuk az adatmező alsó részére.
Ekkor az objektum (esetünkben egy helyiség) hozzáadódik a nyomógombhoz az
alapértelmezett beállításokkal együtt.
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A
nyomógombhoz
rendelt objektum

6.

Kattintsunk a Command mezőre duplán. Ekkor egy legördülő lista jelenik
meg. Válasszuk ki a megfelelő parancsot a legördülő listából.

7.

A többi érték módosításához klikkeljünk az értékekhez tartozó mezőkre és
írjuk be a kívánt új értéket. Mindig balról jobbra haladjunk.

√ MEGJEGYZÉS: A nem látható mezők eléréséhez használjuk a görgősávot.
8.

Válasszuk ki a Release fület az adatmezőben, majd ismételjük meg az 5-7
lépéseket a nyomógomb elengedésére vonatkozóan is.

Nyomógomb programozása logikai feltételre
A fali vezérlő panelek nyomógombjait programozhatjuk egy vagy több logikai
feltételre.
Például, ha megnyomunk egy gombot azt szeretnénk, hogy a 2-es világítási kép
választódjon ki abban az esetben, ha azt megelőzően az 1-es világítási kép volt
kiválasztva, egyéb esetben választódjon ki a KI világítási kép. Ebben a példában a
következő logikai feltételrendszert kell beprogramoznunk:
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Ha
A világítási kép = 1 az 1-es helyiségben
Akkor
Választódjon ki a 2-es világítási kép
Egyébként
Választódjon ki az KI világítási kép
Vége ha
Nyomógomb logikai feltételre való programozásához:
1.

A programozás alkalmazás navigátorában válasszuk ki a helyiséget, majd a azt
a vezérlő helyet, amely a programozni kívánt vezérlő eszközt tartalmazza.
Az adatmező felső részében található vezérlő eszközök legördülő listája
tartalmazza a már létező vezérlő eszközöket. Az éppen kiválasztott vezérlő
eszköznek az ábrája megjelenik az adatmező alsó felében.

2.
3.

A legördülő listából válasszuk ki a megfelelő vezérlő eszközt.
Klikkeljünk az ábrán látható vezérlő eszközön lévő nyomógombok közül a
programozni kívánt nyomógombra.

Klikkeljünk a
programozni
kívánt
nyomógombra

A Programming Model legördülő lista tartalmazza az adott nyomógombhoz
tartozó műveleti típusokat. A művelet típusa fogja meghatározni, hogy a
felhasználói beavatkozást, milyen művelet követ.
4.

A Programming Model legördülő listából válasszuk ki a Conditional
műveletet.
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Egy táblázat jelenik meg, amely a feltételrendszer beprogramozására szolgál.

Ekkor létrehozhatunk úgynevezett programlépéseket, amelyeket a logikai feltétel
programozása során használhatunk fel.
Programlépés létrehozása logikai feltétel programozásához:
1.

Válasszuk ki a Presets fület.

2.

Klikkeljünk a New gombra.

3.

Válasszuk ki az Assignable Objects panelt az eszközablakban, majd
válasszuk ki azt a könyvtárat, amely a művelethez rendelendő objektumot
tartalmazza. Klikkeljünk az objektumra és húzzuk az adatmező alsó részére.
Ekkor az objektum (esetünkben egy helyiség) hozzáadódik a programlépéshez az
alapértelmezett beállításokkal együtt.

4.

A programlépés átnevezéséhez klikkeljünk a Name mezőre és írjuk be a
kívánt nevet.
Ha szükséges, megjegyzést is fűzhetünk a programlépéshez a Description
mezőben.

5.
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Kattintsunk a Command mezőre duplán. Ekkor egy legördülő lista jelenik
meg. Válasszuk ki a megfelelő parancsot a legördülő listából.
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6.

A többi érték módosításához klikkeljünk az értékekhez tartozó mezőkre és
írjuk be a kívánt új értéket. Mindig balról jobbra haladjunk.

√ MEGJEGYZÉS: A nem látható mezők eléréséhez használjuk a görgősávot.
7.

Ismételjük meg annyiszor a fenti műveleteket, ahány programlépésre
szükségünk van a logikai feltétel programozásához.

Programlépés logikai feltételbe való beillesztéséhez:
1.
2.

Válasszuk ki a Press fület.
Kattintsunk az IF cellára a táblázatban. Az eszközablakból klikkeljünk arra az
objektumra, amely az IF feltételnek megfelel és húzzuk azt az IF cellába.
Egy új sor adódik a táblázatban az IF sor alatt.

3.

4.

Klikkeljünk az új sorra és végezzük el a beállításokat.

Klikkeljünk a THEN cellára. Klikkeljünk az Add Action gombra.
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5.

Klikkeljünk duplán a THEN cellán belül létrejött cellára. Válasszuk ki a
legördülő menüből a megfelelő programlépést.

6.

Ha szükséges klikkeljünk az ELSE és/vagy az END IF cellákra. Klikkeljünk az
Add Action gombra és válasszuk ki a megfelelő programlépéseket az adott
parancsokhoz.
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Időzítések és naptárak programozása
Az időzítés programozott események összessége, mely a programozott parancsokat
egy meghatározott időpontban hajtja végre a világításvezérlési rendszeren belül.
Létrehozhatunk heti időzítéseket, melyek heti ismétlődéssel hajtódnak végre,
valamint dátum specifikus időzítéseket, melyek adott dátumra hajtódnak végre (pl.:
ünnepnapok, más egyéb speciális események).
Az időzítések naptárakhoz kapcsolódnak, melyek rendszerbe teszik az egyes
időzítéseket.
Fontos tudnunk a programozási folyamatot ahhoz, hogy időzítéseket és naptárakat
tudjunk programozni:
1.

Az időzítés céljának meghatározása.

2.

A program elkészítése.

3.

Az időzítés elkészítése, időponthoz való rendelése.

4.

Az időzítés naptárhoz való rendelése.

Időzítések és naptárak elkészítésének megtervezése
Mielőtt nekifognánk az időzítés programozásába, érdemes először egy vázlatot
rajzolnunk. Ez érthetőbbé teszi számunkra programozás, időzítés és naptár
kapcsolatát, és hogy ezek egymásba ágyazódva, hogyan működnek a
világításvezérlési rendszeren belül.
Példának okáért képzeljünk el egy olyan időzítést, ahol délután 2 órákkor az 1-es és
2-es zóna lekapcsolódik és mindez augusztus 6-án történik:


A programozás része: 1-es zóna = 0% és 2-es zóna = 0%.



Az időzítés része: DU 2 óra.



A naptár része: Augusztus 6.

A programozás és az időzítés része a projekt szintjén történik. A naptár rész
történhet projekt, de történhet helyiség szinten is.
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Program létrehozása időzítés számára
A program egy előre meghatározott esemény, mely egy adott időpontban hajtódik
végre.
Egy program létrehozásához:
1.

A programozás alkalmazás navigátorában klikkeljünk a Programming
könyvtárra.
Az adatmező felső részében található programok legördülő listája tartalmazza a
már létrehozott programokat.

2.

Válasszuk ki a Programming panelt az eszközablakban, majd klikkeljünk a
Create New Programming opcióra és húzzuk az adatmezőn felső részére.

Ekkor a program létrejön és megjelenik a legördülő listában, melyhez
objektumokat és program műveleteket adhatunk.

√ MEGJEGYZÉS: A program átnevezéséhez lásd: Objektum tulajdonságok megtekintése
és szerkesztése c. fejezetet a 11. oldalon.
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Objektumok és program műveletek hozzáadása a programhoz:
1.

Amennyiben még nincs kiválasztva, válasszuk ki a megfelelő programot a
legördülő listából.

2.

A Programming Model legördülő listából válasszuk ki a Single action vagy
a Conditional műveletet.

3.

Válasszuk ki az Assignable Objects panelt az eszközablakban, majd
válasszuk ki azt a könyvtárat, amely a művelethez rendelendő objektumot
tartalmazza. Klikkeljünk az objektumra és húzzuk az adatmező alsó részére.

Ekkor az objektum (esetünkben egy zóna) hozzáadódik a programhoz az
alapértelmezett beállításokkal együtt.
4.

Módosítsuk a program beállításait szükség szerint.
A szimpla művelet beállításainak módosításához
programozása szimpla műveletre” c. részt az 59. oldalon.

lásd:

„Nyomógomb

A logikai feltétel művelet beállításainak módosításához lásd: „Nyomógomb
programozása logikai feltételre” c. részt a 62. oldalon.
Miután a program részt létrehoztuk, nekifoghatunk az időzítés létrehozásához.
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Időzítés létrehozása
Az időzítés programozott események összessége, mely a programozott parancsokat
egy meghatározott időpontban hajtja végre a világításvezérlési rendszeren belül. Az
időzítés mindig projekt szintű, azaz a teljes projektre vonatkozik.
Egy időzítés létrehozásához:
1.

A programozás alkalmazás navigátorában klikkeljünk a Schedules könyvtárra.
Az adatmező felső részében található időzítések legördülő listája tartalmazza a
már létrehozott időzítéseket.

2.

Válasszuk ki a Schedules panelt az eszközablakban, majd klikkeljünk a
Create New Schedule opcióra és húzzuk az adatmezőn felső részére.

Ekkor az időzítés létrejön és megjelenik a legördülő listában, melyhez csillagászati
vagy 12/24 órás időpontokat adhatunk.

√ MEGJEGYZÉS: Az időzítés átnevezéséhez lásd: Objektum tulajdonságok megtekintése
és szerkesztése c. fejezetet a 11. oldalon.
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Csillagászati időpont hozzáadása időzítéshez
A csillagászati időpont egy relatív időpont, mely a napfelkeltét és a naplementét veszi
kiinduló pontoknak.
Egy csillagászati időpont időzítéshez való hozzáadásához:
1.

A programozás alkalmazás navigátorában klikkeljünk a Schedules könyvtárra.
Az adatmező felső részében található időzítések legördülő listája tartalmazza a
már létrehozott időzítéseket.

2.

A legördülő listából válasszuk ki azt az időzítést, amelyhez a csillagászati
időpontot hozzá kívánjuk adni, majd válasszuk ki az adatmezőn lévő Astronomic
Events fület.

3.

Válasszuk ki a Programming panelt az eszközablakban, majd klikkeljünk a
megfelelő programra és húzzuk az adatmezőn alsó részére.

Program
hozzáadása
időzítéshez

Ekkor a program hozzáadódik az időzítéshez, és az alapértelmezett beállításokkal
megjelenik az adatmezőben lévő táblázatban.
4.

A beállítások módosításához kattintsunk duplán a Sunrise/Sunset
(napfelkelte/naplemente) mezőre, majd válasszuk ki a megfelelő meghatározást.
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5.

Klikkeljünk a +/- mezőre. Válasszuk ki a + jelet annak meghatározásához,
hogy az esemény napfelkelte ill. naplemente után hajtódjon végre. Vagy
válasszuk a – jelet annak meghatározásához, hogy az esemény napfelkelte ill.
naplemente előtt hajtódjon végre.

6.

Klikkeljünk a Time mezőre, majd írjuk be azt az időpontot (óra : perc), amely
a napfelkelte ill. naplemente időpontjához képest adódik (pl.: esetünkben: Sunrise
+ 00:10 = napfelkelte után 10 perccel).

12/24 órás időpont hozzáadása időzítéshez
A 12/24 órás időpont egy abszolút időpont, mely egy konkrét időpontja a napnak.
Egy 12/24 órás időpont időzítéshez való hozzáadásához:
1.

A programozás alkalmazás navigátorában klikkeljünk a Schedules könyvtárra.
Az adatmező felső részében található időzítések legördülő listája tartalmazza a
már létrehozott időzítéseket.

2.

A legördülő listából válasszuk ki azt az időzítést, amelyhez a 12/24 órás
időpontot hozzá kívánjuk adni, majd válasszuk ki az adatmezőn lévő Real Time
Events fület.

3.

Válasszuk ki a Programming panelt az eszközablakban, majd klikkeljünk a
megfelelő programra és húzzuk az adatmezőn alsó részére.
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Ekkor a program hozzáadódik az időzítéshez, és az alapértelmezett beállításokkal
megjelenik az adatmezőben lévő táblázatban.
4.

A beállítások módosításához kattintsunk duplán a Time mezőre, majd írjuk be
a megfelelő időpontot.

Dátum specifikus időzítés hozzárendelése naptárhoz
Abban az esetben, ha egy időzítést csak egy, vagy esetleg több speciális dátumhoz
kívánjuk rendelni, akkor úgynevezett dátum specifikus időzítést kell a naptárhoz
rendelni.

√ MEGJEGYZÉS: A heti időzítések hozzáadását naptárhoz lásd: „Heti időzítés
hozzáadása naptárhoz” c. részt a 75. oldalon.
Dátum specifikus időzítés naptárhoz való rendeléséhez:
1.

A programozás alkalmazás navigátorában klikkeljünk a Time Clock
könyvtárra, közvetlenül a projekt alatt, vagy ha helyiségre kívánjuk érvényesíteni
az időzítést, válasszuk ki a helyiségen belül a Time Clock könyvtárat.
Az adatmezőben egy naptár jelenik meg, melyben a mai nap automatikusan ki
van jelölve.

2.

Válasszuk ki azt a dátumot, amelyet az időzítéshez kívánunk rendelni.
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√ MEGJEGYZÉS: A naptáron belüli hónapváltáshoz használjuk a görgető nyilakat.
3.

Válasszuk ki a Schedules panelt az eszközablakban, majd klikkeljünk a
megfelelő időzítésre és húzzuk az adatmezőn alsó részére.

Ekkor az időzítés hozzárendelődik a naptárhoz és a dátum pirossal kijelölődik.
4.

Amennyiben több dátumhoz is hozzá akarjuk rendelni az időzítést, válasszuk ki
a dátumot és ismételjük meg a lépéseket.

Időzítés dátumra vonatkozó megtekintéséhez kattintsunk duplán a naptárban
lévő dátumra.

Duplán kattintva a
dátumra,
megtekinthetjük a
hozzá rendelt
időzítéseket.
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Heti időzítés hozzárendelése naptárhoz
Abban az esetben, ha egy időzítést heti rendszerességgel kívánjuk a naptárhoz
rendelni, akkor alapértelmezett időzítésként kell a naptárhoz rendelni.

√ MEGJEGYZÉS: A heti időzítések esetében az időzítések minden héten ugyan azon a
napon hajtódnak végre. Ha speciális, csak egy napra vonatkozó időzítést kívánunk
programozni, lásd: „Dátum specifikus időzítés hozzáadása naptárhoz” c. részt a 73.
oldalon.
Heti időzítés naptárhoz való rendeléséhez:
1.

A programozás alkalmazás navigátorában klikkeljünk a Time Clock
könyvtárra, közvetlenül a projekt alatt, vagy ha helyiségre kívánjuk érvényesíteni
az időzítést, válasszuk ki a helyiségen belül a Time Clock könyvtárat.
Az adatmezőben egy naptár jelenik meg, melyben a mai nap automatikusan ki
van jelölve.

2.

Válasszuk ki a Schedules panelt az eszközablakban, majd klikkeljünk az Add
Default Schedule opcióra és húzzuk az adatmezőn felső részére.

Az alapértelmezett heti időzítés ablak megnyílik. A hét minden egyes napjához
tartozik egy mező. Megjeleni még a projektre vagy az adott helyiségre vonatkozó
időzítések listája is.
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3.

4.

Az alapértelmezett heti időzítés ablakban kattintsunk a kívánt időzítésre, majd
húzzuk a megfelelő napokra.

Mikor végeztünk minden összerendeléssel, kattintsunk az OK gombra.

Azok a dátumok, amelyeket heti időzítéssel rendeltünk össze, kék színben jelennek
meg az adatmezőben található naptárban.
Időzítés dátumra vonatkozó megtekintéséhez kattintsunk duplán a naptárban
lévő dátumra.
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Egy dátumra duplán
kattintva,
megtekinthetjük a
hozzá rendelt
időzítéseket
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Projekt adatállományának átkonvertálása
Mikor elkészülünk egy adatállománnyal vagy módosítunk egy már meglévőt, át kell
konvertálnunk, majd be kell töltenünk azt a központi processzoros egység számára.
Az átkonvertálást végezhetjük egyaránt a DesignIT vagy a ControlIT segítségével,
azonban a betöltést csak a ControlIT tudja elvégezni.

√ MEGJEGYZÉS: A ControlIT-vel való konvertálást lásd a ControlIT fejezetnél.
A projekt adatállományának átkonvertálásához:
1.

Bármelyik DesignIT alkalmazásban válasszuk a Tools menüben található
Compile parancsot.
Az átkonvertálás ablak megnyílik.

2.
3.
4.

Válasszuk ki az átkonvertálni kívánt projektet.
Klikkeljünk a Start Compile gombra.
Állítsuk be a kívánt opciókat, majd kattintsunk az OK gombra.

Miután végeztünk a konvertálással, az adatállományt be kell töltenünk a központi
processzoros egységbe, amelyet a ControlIT programmal tehetünk meg, lásd:
ControlIT fejezet.
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SecureIT
Áttekintés
A SecureIT alkalmazással hozhatunk létre felhasználókat a világításvezérlési rendszer
számára, valamint itt tudjuk a felhasználókhoz tartozó jelszavakat létrehozni ill.
módosítani.
Az adminisztrátor az alábbi lehetőségekkel rendelkezik:


Felhasználók létrehozása és törlése



Felhasználók engedélyezése és tiltása



Felhasználó projekttel való összerendelése



Felhasználó jelszavának módosítása



Felhasználó adatainak módosítása
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A ScureIT indítása, a SecureIT-ből való kilépés
A SecureIT indítása:
3. Az Asztalon található SecureIT-re kattintsunk duplán. Vagy a Start menüből
válasszuk ki a Lutron Electronics>SecureIT –t.
4. Gépeljük be a bejelentkező nevünket, valamint a hozzá tartozó jelszót, majd
kattintsunk az OK-ra.
A DesignIT munkaterület megjelenik. Az ablak tartalmazza az összes eLumen
felhasználót.

eLumen
felhasználók
A tiltott felhasználók szürkében
jelennek meg

Kilépés a SecureIT-ből: A File menüben válasszuk az Exit-et.

Felhasználók létrehozása
Az eLumen használatához felhasználókat kell definiálni.
Felhasználó létrehozásához:
1.

A SecureIT ablakban nyissuk meg a File menüt és válasszuk az Add>User
parancsot.
A felhasználó létrehozása ablak megnyílik.
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2.

Írjuk be a felhasználóra vonatkozó adatokat.

Az alábbi táblázat mutatja a felhasználóra vonatkozó beállítási lehetőségeket:
Megnevezés
User Name

Leírás
A felhasználó bejelentkezési neve. 1-50 karakter
között adható.

First Name

A felhasználó keresztneve.

Last Name

A felhasználó vezeték neve.

User Locale

Az eLumen szoftver csomagban használt
alkalmazások nyelvezete.

Password

A felhasználó bejelentkezéséhez szükséges jelszó.
6-20 karakter között adható.

Confirm Password

A jelszó újbóli begépelése a jelszó
megerősítéséhez.

3.

Klikkeljünk az OK gombra.

Ekkor az újonnan definiált felhasználó hozzáadódik a SecureIT listájához. Egyelőre az
új felhasználó sora szürke, mivel még nincs engedélyezve.
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Felhasználók engedélyezése és tiltása
Az eLumen használatához a felhasználókat engedélyezni kell.
Felhasználó engedélyezéséhez válasszuk ki a SecureIT ablakában az engedélyezni
kívánt felhasználót, majd klikkeljünk az Enable User gombra.

Felhasználó tiltásához válasszuk ki a SecureIT ablakában az tiltani kívánt
felhasználót, majd klikkeljünk az Disable User gombra.

Felhasználó összerendelése projekttel
Az eLumen használatához a felhasználókat hozzá kell rendelni a megfelelő
projektekhez.
Felhasználó projekthez való rendeléséhez:
1.

A SecureIT ablakban nyissuk meg a File menüt és válasszuk az Add>User
Project parancsot.
Az összerendelés ablak megnyílik.

2.
3.

4.
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A legördülő listából válasszuk ki a megfelelő felhasználót.
Az All Projects ablakból válasszuk ki azt a projektet, amelyet a
felhasználóhoz kívánunk rendelni.
Klikkeljünk a

gombra.

eLumen gépkönyv

A felhasználóval összerendelt
projektek listája

Ekkor az összerendelés létrejön és a projekt neve megjelenik a User’s current
projects ablakban.
Legközelebb, mikor a felhasználó bejelentkezik az egyik eLumen alkalmazásba, a
projektek megjelennek az alkalmazás navigátorában.
Felhasználó projekthez való rendelésének törléséhez:
1.

Az Associate Users with Projects ablakban, a legördülő listából válasszuk
ki a megfelelő felhasználót.

2.

Válasszuk ki a User’s current projects ablakban lévő törölni kívánt
projektet.

3.

Klikkeljünk a

gombra.

Felhasználó jelszavának módosítása
Felhasználó jelszavának módosításához:
1. A SecureIT ablakban válasszuk ki a felhasználót, majd klikkeljünk a Set
Password gombra.
A Set Password ablak megnyílik.
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2. Mindkét mezőbe gépeljük be a kívánt jelszót, majd klikkeljünk az OK gombra.

Felhasználó adatainak módosítása
Felhasználó adatainak módosításához:
1. A SecureIT ablakban válasszuk ki a felhasználót, majd klikkeljünk a Properties
gombra.

2. Módosítsuk az adatokat kívánság szerint, majd klikkeljünk az Close gombra.

Felhasználó törlése
Felhasználó törléséhez:
1. A SecureIT ablakban válasszuk ki a felhasználót.
2. Nyissuk meg a File menüt és válasszuk ki a Delete>User parancsot.
3. Klikkeljünk az OK gombra a törlés végrehajtásához.
Vagy klikkeljünk a Cancel gombra, ha meggondoltuk magunkat.
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ControlIT
Áttekintés
A ControlIT egy web-alapú program, melynek segítségével végezhetjük
világításvezérlő rendszerünk valósidejű monitorozását, valamint vezérlését.
Lehetőségünk van a világítási rendszer valós idejű állapotának megtekintésére, ill. a
DesignIT-ben specifikált paraméterek ideiglenes módosítására.
A ControlIT az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:


Helyiségek állapotának és paramétereinek (beleértve az alhelyiségeket is), zónák,
vezérlő panelek, időzített események, és változók megtekintése.



Világítási képek kiválasztása



Világítási zóna intenzitás értékének módosítása, beleértve a finombeállítást
(fel/le), és a ki-/bekapcsolást.



Vezérlő panelek engedélyezése/tiltása



Időzítések engedélyezése/tiltása



Változók beállítása



Partícionálások beállítása



Csoportok alkalmazása



Időzítésekre és eseményekre vonatkozó riportok futtatása



Kommunikációra és a szoftverre vonatkozó diagnosztika



Rendszerrel kapcsolatos feladatok, úgy mint a DesignIT-ben beállított értékek
betöltése a központi processzoros panelbe

A ControlIT-ben végzett módosítások, beállítások csupán ideiglenes jellegűek, addig
érvényesek, amíg más parancs nem érkezik (időzített esemény, gombnyomás, vagy
egyéb felhasználó által generált esemény). A ControlIT-ben végzett módosítások
nem módosítják a DesignIT-ben létrehozott beállításokat.
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Alapvető ControlIT műveletek
A ControlIT indítása, a ControlIT-ből való kilépés
A ControlIT indítása:
5. Az Asztalon található ControlIT-re kattintsunk duplán.
6. Gépeljük be a bejelentkező nevünket, valamint a hozzá tartozó jelszót, majd
kattintsunk az OK-ra.
A Control IT lap megjelenik.
A lap tartalmaz menü füleket, ezeken belül almenüket, navigátort, adat mezőt,
valamint státusz sort.
Menü sor

Almenü sor

Navigátor

Státusz sor

Adat mező

Kijelentkezés a ControlIT-ből: Kattintsunk a Logout-ra.
Kilépés a ControlIT-ből: A File menüben válasszuk az Close-et.
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A ControlIT menüinek és almenüinek kiválasztása
A ControlIT-vel való munkához válasszunk egy főmenü fület. A kijelölést követően
megjelennek a menühöz tartozó almenük. Klikkeljünk az egyik almenüre az általunk
kívánt feladat végrehajtásához.
Klikkeljünk a kívánt főmenüre.

Klikkeljünk
a
kívánt
almenüre.

A Navigátor használata
A ControlIT navigátora fastruktúrában teszi lehetővé a rendszerben lévő különböző
szintek elérését. A projekt könyvtár helyezkedik el legfelül, a rendszer összetevői
hierarchikus elrendezésben helyezkednek el ezen belül.

√ MEGJEGYZÉS: A navigátorban számunkra elérhető projektek megjelenítése a
felhasználói névhez rendelt jogoktól függnek. Bővebb információ a SecureIT-ben.
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A projekt könyvtár megnyitásához és annak tartalmának megjelenítéséhez
klikkeljünk a könyvtár előtti + jelre, vagy egyszerűen kattintsunk duplán a
könyvtárra.
A könyvtár megnyitásához
klikkeljünk a + jelre,
vagy kattintsunk duplán
a könyvtárra.

Ekkor a projekt könyvtár megnyílik és megjelennek a helyiségek első logikai szintje.

Klikkeljünk egy helyiség előtti + jelre, vagy egyszerűen kattintsunk duplán a
könyvtárra az adott helyiségben lévő további helyiségek eléréséhez. Ezzel a
módszerrel a rendszerben lévő összes helyiséget elérhetjük bármelyik logikai szinten
is legyen.
A könyvtár bezárásához
klikkeljünk a - jelre,
vagy kattintsunk duplán
a könyvtárra.

Amennyiben a helyiség előtt nincs + jel, a helyiség nem tartalmaz további
alhelyiségeket.
A projekt vagy egy helyiség bezárásához, tartalmuk elrejtéséhez klikkeljünk a
– jelre vagy kattintsunk duplán a könyvtárra.

A részletek mutatása, eltüntetése
Ha a ControlIT adott menüpontjában egy Show Details Tab kapcsolót találunk,
ennek a bekapcsolásával az adott helyiség, vagy más egyéb objektum részletesebb
paramétereit nézhetjük meg.
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Egy adott objektum részletesebb vizsgálatához válasszuk ki az objektumot a
táblázatból, majd kattintsunk a Show Details Tab kapcsolóra.

Válasszuk
ki az
objektumot

Majd
klikkeljünk
erre a
kapcsolóra

A részletek a lap alján jelennek meg.

Használjuk a görgető sávot a lapon belüli mozgatáshoz

A részletek eltüntetéséhez klikkeljünk újra a Show Details Tab kapcsolóra.
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A rendszer felügyelete és vezérlése
A rendszer felügyelete és vezérlése (Monitor and Control) főmenüben a rendszer
összes helyiségének minden egyes zónájához ill. az összes eljáráshoz
hozzáférhetünk.
A következő lehetőségeink vannak a felügyeletre ill. vezérlésre vonatkozóan:
•

Zóna intenzitás

•

Programozható eszközök

•

Időzítések

•

Változók

•

Partícionálás (mozgatható falak)

•

Csoportok

√ MEGJEGYZÉS: A ControlIT-ben végzett módosítások, beállítások csupán ideiglenes
jellegűek, addig érvényesek, amíg más parancs nem érkezik (időzített esemény,
gombnyomás, vagy egyéb felhasználó által generált esemény). A ControlIT-ben
végzett módosítások nem módosítják a DesignIT-ben létrehozott beállításokat.
A rendszer felügyelet és vezérlés menü eléréséhez klikkeljünk a Monitor &
Control fülre.
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A rendszerben lévő helyiségek vizsgálata,
világítási képek és eljárások kiválasztása

valamint

Az áttekintés (Overview) ill. a részletes áttekintés (Detailed Overview) menük
lehetővé teszik a rendszerben lévő helyiségek vizsgálatát, valamint világítási képek és
eljárások kiválasztását.

Világítási képek és eljárások vizsgálata és beállítása az
Overview menü segítségével
Az Overview menü lehetőséget kínál arra, hogy a rendszer valamennyi helyiségében
különböző világítási képeket ill. eljárásokat válasszunk ki.
A rendszer összes helyiségének megtekintéséhez klikkeljünk a Monitor &
Control menü Overview almenüjére.
Ekkor a rendszer összes helyisége kilistázódik, valamint megjelenik minden egyes
helyiség utoljára kiválasztott világítási képe.

Egy helyiség egy bizonyos világítási képének kiválasztásához klikkeljünk az
adott helyiség Last Selected Scene mezőjére. A legördülő listából válasszuk ki a
kívánt világítási képet, majd klikkeljünk az Apply gombra.
Egy eljárás kiválasztásához klikkeljünk a Select Mode mezőre. A legördülő
listából válasszuk ki a megfelelő eljárást, majd klikkeljünk az Apply gombra.
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Világítási képek és eljárások részletes vizsgálata és beállítása a
Detailed Overview menü segítségével
A Detailed Overview menüben egy adott helyiség világítási képeit és eljárásait
vizsgálhatjuk részletesebben. Lehetőségünk van az aktív világítási kép vagy eljárás
megváltoztatására. A világítási értékek valamint a teljesítmény diagram is
megtekinthető.
Egy adott helyiség részletes vizsgálatához:
1. A Monitor & Control menü navigátorában válasszuk ki a vizsgálni kívánt
helyiséget.
2. Klikkeljünk a Detailed Overview almenüre.
Az adatmezőben megjelennek a kiválasztott helyiségre vonatkozó részletes
információk.

√ MEGJEGYZÉS: A teljesítmény diagram csak a Digital microWATT (DMW) egységekkel
rendelkező áramkörökről tud információt biztosítani.
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Egy helyiség egy bizonyos világítási képének kiválasztásához klikkeljünk az
adott helyiség Last Selected Scene mezőjére. A legördülő listából válasszuk ki a
kívánt világítási képet, majd klikkeljünk az Apply gombra.
Egy eljárás kiválasztásához klikkeljünk a Select Mode mezőre. A legördülő
listából válasszuk ki a megfelelő eljárást, majd klikkeljünk az Apply gombra.
Amennyiben a kiválasztott helyiségben lévő áramkörök rendelkeznek Digital
MicroWATT (DMW) modulokkal, további információk jelennek meg.
A teljesítmény beállításához írjuk be a kívánt értéket a % mezőbe, majd
klikkeljünk az Apply gombra.
A teljesítmény és a világítási szint diagramok idő intervallumának
módosításához válasszuk ki a time interval –t a legördülő listából.

Világítási
zónák
módosítása

intenzitásának

megtekintése

és

A világítási zóna egy vagy több fizikai világítási áramkörből áll. Amennyiben több
áramkör van definiálva egy zónának, úgy azok természetesen egyszerre vezérlődnek.
Egy zóna intenzitás értékének megtekintéséhez:
1. A Monitor & Control menü navigátorában válasszuk ki azt a helyiséget, amely a
vizsgálni kívánt világítási zónát tartalmazza.
2. Klikkeljünk a Zone almenüre.
A vizsgálni kívánt zóna az aktuális intenzitás értékével (világítási szint) megjelenik az
adatmezőben.
Egy zóna intenzitás értékének módosításához:
1. Válasszuk ki a táblázatban szereplő zónát.
2. Klikkeljünk a

gombokra az intenzitás csökkentéséhez vagy növeléséhez.

A zóna be- vagy kikapcsolásához, klikkeljünk a Turn On vagy a Turn Off
gombra.
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A helyiség összes zónájának be- vagy kikapcsolásához, klikkeljünk a Full On
vagy a All Off gombra. Ezzel az összes alhelyiség minden zónáját is be- ill.
kikapcsoljuk.

A vizsgált zóna és az
aktuális intenzitás érték

Egy zóna részletes vizsgálatához válasszuk ki a zónát a táblázatban, majd
klikkeljünk a Show Details gombra.
A zónára vonatkozó részletes adatok megjelennek, melyek további módosításokat
tesznek lehetővé.

 Egy eljárás kiválasztásához klikkeljünk a Select Mode mezőre. A legördülő
listából válasszuk ki a megfelelő eljárást, majd klikkeljünk az Apply gombra.
Egy zóna intenzitás értékének módosításához használjuk a csúszkát vagy
klikkeljünk a
gombokra, vagy írjunk be egy konkrét értéket a Set Level
mezőbe, majd klikkeljünk az Apply gombra.
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Egy zóna villogtatásához klikkeljünk a Start Flash gombra, a villogás
abbahagyásához klikkeljünk a Stop Flash gombra.
Amennyiben Digital MicroWATT modullal ellátott zónát választottunk ki, további
információk és vezérlési lehetőségek állnak a rendelkezésünkre.

A teljesítmény beállításához írjuk be a kívánt értéket a % mezőbe, majd
klikkeljünk az Apply gombra.
A teljesítmény és világítási értékek megtekintéséhez válasszuk ki a Graphs
almenüt. A legördülő listából válasszuk ki a megfelelő időintervallumot.
Egy zóna beállításához Afterhours módba válasszuk ki az Afterhours almenüt.
Ebben a módban a zóna egy megadott idő után kikapcsol, amennyiben a helyiségben
nem tartózkodnak.
A Digital MicroWATT modulhoz tartozó szenzorok vizsgálatához klikkeljünk a
Sensors almenüre.
A Digital MicroWATT modul beállításához klikkeljünk a Settings almenüre.
Az alábbi táblázat mutatja a DMW modul beállítási lehetőségeit:
Megnevezés
Maximumérték

Leírás
Maximális fizikai kimeneti érték (pl. 90% ha a
felhasználó 100%-ot állít).

Minimum érték

Az az érték, amelyet a teljes kikapcsolás előtt az
áramkör elér.

Vészüzem érték

Az az érték, amelyre az áramkör vészjelzés esetén
beáll.

Státusz

Jelzi, amennyiben egy fali panel kapcsolódott.

Fali panel státusz

Mutatja, hogy egy fali panel engedélyezve vagy
tiltva van.
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Programozható eszközök megtekintése és módosítása
Programozható eszközökön a fali vezérlőpaneleket, az AV kontaktusillesztő egységet,
valamint az RS232 illesztő egységet értjük.
Egy programozható eszköz vizsgálatához:
1. A Monitor & Control menü navigátorában válasszuk ki azt a helyiséget, amely a
vizsgálni kívánt programozható eszközt tartalmazza.
2. Klikkeljünk a Programmable Devices almenüre.
Az adatmezőben megjelennek a kiválasztott helyiségben lévő programozható
eszközök.

√ MEGJEGYZÉS: Ha a kiválasztott helyiség alhelyiségeket tartalmaz, az alhelyiségekhez
tartozó programozható eszközök is kilistázódnak. Klikkeljünk a Go to gombra az
alhelyiségekben lévő programozható eszközök megjelenítéséhez.

Vezérlő

Fali
vezérlő
panel

Egy programozható eszköz engedélyezéséhez vagy tiltásához jelöljük ki vagy
töröljük a jelölést.

√ MEGJEGYZÉS: Tilthatjuk az egész vezérlőt vagy azon belül egy adott eszközt. A
vezérlő eszköz automatikusan tiltódik, ha tiltjuk a vezérlőt.
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Egy adott helyiségben ill. annak összes alhelyiségében található összes
programozható eszközének engedélyezéséhez vagy törléséhez klikkeljünk az
Enable All vagy Disable All gombokra.
Egy programozható eszköz részletesebb adatainak megtekintéséhez
válasszuk ki az eszközt., majd klikkeljünk a Show Details Tab gombra.
Ekkor megjelennek az adott programozható
információk, beállítási lehetőségek.

eszközre

vonatkozó

részletes

Egy világítási kép
kiválasztásához
klikkeljünk a
gombra.

Egy fali vezérlőpanelen lévő nyomógomb virtuális megnyomásához,
klikkeljünk a gombra. Ez ugyan azt eredményezi, mintha a valódi fali vezérlőn
nyomtuk volna meg a gombot.
 Egy eljárás kiválasztásához klikkeljünk a Select Mode mezőre. A legördülő
listából válasszuk ki a megfelelő eljárást, majd klikkeljünk az Apply gombra.
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Időzítések megtekintése és módosítása
Az időzítésekkel világítási eseményeket indítunk el adott időpontokban.
Egy időzítés vizsgálatához:
1. A Monitor & Control menü navigátorában válasszuk ki azt a helyiséget, amely a
vizsgálni kívánt időzítést tartalmazza.
2. Klikkeljünk a Time Clocks almenüre.
Az adatmezőben megjelennek a kiválasztott helyiségben lévő időzítések.

√ MEGJEGYZÉS: Ha a kiválasztott helyiség alhelyiségeket tartalmaz, az alhelyiségekhez
tartozó időzítések is kilistázódnak. Klikkeljünk a Go to gombra az alhelyiségekben
lévő időzítések megjelenítéséhez.

Naptárhoz
rendelt
Időzítések

Időzítés

Az időzítés engedélyezéséhez vagy tiltásához válasszuk ki a megfelelő
parancsot a legördülő menüből (enable=engedélyezés, disable=tiltás).
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Az időzítés megtekintéséhez válasszuk ki az időzítés + jelét.
Az
időzítések
megtekintéséhez
klikkeljünk ide.

Az aktív
időzítés
kijelölve

Egy adott helyiségben ill. annak összes alhelyiségében található összes
időzítés engedélyezéséhez vagy törléséhez klikkeljünk az Enable All vagy
Disable All gombokra.
Amennyiben azt szeretnénk, hogy az összes időzítés újra engedélyeződjön
éjfélkor, pipáljuk be a Re-enable at Midnight kijelölő négyzetet.
Egy időzítés részletesebb adatainak megtekintéséhez válasszuk ki az időzítést.,
majd klikkeljünk a Show Details Tab gombra.
Ekkor megjelennek az adott időzítésre vonatkozó részletes információk, beállítási
lehetőségek.

 Egy eljárás kiválasztásához klikkeljünk a Select Mode mezőre. A legördülő
listából válasszuk ki a megfelelő eljárást, majd klikkeljünk az Apply gombra.
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Változók megtekintése és módosítása
A változó egy olyan programozott objektum, amelyre más objektumok hivatkoznak
egy programozási cél érdekében. Három típus létezik: Igaz/hamis, több-állapotú,
egész szám.
Egy változó vizsgálatához:
1. A Monitor & Control menü navigátorában válasszuk ki projektet.
2. Klikkeljünk a Variables almenüre.
Az adatmezőben megjelennek a projektben lévő változók.

Változók
és azok
állapota

A változó beállításához válasszuk ki a megfelelő állapotot a legördülő listából.
Egy változó részletesebb adatainak megtekintéséhez válasszuk ki a változót,
majd klikkeljünk a Show Details Tab gombra.
Ekkor megjelennek az adott változóra vonatkozó részletes információk, beállítási
lehetőségek.
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 Egy eljárás kiválasztásához klikkeljünk a Select Mode mezőre. A legördülő
listából válasszuk ki a megfelelő eljárást, majd klikkeljünk az Apply gombra.

Partíciók (mozgatható falak) megtekintése és módosítása
A mozgatható
(alhelyiséget).

falakkal

egy

helyiségen

belül

létrehozhatunk

több

partíciót

Partíció vizsgálatához:
1. A Monitor & Control menü navigátorában válasszuk ki azt a helyiséget, amely a
mozgatható falat tartalmazza.
2. Klikkeljünk a Walls almenüre.
Az adatmezőben megjelennek a kiválasztott helyiségben lévő mozgatható falak
(partíciók).

√ MEGJEGYZÉS: Ha a kiválasztott helyiség alhelyiségeket tartalmaz, az alhelyiségekhez
tartozó partíciók is kilistázódnak. Klikkeljünk a Go to gombra az alhelyiségekben lévő
partíciók megjelenítéséhez.
A mozgatható fal nyitásához vagy zárásához válasszuk ki a megfelelő parancsot
a legördülő listából (open/close).
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Egy mozgatható fal részletesebb adatainak megtekintéséhez válasszuk ki a
falat, majd klikkeljünk a Show Details Tab gombra.
Ekkor megjelennek az adott mozgatható falra vonatkozó részletes információk,
beállítási lehetőségek.

 Egy eljárás kiválasztásához klikkeljünk a Select Mode mezőre. A legördülő
listából válasszuk ki a megfelelő eljárást, majd klikkeljünk az Apply gombra.
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Csoportok megtekintése és módosítása
A csoport egy vagy több objektum összessége (vagy egy vagy több csoport).
Csoport vizsgálatához:
1. A Monitor & Control menü navigátorában válasszuk ki azt a projektet vagy
helyiséget, amely a csoportot tartalmazza.
2. Klikkeljünk a Groups almenüre.
Az adatmezőben megjelennek a kiválasztott helyiségben lévő csoportok.

√ MEGJEGYZÉS: Ha a kiválasztott helyiség alhelyiségeket tartalmaz, az alhelyiségekhez
tartozó csoportok is kilistázódnak. Klikkeljünk a Go to gombra az alhelyiségekben
lévő csoportok megjelenítéséhez.

 Egy eljárás kiválasztásához klikkeljünk a Select Mode mezőre. A legördülő
listából válasszuk ki a megfelelő eljárást, majd klikkeljünk az Apply gombra.
Egy csoport részletesebb adatainak megtekintéséhez válasszuk ki a csoportot,
majd klikkeljünk a Show Details Tab gombra.
Ekkor megjelennek az adott csoportba tartozó objektumok.
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Rendszer beállítások
A rendszer beállítások menüben ( System Setting) a következő lehetőségeink
vannak:
•

A porojekt adatállomány átkonvertálása és betöltése a világítási rendszer
központi egysége számára.

•

Preferenciák vizsgálata és beállítása

A rendszer beállítások menüjének megjelenítéséhez válasszuk ki System
Settings fület.

Projekt adatállomány átkonvertálása és betöltése
Projekt adatállományt a DesignIT segítségével hozhatunk létre. Mikor elkészülünk
egy adat állománnyal vagy módosítunk egy már meglévőt, át kell konvertálnunk,
majd be kell töltenünk azt a központi processzoros egység számára.
Az átkonvertálást végezhetjük egyaránt a DesignIT vagy a ControlIT segítségével,
azonban a betöltést csak a ControlIT tudja elvégezni.

√ MEGJEGYZÉS: A DesignIT-vel való konvertálást lásd a DesignIT fejezetnél.
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Projekt adatállomány átkonvertálása
A projekt adatállományának átkonvertálásához:
1. A System Settings menüben válasszuk ki a Compile & Transfer almenüt.
Az adatmezőben
információk.

megjelennek

az

átkonvertálásra

és

betöltésre

vonatkozó

2. Válasszuk ki a konvertálni kívánt projektet, majd klikkeljünk a Start Compile
gombra.
A konvertálásra vonatkozó üzenő ablak megjelenik.

√ MEGJEGYZÉS: A Lock the Address opció kiválasztásával minden zóna és helyiség
azonosító lezáródik. Ez az opció csak olyan esetben alkalmazandó, ahol a világítási
rendszer épületfelügyeleti rendszerhez (BMS), egyéb RS232 rendszerhez vagy DMX
hálózathoz kapcsolódik.
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3. Válasszuk ki a megfelelő opciót, majd klikkeljünk az OK gombra.
Vagy klikkeljünk a Cancel gombra az átkonvertálási eljárás törléséhez.
Az átkonvertálás elkészülte után az adatok készen állnak a központi processzoros
egységbe való betöltéshez.

Konvertált projekt adatállomány betöltése
A projekt adatállomány betöltéséhez a központi processzoros egységbe:
1. A Compile & Transfer almenüben válasszuk ki a betölteni kívánt projektet. Vagy
ha több processzoros központi egységgel rendelkezünk és az adatállományt csak
egy egységbe kívánjuk tölteni, válasszuk ki a kívánt egységet.
2. A betöltéshez klikkeljünk a Start Transfer gombra.
A betöltésre vonatkozó üzenő ablak megjelenik.

√ MEGJEGYZÉS:A választható opciók a következők: az adatállomány csupán a központi
processzoros egységbe (System Data) töltődjön be, töltődjön be a dimmer
egységekbe (Power Panels), ill. töltődjön be a Digital MicroWATT egységekbe (DMW
Data).

3. Válasszuk ki a megfelelő opciót, majd klikkeljünk az OK gombra.
Az adatok áttöltődnek a megfelelő helyekre.
Az átkonvertálási és betöltési folyamatokhoz tartozó részletes információk
megtekintéséhez klikkeljünk a Show Details Tab gombra.
Az átkonvertálás és betöltés során megjelenő figyelmeztető
hibaüzenetek megtekintéséhez válasszuk ki a Warning/Error fület.
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Preferenciák megtekintése és módosítása
A preferencia beállítások a rendszerre vonatkozó tárolt információkra vonatkoznak
(pl.: ha egy grafikont megtekintünk és arra vonatkozóan egy információ
generálódik).
A rendszer preferenciák megtekintéséhez a System Setting menüben válasszuk
ki a Preferences almenüt.

Kattintsunk
ide az adott
preferenciára
vonatkozó
bővebb
információhoz.

Egy preferencia meghatározásához jelöljük be, vagy töröljük a jelölést a
preferencia előtt található kis négyzetben.
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Rendszerre vonatkozó információk
ControlIT számos lehetőséget kínál a rendszerre vonatkozó információk vizsgálatára.
Ezek az információk hasznosak lehetnek a rendszer áttekintése szempontjából.
Egy rendszer információ megtekintéséhez:
1. Válasszuk ki a Reports menüt.
Ekkor az adatmezőben megjelenik a rendszer információk ablak.

2. A legördülő listából válasszuk ki a megfelelőt.
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A kiválasztott információtól függően az összefüggő információ paraméterek
megjelennek az információ paraméter ablakban.
3. Válasszuk ki azokat a paramétereket, amelyeket meg szeretnénk jeleníteni.
4. Klikkeljünk a Run Report gombra.
Az információ PDF formátumban jelenik meg. Az információ elmentéséhez vagy
kinyomtatásához használjuk az Adobe ablak funkció parancsait.
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Karbantartás, hibakeresés
Időről időre szükséges lehet a rendszerrel összefüggő karbantartást, hibakeresést
végezni, úgy mint a kommunikációs csatornák, dimmer áramkörök, szoftveres
problémák ellenőrzése. A Digital MicroWATT illesztővel rendelkező áramköröknél
lehetőségünk van a lámpákra vonatkozó információk megtekintésére.
Ezeket a karbantartási és hibakeresési lehetőségeket a Maintenance menüben
érhetjük el.
A karbantartási menübe való belépéshez klikkeljünk a Maintenace főmenüre:

Diagnosztikai tesz futtatása
Egy diagnosztikai teszt futtatásához:
1. A Maintenance főmenüben válasszuk ki a Diagnostics almenüt.

2. A Select Test/Report legördülő listából válasszuk ki a megfelelő tesztet.
3. Válasszuk ki a megtekinteni kívánt paramétereket.
4. Klikkeljünk a Start gombra.

Lámpa információk megjelenítése
A Digital MicroWATT egységgel rendelkező áramkörökön lévő lámpák felöl
érkező információk megjelenítéséhez válasszuk ki a Lamp Information almenüt.
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ConfigureIT
Áttekintés
A ConfigureIT program segítségével végezhetünk valósidejű módosításokat világítási
képeinkbe a következő módon:


Világítási képek értékeinek módosítása és elmentése a központi vezérlőbe és/vagy
az adatbázisba.



Zóna intenzitás módosítása



Zóna úszási idő módosítása



Zóna várakozási idő módosítása
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A ConfigureIT indítása
A ConfigureIT indítása:
7. Az Asztalon található ConfureIT-re kattintsunk duplán, vagy a Start menüben
válasszuk ki a Lutron Electronics>ConfigureIT-t.
8. Gépeljük be a login nevünket, valamint a hozzá tartozó jelszót, majd
kattintsunk az OK-ra.
A Configure IT ablak megjeleníti a világítási helyek, valamint képek listáját a
navigátorban.

Navigátor

Kilépés a ConfigureIT-ből: A File menüben válasszuk az Exit-et.
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Világítási képek megtekintése vagy módosítása
A világítási kép egy vagy több zóna értékeinek együttesen elmentett állapota. Míg a
világítási képeket a DesignIT-ben programozzuk, a ConfigureIT-ben a következő
lehetőségeink vannak:


Egy helyiségben lévő világítási zónák értékeinek megtekintése



Egy világítási kép aktivizálása egy helyiségben



Egy helyiségben lévő világítási kép zónáinak módosítása

Egy világítási kép kiválasztása és a benne lévő értékek megtekintése
1. A ConfigureIT ablakban a Navigátor fastruktúrában válasszuk ki a kívánt
helyiséget.
2. A világítási helyiségen belül válasszuk ki a megtekinteni ill. módosítani kívánt
világítási képet.
A „Scene Capture” fül alatt láthatjuk a programozott világítási értékeket a helyiség
minden egyes zónájára vonatkozóan.

Világítási
kép
kiválasztása

Zóna
értékek
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A kiválasztott világítási kép aktivizálásához kattintsunk a Select ’scene #’
nyomógombra!

A kiválasztott
világítási kép
aktivizálásához
klikkeljünk ide!

√ MEGJEGYZÉS: Amennyiben a Use Fade and Delay ki van pipálva, a kiválasztott
világítási kép a programozott úszási és várakozási idővel fog beúszni. Amennyiben
nincs kipipálva, a világítási kép a kiválasztását követően azonnal beugrik.
A világítási képben lévő zónák módosítása
1. A Make Scene Adjusment részben válasszuk ki a módosítani kívánt zónát.
A zónához tartozó fejléc kékre vált.

√ MEGJEGYZÉS: SHIFT ill. CRTL gombok segítségével tudunk egyszerre több zónát
kijelölni. A CRTL-A együttes lenyomásával az összes zónát kijelölhetjük.
2. A zóna értékét vagy a csúszka mozgatásával, vagy pedig a Level mezőbe írt
százalékérték megadásával változtathatjuk meg.
3. Ha szükséges, írjuk be a Fade mezőbe az úszási időt, a Delay mezőbe pedig a
várakozási időt.
Kiválasztott zónák

intenzitás megadása

úszási és várakozási idők megadása
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A módosított világítási kép elmentése
1. Válasszuk ki a Save to Processor only opciót. Ekkor a módosítás a központi
processzorban eltárolódik, azonban az adatbázisban nem.

vagy
Válasszuk ki a Save to Processor and Database opciót. Ekkor a módosítás a
központi processzorban és az adatbázisban is eltárolódik.

2. Klikkeljünk a Save gombra.

√ MEGJEGYZÉS: Amennyiben az előbbi opciót választottuk, a legközelebbi adatbázis
áttöltésnél a processzorban lévő információk felülíródnak.
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