Pokyny

Software Genius

1	DOSTUPNÉ JAZYKY
Pro verzi Pokyny v jiných jazycích, vyhledejte webové stránky Robur.

2	POPIS
Software Genius OSWR000 je softwarový program pro vzdálené řízení. Software musí být nainstalován na počitači (PC) se systémem Windows, který umožňuje prostřednictvím základních ovladačů OTRG005
centrálně spravovat až 100 teplovzdušných plynových jednotek Robur
Next-R.
Ovládání teplovzdušných jednotek může být nezávislé (tj. delegováno
na jednotlivé základní ovladače OTRG005) nebo centralizované.
Software umožňuje:
▶▶ Správa až 100 teplovzdušných jednotek rozdělených do 10 zón.
▶▶ Nastavte teplotu pro každou zónu.
▶▶ Nastavte provozní časy každé zóny.
▶▶ Nastavte provoz teplovzdušných jednotek pro 3 teplotní úrovně.

 astavte provozní režim každé teplovzdušné jednotky (topení, vyN
pnutí, pouze ventilace).
▶▶ Reset teplovzdušné jednotky (je-li to možné).
▶▶ Pošle e-maily o zapnutí/vypnutí/zablokování systému na přednastavené adresy (pokud je počítač připojen k e-mailu).
Pokud je počítač, na kterém je software nainstalován, vzdáleně dostupný, software umožňuje vzdálené ovládání celého topného systému.
Komunikace mezi počítačem, na kterém je software nainstalován, a
základními ovladači OTRG005 probíhá pomocí protokolu Modbus, zatímco převodník USB/RS485 (součástí dodávky) umožňuje fyzickému
propojení s komunikační sítí.
▶▶

3	VLASTNOSTI
Volitelné příslušenství obsahuje:
▶▶ USB/RS485 převodník

▶▶

 SB klíč obsahuje software pro vzdálené ovládání teplovzdušných
U
jednotek Next-R.

4	NASTAVENÍ SÍTĚ MODBUS
Jak vytvořit síť Modbus

Ω (obrázek 4.1 s. 1 počítač je první uzel a poslední základní
ovladač vpravo je poslední uzel).

1. D
 oporučujeme použít nestíněný kroucený kabel 2x0,5 mm 2.
2. Zapojte základní ovladače OTRG005 paralelně, jak je znázorněno na
obrázku 4.1 s. 1.
3. 
Zkontrolujte, zda je jumper JP otevřený na všech základních
ovladačích.

4. Z kontrolujte, zda je odpor na svorkách A a B na straně počítače přibližně 15,1 kΩ podělte jej počtem základních ovladačů připojených
ke komunikačnímu kabelu Modbus (např. pokud je připojeno 10
základních ovladačů, měřený odpor by měl být asi 1,5 kΩ).
5. Připojte konektory kabelu A a B na straně počítače k příslušným
svorkám převodníku USB/RS485.

Jumper JP se používá k ukončení linky Modbus (nejvzdálenější
základní ovladač, obrázek 4.1 s. 1), aby síť byla co nejméně
ovlivněna vnějším rušením. Jumper JP nesmí být zavřený, protože to způsobuje pokles signálu. Pokud je jumper JP zavřený,
musí být na prvním a posledním uzlu linky Modbus odpor 120

Nepřipojujte převodník do USB portu počítače, dokud není
nainstalován software CDM20830_Setup.exe uložený na
USB klíči.

Obrázek 4.1 Schéma zapojení sítě Modbus
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5	NASTAVENÍ SOFTWARU
Dodávaný USB klíč obsahuje software pro vzdálené ovládání teplovzdušných jednotek.
Jak nainstalovat software
1. Vložte dodávaný USB klíč do USB portu v počítači.
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2. O
 tevřete složku "ControlRoburNEXT" na USB klíči.
3. Dvojklikem "CDM20830_Setup.exe" nainstalujete software pro převodník USB/RS485.
4. Po dokončení instalace vložte převodník USB/RS485 do USB portu
v počítači a počkejte, dokud nebude dokončena instalace ovladačů
zařízení.
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5. Z kontrolujte, který COM port používá převodník USB/RS485 (např.
COM4 nebo COM14 apod.):
 Pro Windows 10: pravým tlačítkem myši klepněte na nabídku
Start, vyberte "Device Manager" -> "Ports (COM a LPT)" -> "USB
Serial Port".
 Pro Windows 7: levým tlačítkem myši klepněte na nabídku
Start, vyberte "Control Panel" -> nastavte "View by: Small icons"
-> "System" -> "Device Manager" -> "Ports (COM and LPT)" ->
"USB Serial Port".
6. Otevřete složku "ControlRoburNEXT\Volume" a dvakrát klikněte
na "setup.exe" a nainstalujte software ControlRoburNEXT.exe". Ve
výchozím nastavení se nainstaluje software do složky "C:\Program
Files (x86)\ControlRoburNEXT\".
7. 
Chcete-li dokončit instalaci, software vyžaduje restartování
počítače.
8. 
Ve složce pro instalaci (výchozí nastavení "C:\Program Files
(x86)\ControlRoburNEXT") otevřete soubor "Modbus.ini" pomocí
textového editoru (například "Notepad") a aktualizujte COM port v
části [Modbus], zapiště hodnotu přečtenou v kroku 5.
9. Je-li číslo COM portu větší než 10, musíte zadat "\\.\" za znaménko =
(obrázek 5.2 s. 2). Například:
 COM = COM4 protože je menší než 10 (obrázek 5.1 s. 2)
 COM = \\.\COM14 protože je větší než 10 (obrázek 5.2 s. 2)
10. Po aktualizaci COM portu v souboru "Modbus.ini" uložte změny a
zavřete soubor.

Obrázek 5.1 Nastavení portu COM (hodnota menší než 10)

[Modbus]
COM = COM4
baud = 19200
parity = E
data= 8
stop = 1
Obrázek 5.2 Nastavení portu COM (hodnota vyšší než 10)

[Modbus]
COM = \\.\COM14
baud = 19200
parity = E
data= 8
stop = 1
Pokud váš operační systém neumožňuje editovat a ukládat
soubor "Modbus.ini", musíte soubor zkopírovat ze složky "Program Files (x86)", provést požadovanou změnu, uložit soubor a
nahradit původní ve složce.

6	KONFIGURACE PARAMETRŮ ZÁKLADNÍHO OVLADAČE OTRG005
Další informace o konfiguraci parametrů základního ovladače
OTRG005 naleznete v příslušných pokynech dodaných se základním ovladačem.

6.1	ADRESA (AD)
Parametr adresy (Ad) základního ovladače OTRG005 se používá k jednoznačné identifikaci teplovzdušné jednotky připojené k základnímu
ovladači.
Adresy musí být přiřazovány postupně počínaje 1. Pokud je například
systém tvořen 9 teplovzdušnými jednotkami rozdělenými do 3 zón tak,
že každá zóna má tři teplovzdušné jednotky, musí být každá zóna rozdělena následovně:
▶▶ Zóna 1 zahrnuje jednotky 1, 2 a 3.
▶▶ Zóna 2 zahrnuje jednotky 4, 5 a 6.
▶▶ Zóna 3 zahrnuje jednotky 7, 8 a 9.
Nastavení Ad adresy je nezbytné pro vstup do menu parametrů základního ovladače připojeného k teplovzdušné jednotce.
Další informace naleznete v pokynech dodávaných společně se základním ovladačem OTRG005.

6.2	DIFERENCE (DI), HYSTEREZE (HY),
MODULACE (MO)
Pro konfiguraci parametrů diference (di), hystereze (HY) a modulace
(Mo) si nejprve přečtěte tyto pokyny a dále postupujte podle pokynů
dodaných se základním ovladačem.

6.3	TEPLOTA BEZPEČNOSTNÍHO REŽIMU
(ST)
Teplota pro bezpečnostní režim (St) umožňuje nastavit hodnotu žádané teploty v případě, že dojde ke ztrátě komunikace mezi základním
ovladačem OTRG005 a sítí Modbus (např. kvůli problémům s elektřinou
nebo v případě, že dojde ke zhroucení softwaru na počítači).
V případě ztráty komunikace Modbus se po dvou minutách automaticky spustí bezpečnostní režim (SM) a udržuje teplotu nastavenou v
parametru St (rozsah 3 ÷ 25 °C).

Sekvence, ve které jsou základní ovladače připojeny ke komunikační síti, není důležitá. Důležité je zadat správnou Ad adresu,
jak je uvedeno výše.
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Teplota bezpečnostního režimu (St) není ve výchozím nastavení nastavena, a proto v případě ztráty komunikace Modbus
teplovzdušný plynový agregát zůstane vypnutý. Chcete-li
změnit výchozí nastavení, vstupte do menu parametrů základního ovladače OTRG005.

18MEDSDC009

28/08/2018

Pokyny

Software Genius

7	POUŽITÍ SOFTWARU
7.1	SPUŠTĚNÍ SOFTWARU
1. V nabídce Start vyhledejte složku "ControlRoburNEXT" a spusťte
aplikaci ControlRoburNEXT (ikona

).

2. Z obrazí se stránka na obrázku 7.1 s. 3.
3. Při prvním spuštění napište do políčka "Name/Název:" název systému (až 100 znaků).

Obrázek 7.1 "Pre Configuration/Před-konfigurace"

7.2	"PRE CONFIGURATION/PŘEDKONFIGURACE"
1. D
 o políčka "Number of zones/Počet zón" zadejte počet zón, které
budou tvořit systém, v rozsahu 1 (minimální počet) až 10 (maximální počet) a stiskněte klávesu enter.
2. Na základě počtu zón zadaných v políčku "Number of zones" se
zobrazí stejný počet názvů zón "Name Zone" (příklad 3 zón, viz obrázek 7.2 s. 3), kde je zadán počet zón 3 a název pro každou
zónu (max. 15 znaků). Názvy mohou být nevyplněné, nicméně vložením názvu, zejména v případě, že existuje více než jedna zóna,
si usnadníte vyhledávání požadované zóny, kterou chcete nastavit.
Obrázek 7.2 Názvy zón

4. D
 o políčka "Server Address:" zadejte adresu e-mailového serveru
používaného k odesílání jakýchkoli provozních zpráv (příklad: smtp.gmail.com, až 100 znaků).
5. Do políčka "Email Send From:" zadejte e-mailovou adresu odesílatele (až 100 znaků).
6. Do políčka "Email Send To Address1/Odeslat e-mail na adresu1:"
zadejte prvního příjemce e-mailu (až 100 znaků).
7. Do políčka "Email Send To Address2/Odeslat e-mail na adresu2:"
zadejte druhého příjemce e-mailu (až 100 znaků).
8. Do políčka "Email Send To Address3/Odeslat e-mail na adresu3:"
zadejte třetího příjemce e-mailu (až 100 znaků).
9. Do políčka "Subject Email:" zadejte předmět e-mailu (příklad: "zpráva ze systému vytápění Robur", až 100 znaků).
Políčka v bodech 4 až 9 mohou zůstat prázdná v případě, že
počítač nemůže odesílat e-maily nebo tuto funkci nechcete
používat. Když změníte stránku, zobrazí se upozornění, že jste
nezadali adresu e-mailového serveru, ale i tak můžete pokračovat na další stránku.

3. D
 o políčka "Number GRs Connected" zadejte počet teplovzdušných plynových jednotek, které tvoří celý systém (minimálně 1,
maximálně 100).
Cod.: D-FST452
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10. V
 poličku "On/Off Beep Alarm" můžete povolit (zakliknout) nebo
zakázat zvukový signál (pípnutí), který počítač spustí při poruše
teplovzdušného plynového agregátu nebo při chybě komunikace
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Modbus.
11. V
 políčku "On/Off Email Start" můžete povolit nebo zakázat posílání
e-mailu při spuštění systému (tlačítko "START ZONES >>", obrázek
7.3 s. 4).
12. V políčku "On/Off Email Stop" můžete povolit nebo zakázat posílání
e-mailu, když se systém vypne (tlačítko "STOP", obrázek 7.5 s. 8).
13. V políčku "On/Off Email Faults" můžete povolit (zakliknout) nebo
zakázat posílání e-mailu v případě poruchy teplovzdušné plynové
jednotky nebo chyby komunikace Modbus.
14. V políčku "On/Off Data Logger" můžete povolit (zakliknout) nebo
zakázat ukládání dat o teplovzdušných jednotkách.
15. V políčku "Logger Dates Time [sec]" můžete nastavit interval vyčítání provozních údajů ze systému. Data jsou získávána vyčítáním
údajů ze všech teplovzdušných plynových jednotek, které tvoří
systém v nastaveném čase. Interval vyčítání je volitelný od 10 do
3600 sekund.
16. Data jsou ukládána do složky, kterou jste zadali do políčka "Folders Path Logger:". Standardně program ukládá data do složky "C:\
GasHeaterNext\Logger". Cesta může být změněna a uložena kliknutím na "NEXT PAGE >>". Pokud složky neexistují, jsou vytvořeny
softwarem.

Gas Heater/Počet agregátů", "Tsetpoint [°C]/Teplotní setpoint", "Tprobe [°C]/Teplotní čidlo";, "Operating/Režim", "Functionality/Funkce", "Winter/Summer/Zima/Léto", "Error Message/Porucha" and
"Anomaly ModBus Message/Chyba komunikace ModBus".
Chcete-li se vyhnout chybám, otevírejte soubor pouze tehdy,
když ho software nepoužívá. Používaný soubor je ten, který má
aktuální datum. Pokud chcete otevřít soubor, který software
právě používá, vytvořte jeho kopii a tu otevřete.
18. P o vyplnění políček na aktuální stránce stiskněte "NEXT PAGE >>" a
pokračujte na další stránku.
Pokud se po stisknutí tlačítka "NEXT PAGE >>" nezobrazí políčko "Server Address:", "Email Send From:" a alespoň jedno z
políček "Email Send To Address:", zobrazí se chyba "Error use
email" s upozorněním "To send emails, please check: Server
Address, Email Send From, Email Send To Addresses. Button
PREVIEW PAGE to modify the settings“.

Pokud převodník USB-RS485 nefunguje správně, klikněte na
"NEXT PAGE >>" a dále na "Error device USB-RS485" zobrazí se
upozornění "Please check the USB-RS485 device and its configuration/Zkontrolujte prosím zařízení USB-RS485 a jeho konfiguraci".

Vyplňte složku "Folders Path Logger:" a pokračujte na další
stránku
17. Je-li aktivní (zakliknuté) políčko "On/Off Data Logger:", data jsou
ukládána do složky zadané v "Folders Path Logger:". Záznam (Log)
ukládá různá provozní data získaná ze systému, užitečná pro poskytování informací o historii provozu systému. Data jsou automaticky
rozdělena do denních souborů aplikace Excel. Název souboru se
skládá z měsíce_dne_roku a přípony .xls, například: "May_31_2018.
xls".
▶▶ Každý řádek zobrazuje údaje pouze jednoho teplovzdušného plynového agregátu.
▶▶ 
Ve sloupcích jsou uvedeny následující údaje o teplovzdušném
agregátu: "Date/Datum", "Hour/Hodiny", "N° Zone/Počet zón", "N°

 Z kontrolujte, zda je převodník USB/RS485 dobře zasunut do
USB portu počítače (zelená LEDka na převodníku musí svítit).
 Zkontrolujte, zda je USB port použitý pro převodník USB/RS485
správně nakonfigurován (odstavec 5 s. 1).

7.3	"SET ZONES/NASTAVENÍ ZÓN"
1. "Set Zones" zobrazí se stránka na obrázku 7.3 s. 4.

Obrázek 7.3 "Set Zones/Nastavení zón"
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4

 možňuje výběr záložky "Table Times/Časový program", kterou chcete zobrazit
U
Umožňuje zadat číslo "Table Times/Časový program", pro který chcete zobrazit
"Graph Hour Bands/Graf časového programu"
Umožňuje obnovit výchozí nastavení (parametry) aktivního "Table Times/Časového
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D
E

programu"
Umožňuje obnovit výchozí nastavení všech parametrů
Uloží nastavení a spustí systém
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2. N
 aprogramování "Table Times n°1", "Table Times n°2", "Table Times
n°3" a "Table Times n°4" provedete výběrem z nabídky v políčku
""Active Tab:" (detail A obrázek 7.3 s. 4).
3. Každý "Table Times" obsahuje tabulku s nastavením zóny, počet
řádků se rovná počtu zón nastavených v políčku "Number of zones"
na stránce "Pre Configuration" (obrázek 7.1 s. 3). Čtyři tabulky
mají stejný počet řádků a sloupců a umožňují vám vybrat a uložit
čtyři různé provozní režimy.
4. Chcete-li změnit hodnotu v tabulkách, dvakrát na ni klikněte: Modifikované políčko nabízí šipky pro zvýšení a snížení.
5. Sloupec ID Zone nelze editovat a zobrazuje číslo zóny.
6. Ve sloupci Number GR zadejte počet teplovzdušných jednotek v
každé zóně (minimálně 1 maximálně 100 teplovzdušných plynových jednotek). Sloupec Number GR lze měnit pouze na záložce
"Table Times n°1", na ostatních záložkách "Table Times n°2", "Table
Times n°3" a "Table Times n°4" je pouze pro čtení.
Pokud je počet teplovzdušných plynových jednotek, který je
zadán u každé jednotlivé zóny, větší než počet nastavený v
"Number GRs Connected" na záložce "Pre Configuration" (obrázek 7.1 s. 3), zobrazí se objeví chyba "Error number of gas
heaters" s upozorněním "The number of gas heaters in this
zone are more of the gas heaters number connected!" a číslo se
automaticky sníží na hodnotu nastavenou v políčku "Number
GRs Connected".
7. Ve sloupci Comfort°C nastavte požadovanou komfortní teplotu v
každé zóně (rozsah 5 ÷ 30 °C).
8. Ve sloupci Reduced°C nastavte požadovanou útlumovou teplotu v
každé zóně (rozsah 5 ÷ 30 °C).
9. Ve sloupci Antifreeze°C nastavte požadovanou nezámrznou teplotu v každé zóně (rozsah 5 ÷ 30 °C).
10. Ve sloupcích Conf zadejte pro každý den v týdnu čas spuštění komfortního režimu, který bude stejný jako je čas ukončení nezámrzného režimu.
11. Ve sloupcích Redu zadejte pro každý den v týdnu čas spuštění
útlumového režimu, který bude stejný jako je čas ukončení režimu
komfortního téhož dne.
12. Ve sloupcích Antifri zadejte pro každý den v týdnu čas aktivaci nezámrzného režimu, který se shoduje s časem ukončení útlumového
režimu v ten stejný den.
Sloupce Conf, Redu a Antifri, představují provozní režimy pro
každý den v týdnu, graficky se zobrazují v "Graph Hour Bands"
červeně (Conf), oranžově (Redu) modře (Antifri). Zóna zobrazená v "Graph Hour Bands" se vybírá ručně výběrem požadované zóny z nabídky "graph hour bands" n°:" nebo automaticky
změnou parametrů zóny.

Časové intervaly musí trvat nejméně jednu hodinu a jejich překrývání není možné. Pokud zadáte čas "Conf" větší než "Redu",
objeví se chyba "Error write Table Zones" s upozorněním "Comfort hour is same than reduced hour, please check table's cells
written in red. Hours' day: comfort, reduced and antifreeze
are setted to default values", nebo pokud je čas "Redu"větší
než"Antifri , objeví se chyba "Error write Table Zones" s upozorněním "Reduced hour is same than antifreeze hour, please
check table's cell written in red. Hours' day: comfort, reduced
and antifreeze are set to default values".
13. Ve sloupci Functionality vyberte z přednastavené nabídky:
▶▶ "PROGRAM", pokud zóna funguje podle nastavených denních a týdenních časových intervalů nastavených výše.
▶▶ "MANUAL" pokud zóna vždy funguje v komfortním režimu.
▶▶ 
"OFF", pokud má být zóna vyloučena ze systému, například při
Cod.: D-FST452
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servisu teplovzdušných plynových agregátů (viz parametr "State" v
odstavci 7.5 s. 7). Ve sloupci "Functionality" nastavte "OFF", pak
můžete odpojit každý teplovzdušný agregát v zóně od napájení a
komunikace Modbus, aniž by vygeneroval poruchu nebo chybu
softwaru.
Před vypnutím napájení u všech základních ovladačů, pro zvýšení bezpečnosti, stiskněte červené tlačítko "STOP" (obrázek
7.5 s. 8). Jakmile budou všechny základní ovladače znovu
pod napětím, aktivujte software pomocí "START ZONES >>".

Pokud jste u některých základních ovladačů, zóna v režimu
"OFF", odpojili napájení, abyste předešli komunikačním
chybám Modbus, stiskněte červené tlačítko "STOP" (obrázek
7.5 s. 8) a vyloučené zóně ("OFF") přiřaďte provozní režim
("PROGRAM" nebo "MANUAL") před opětovným zapnutím.
Pokud vzniknou chyby v komunikaci Modbus (hlášené softwarem), software nejprve vyloučí poškozené základní ovladače
a pak:
 Pokud jsou všechny základní ovladače vyloučeny z důvodu
chyby v komunikaci Modbus, zobrazí se červeně "Errors Modbus all GRs" (detail B na obrázku 7.5 s. 8). Software automaticky spustí komunikaci a čeká jestli naváže komunikaci
alespoň s jedním se základních ovladačů. Červeně se zobrazí
"Connection Modbus?"(detail C na obrázku 7.5 s. 8). Jakmile naváže komunikaci s jedním základním ovladačem, software
inicializuje systém, včetně základních ovladačů, které komunikují a vyloučí ty ostatní. Pokud stále jsou v systému základní
ovladače s chybou v komunikaci Modbus, software pokračuje
v jejich opakované aktivaci, jak je popsáno v následujícím kroku. Například v případě výpadku elektrického proudu celého
systému.
 Pokud byly ze softwaru vyloučeny pouze některé základní ovladače v důsledku chyby v komunikaci Modbus, opakovaně se
zkouší jejich aktivace, z důvodu kontroly, zda je lze použít nebo
vyloučit. Například když byl napájecí zdroj odpojen pouze u
několika základních ovladačů.
Můžete aktivovat zasílání e-mailů o poruchách (zaškrtnutím
políčka "On/Off Email Faults") a jejich ukládání do seznamu
poruch (zaškrtnutím políčka "On/Off Data Logger"). Při aktivaci
"On/Off Email Faults" jsou zaznamenávány poruchy, jakmile k
nim dojede do "On/Off Data Logger", zaznamenává se začátek
a konec.
14. Ve sloupci Winter/Summer vyberte z přednastavené nabídky:
▶▶ 
"INDEPENDENT/VZDÁLENÝ NEZÁVISLÝ" v zóně funguje každý
teplovzdušný agregáte nezávisle na ostatních, je řízený vlastním
základním ovladačem a vlastním prostorovým čidlem teploty (doporučený provozní režim). Požadovaná teplota je odeslána softwarem základnímu ovladači podle režimu nastaveného ve sloupci
Functionality. Požadovaná teplota (komunikovaná softwarem) a
teplota měřená čidlem základního ovladače jsou používány spolu
s parametry základního ovladače diference (di) a hystereze (HY)
pro stanovení provozu teplovzdušného agregátu (off nebo provoz
na minimální nebo maximální výkon). Další informace naleznete v
pokynech dodaných se základním ovladačem. Chcete-li použít tento režim, zkontrolujte, zda je parametr režimu (Md) u základního
ovladače nastaven na hodnotu 0 (režim vzdálený nezávislý), což je
výchozí nastavení.
▶▶ "ASSISTED ON/OFF/VZDÁLENÝ ASISTOVANÝ ON/OFF" cílem zóny
je dosažení průměrné teploty (vyčítáním teplot z čidel základních ovladačů) odpovídající hodnotě nastavené v režimu "Functionality". Průměrná teplota se vypočítá pomocí teplotního čidla
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nevyloučených základních ovladačů (viz parametr "State" odstavec
7.5 s. 7 a "Functionality" = "OFF"), které tvoří zónu. K řízení se používá pouze parametr hystereze (HY °C) nastavený pomocí softwaru Genius, protože teplovzdušný agregát funguje pouze v režimu
on/off (obrázek 7.4 s. 6). Chcete-li použít tento režim, zkontrolujte, zda je parametr režimu (Md) u základního ovladače nastaven
na hodnotu 1 (režim vzdálený asistovaný).
"ASSISTED MODULATION/VZDÁLENÝ ASISTOVANÝ S MODULACÍ"
cílem zóny je dosažení průměrné teploty (vyčítáním teplot z čidel
základních ovladačů) odpovídající hodnotě nastavené v režimu
"Functionality". Průměrná teplota se vypočítá pomocí teplotního
čidla nevyloučených základních ovladačů (viz parametr "State"
odstavec 7.5 s. 7 a "Functionality" = "OFF"), které tvoří zónu.
K řízení se používá pouze parametr hystereze (HY °C) a diference
(DI°C) nastavený pomocí softwaru Genius, protože všechny teplovzdušné agregáty tvořící zónu fungují v režimu off nebo provoz na
minimální/maximální výkon (obrázek 7.4 s. 6). Chcete-li použít
tento režim, zkontrolujte, zda je parametr režimu (Md) u základního
ovladače nastaven na hodnotu 1 (režim vzdálený asistovaný).
"VENTILATION/VENTILACE", v zóně fungují teplovzdušné agregátym v letním režimu (hořák off). Teplovzdušné agregáty fungují v
režimu ventilace po celou dobu bez ohledu na hodnotu naměřenou teplotními čidly základních ovladačů při komfortní i útlumové
teplotě, zatímco během nezámrzné teploty jsou agregáty vypnuté.

18. T abulka "Table Times n°1", "Table Times n°2", "Table Times n°3" nebo
"Table Times n°4", která určuje právě probíhající provozní režim, je
zvolena v poli "Active Tab:" Časové intervaly této aktuálně zvolené
tabulky se zobrazují v grafu jednotlivých zón "Graph Hour Bands".

Obrázek 7.4 Schéma vzdáleného nezávislého/vzdáleného asistovaného režimu (on/off nebo modulace)

Je-li součet počtu teplovzdušných plynových jednotek pro jednotlivé zóny, nastavený ve sloupci Number GR, vyšší než číslo
nastavené v "Number GRs Connected" na záložce "Pre Configuration" (obrázek 7.1 s. 3) zobrazí se chyba "Error number
of gas heaters" s upozorněním "The number of gas heaters
'Number GRs Connected' in the page 'Pre Configuration', is different from the sum of those in the column 'Number GR' of
page 'Set Zones'! Restart the program and check these parameters of plant configuration" a aplikace se zavře (uloží se dříve
nastavená data, ale systém se nespustí).

▶▶

▶▶

Každý "Table Times" lze vrátit do výchozí nastavení pomocí
tlačítka "Reset parameters Table Times" (detail C obrázek
7.3 s. 4).

Všechny parametry lze vrátit do výchozího nastavení (počáteční podmínky první konfigurace) pomocí tlačítka "RESET ALL
PARAMETERS" (detail D obrázek 7.3 s. 4).

7.4	SPUŠTĚNÍ SYSTÉMU
1. N
 a záložce "Set Zones" (obrázek 7.3 s. 4) stiskněte "START ZONES >>"pro uložení nastavení a spuštění systému.
2. Tabulky zón se automaticky naplní na základě počtu zadaném ve
sloupci Number GR a dříve nastavené parametry jsou používány
pro provoz systému. Když stisknete "START ZONES >>", všechny dříve nastavené parametry jsou uloženy do souboru a používány jako
výchozí při každém spuštění softwaru.

max
min
di

on
HY
off
Tsetpoint - di

Tsetpoint - HY

Tsetpoint

Tamb

di	Diference
HY	hystereze
Tamb	Prostorová teplota
Tsetpoint	Setpoint
POZNÁMKA
INDEPENDENT/VZDÁLENÝ NEZÁVISLÝ 	V tomto režimu základní ovladače používají
svoje parametry, diferenci (di) a hysterezi
(HY) pro provoz teplovzdušných plynových
jednotek.
ASSISTED MODULATION/VZDÁLENÝ ASISTOVANÝ	V tomto režimu je provoz
teplovzdušných jednotek
řízen parametry HY °C a DI °C
nastavenými v softwaru Genius.
ASSISTED ON/OFF	V tomto režimu je provoz teplovzdušných jednotek ovlivňován parametrem HY °C nastaveným v softwaru Genius.

15. V
 závislosti na zvoleném provozním režimu software zpřístupňuje
nebo zakazuje (šedé pozadí políček) možnost nastavení parametrů
hystereze (HY °C) a diference (DI °C).
16. Ve sloupci HY°C zadejte hodnotu hystereze on/off teplovzdušných
jednotek v zóně fungujících v režimu "ASSISTED MODULATION" nebo "ASSISTED ON/OFF".
17. Ve sloupci DI°C zadejte hodnotu diference teplovzdušných agregátů v zóně fungujících v režimu "ASSISTED MODULATION".
Zkontrolujte, zda je parametr modulace (Mo) na základním
ovladači nastaven na hodnotu 1 (s modulací).
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Parametr Ad (adresa) každého základního ovladače se shoduje
s identifikačním číslem "ID GR" teplovzdušné jednotky (obrázek 7.5 s. 8), protože bez ohledu na počet teplovzdušných
jednotek zahrnutých v každé zóně a počtu zón je počet "ID GR"
automaticky přiřazen softwarem postupně vždy od 1 (od prvního až po poslední teplovzdušnou jednotku). Proto je důležité
dodržovat stejné číslování při zadávání parametru Ad u základních ovladačů, viz odstavec 6.1 s. 2.

Pokud kliknete na "START ZONES >>" a je zaškrtnuté políčko
"On/Off Email Start", software se pokusí odeslat e-mail o spuštění systému "Starting the system". Pokud se vyskytne chyba při
odesílání, zobrazí se červeně "Error when Send Email", objeví se
chyba "Error E-mail Send" s upozorněním "Please check E-mail
configuration" a zaškrtnutí v políčku "On/Off Email Faults"
je zrušeno, aby nedošlo k chybě softwaru kvůli zbytečnému
pokusu o odeslání e-mailu. Když kliknete na červené tlačítko
"STOP" (obrázek 7.5 s. 8) nebo zavřete aplikaci [X], když je
políčko ""On/Off Email Stop" zaškrtnuté, podobně jako v předchozím případě, "se opět zobrazí červeně a objeví se chyba
"Error E-mail Send" s upozovněním "Please check E-mail configuration".

Pokud při odesílání e-mailů během provozu systému dochází k
chybám (po kliknutí na "START ZONES >>"), zruší se zaškrtnutí
v políčku "On/Off Email Faults", aby nedošlo k chybě softwaru
v důsledku zbytečného pokusu o odeslání e-mailů a zobrazí se
18MEDSDC009
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červeně "Error when Send Email".

 P orucha "Anomaly on used probe" v režimu vytápění "INDEPENDENT" nebo "Safety temperature", pokud čidlo protorové
teploty nefunguje správně. Hořák je vypnutý (režim standby).
Software hlásí poruchu (pošle e-mailovou zprávu a zapíše poruchu do souboru, pokud byla služba aktivována) a uvede číslo
teplovzdušné jednotky v poruše a do jaké zóny patří. Poruchu
nelze resetovat, sama zmizí, když čidlo prostorové teploty začne měřit správně. Během této poruchy na displeji základního
ovladače bliká "E2".

7.5	ZÁLOŽKA ZÓNY (ZONE1:, ZONE2:, ...
ZONE10:)
Každé nastavení příslušné zóny umožňuje zobrazit a ovlivnit provoz zóny, které se týká.
Názvy zón "Zone1:", "Zone2:", ..., zadáváte na záložce "Pre-Configuration" (obrázek 7.2 s. 3). Například, když napíšete "Test1" do políčka
"Name Zone1", zobrazí se odpovídající název "Zone1: Test1". Pokud políčko "Name Zone" zůstane prázdné, odpovídající název bude rozdělen
pouze podle zóny (příklad: název "Zone2", pokud pole "Name Zone2"
zůstane prázdné).
Záložky jednotlivých zón jsou aktivní od okamžiku, kdy byly zadány,
stiskněte "START ZONES >> viz 7.3 s. 4.
Po zapnutí všech teplovzdušných jednotek se zobrazí červené tlačítko
"STOP" (obrázek 7.5 s. 8).
Tlačítko "STOP" umožňuje:
▶▶ Vypnout systém tak, že všechny teplovzdušné jednotky nastavíte
do pohotovostního režimu (standby).
▶▶ Vraťte se na domovskou stránku "Pre Configuration", která uchovává všechny nastavené parametry až do stisknutí "START ZONES >>".
Pro každou zónu (max. 10) je k dispozici příslušná záložka, která zahrnuje (viz obrázek 7.5 s. 8):
▶▶ Ve sloupci ID GR je uvedené číslo teplovzdušné jednotky. Vzestupné číslo, které se počítá od 1 (první teplovzdušná jednotka v první
zóně), počet připojených teplovzdušných jednotek se zadává do
políčka "Number GRs Connected" záložka "Pre Configuration" (odstavec 7.2 s. 3), číslo odpovídá poslední teplovzdušné jednotce
poslední zóny. V každé zóně bude počet řádků rovný číslu zadanému ve sloupci Number GR pro danou zónu (dstavec 7.3 s. 4).
▶▶ Ve sloupci Tsetpoint [°C] nastavte požadovanou teplotu. Setpoint
je hodnota zobrazená v aktivní tabulce jedna ze čtyř dostupných
podle zvoleného parametru "Active Tab:" v aktuálním čase i dni v
týdnu, viz odstavec 7.3 s. 4.
"Tsetpoint [° C]" lze změnit pouze tehdy, je-li nastaveno "INDEPENDENT" ve sloupci Winter/Summer, viz odstavec 7.3 s. 4.
Pokud změníte hodnotu na této stránce, zůstane aktivní pouze
do příštího časového intervalu a nebude uložena.
▶▶
▶▶

▶▶

Ve sloupci Tprobe [°C], je hodnota teploty měřená čidlem teploty
každého základního ovladače.
Ve sloupci Operating nastavíte provozní režim:
 "OFF" když je vypnutý.
 "STAND-BY" pohotovostní režim. Teplovzdušný agregát může
být ve stavu "STAND-BY", protože dosáhl požadované teploty
(obrázek 7.4 s. 6), nebo má poruchu, nebo probíhá reset
atd.
 "Running (MIN power)" teplovzdušná jednotka jede na minimálním výkon (obrázek 7.4 s. 6).
 "Running (MAX power)" teplovzdušná jednotka jede na maximálním výkon (obrázek 7.4 s. 6).
 "Ventilation/Ventilace", pokud je hořák vypnutý a u teplovzdušné jednotky funguje pouze vzduchový ventilátor.
 "Lockout/zablokování" neúspěšné zapálení z důvodu poruchy.
Ve sloupci Fault je uveden typ poruchy na teplovzdušném agregátu.
 "None", žádná porucha.
 Neúspěšné zapálení "Lockout of burner control unit", je porucha s chybovým hlášením (software pošle e-mail a zapíše poruchu do souboru, pokud byla služba aktivována), přičemž uvede
číslo teplovzdušné jednotky v poruše a do jaké zóny patří. Poruchu lze resetovat odpovídajícím tlačítkem ve sloupci Reset.
Během poruchy bliká na displeji základního ovladače "E1".
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V případě provozu v režimu "ASSISTED", jelikož regulace nepoužívá čidlo prostorové teploty základního ovladač, se nezobrazuje porucha "Anomaly on used probe" a v případě poruchy
čidla software použije prostorovou teplotu 0 °C; V důsledku
toho se změní průměrná teplota a teplovzdušné jednotky
budou mít tendenci fungovat na maximální výkon.

▶▶

▶▶

 " 5 remote resets in 15 minutes reached - Reset not accepted"
porucha vygenerovaná po 5 resetováních během 15 minut.
Poruchu lze resetovat pouze manuálním stisknutím tlačítka
RES/FUN po dobu nejméně 3 sekund na příslušném základním
ovladači. Při poruše bliká na displeji základního ovladače "E4".
Ve sloupci Reset tlačítko resetuje libovolnou chybu. Pokud je vygenerovaná resetovatelná porucha, je aktivováno tlačítko alarmu
teplovzdušné jednotky a "OK" je nahrazeno "RESET". Když tlačítko
stisknete, "RESET" se nahradí "Wait"/Počkat", dokud se reset poruchy nedokončí.
Ve sloupci State se nachází stav teplovzdušné jednotky. Stav je viditelný a lze jej změnit viz možnosti výběru:
 "ACTIVE" když se teplovzdušná jednotka používá k vytápění
nebo ventilaci. U teplovzdušné jednotky provedete změnu výběrem "ACTIVE" místo "EXCLUDING".
 "EXCLUDING" když se teplovzdušná jednotka používá k vytápění nebo ventilaci. U teplovzdušné jednotky provedete změnu
výběrem "EXCLUDING" místo "ACTIVE".
– Všechny teplovzdušné jednotky v příslušné zóně jsou automaticky vyloučeny z provozu, pokud je pro danou zónu nastaveno ve sloupci Functionality "OFF" (Obrázek
7.3 s. 4). Všechny teplovzdušné jednotky v příslušné zóně
mohou být vyloučeny z provozu například z důvodu servisu.
Každou jednotlivou teplovzdušnou jednotku lze aktivovat
změnou nastavení na "ACTIVE" ve sloupci State. Pokud je
nastavení změněno, zůstane aktivní pouze do příštího časového intervalu a nebude uloženo. Chcete-li znovu aktivovat
všechny teplovzdušné jednotky v příslušné zóně, změňte
nastavení ve sloupci Functionality pro danou zónu z "OFF"
na "PROGRAM" (odstavec 7.3 s. 4).
– Každá teplovzdušná jednotka je automaticky vyloučena z
provozu, pokud dojde k chybě komunikace ModBus. Software hlásí chybu (pošle e-mailovou zprávu a zapíše ji do
souboru, pokud byla tyto služba aktivována) a uvede číslo
teplovzdušné jednotky v poruše a do jaké zóny patří. Chybu
lze resetovat ručně výběrem položky "ACTIVE" nebo automaticky po ukončení problému s komunikací ModBus.
– Každou jednotlivou teplovzdušnou jednotku je možné vyloučit ze systémů zvolením "EXCLUDING", například z důvodu údržby.

OSWR000

Neodpojujte napájení a/nebo připojení Modbus k teplovzdušných plynovým jednotkám, protože to způsobuje poruchy.

Pokud jste od některých základních ovladačů odpojili pouze
napájení, například ty, které jsou označeny jako "EXCLUDING",
před jejich opětovným zapnutím stiskněte červené tlačítko
"STOP" (obrázek 7.5 s. 8). Tlačítko "STOP" umožňuje přerušit
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komunikaci a vyhnout se chybám v komunikaci Modbus.

Můžete aktivovat zasílání e-mailů o poruchách (zaškrtnutím

políčka "On/Off Email Faults") a jejich ukládání do seznamu
poruch (zaškrtnutím políčka "On/Off Data Logger"). Při aktivaci
"On/Off Email Faults" jsou zaznamenávány poruchy, jakmile k
nim dojede do "On/Off Data Logger", zaznamenává se začátek
a konec.

Obrázek 7.5 Záložka Zone1/Zóna1
A

B

C

D

A
B
C
D

P okud je políčko červené, znamená to chybu při odesílání e-mailů
Když svítí červeně, znamená to, že všechny základní ovladače jsou mimo z důvodu chyby komunikace v síti Modbus
Pokud je políčko červené, znamená to, že se software pokouší znovu připojit základní ovladače do sítě
Identifikační číslo přidělené softwarem každé teplovzdušné jednotce podle parametru Address (Ad) nastaveném na základním ovladači.

7.6	ZHROUCENÍ APLIKACE NEBO POČÍTAČE
Pokud je počítač, na kterém je nainstalován software Genius a a k němu
jsou připojeny teplovzdušné jednotky, vypnutý, nebo pokud je software Genius zavřený bez stisknutí tlačítka "STOP" (obrázek 7.5 s. 8),
komunikace se přeruší.
V tomto okamžiku se teplovzdušné jednotky buď vypnou, nebo pokud
je parametr bezpečnostní teploty (odstavec 6.3 s. 2) správně nakonfigurován, automaticky se nastaví bezpečnostní režim.
Je-li počítač vypnutý (záměrně nebo v důsledku výpadku napájení),
musí být software Genius po restartu počítače znovu spuštěn ručně,
protože se automaticky sám nespustí, i když byl puštěný v době vypnutí .
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