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KÄYTTÖOHJEFI

Onnittelemme sinua tämän laadukkaan ESYLUX-tuotteen oston johdosta. Jotta moitteeton toiminta 
olisi taattua, lue tämä asennus-/käyttöohje huolella ja säilytä se, jotta voit lukea sitä tulevaisuudessa 
tarvittaessa lisää.

1 • TURVAOHJEET

 HUOMIO: Sähköjärjestelmille tehtävien töiden suorittaminen on jätettävä ainoastaan 
valtuutettujen ammattihenkilöiden tehtäväksi maassa voimassa olevia asennusmääräyksiä/ 
-normeja noudattaen. Ennen tuotteen asentamista on verkkojännite kytkettävä pois päältä. 
Huomioi asennusohjeiden mukaiset SELV-suojatoimenpiteet.

Tuote on tarkoitettu ainoastaan asianmukaiseen käyttöön (käyttöohjeessa kuvatulla tavalla). 
Laitteeseen ei saa tehdä muutoksia eikä sitä saa muokata, koska muutoin kaikki oikeudet 
takuuseen raukeavat. Laite on tarkastettava vaurioiden varalta välittömästi pakkauksesta 
purkamisen jälkeen. Jos vaurioita havaitaan, laitetta ei missään tapauksessa saa ottaa 
käyttöön.
Jos on oletettavissa, että laitteen vaaratonta käyttöä ei voida taata, laite on otettava 
välittömästi käytöstä ja varmistettava tahattoman käytön varalta.
Varmista määräystenmukaista käyttöä varten, että liitettävä UC-verkko (tai KNX/EIB) on 
laadittu suojaluokan 3 mukaisesti.

 OHJE: Tätä laitetta ei saa hävittää lajittelemattoman yhdyskuntajätteen seassa. Käytettyjen 
laitteiden omistajilla on lakisääteinen velvollisuus hävittää laite asianmukaisesti. Tietoja saat 
kaupunkisi tai kuntasi virastosta.

2 • KUVAUS

ESYLUX PD-ATMO 360i/8...KNX on läsnäoloilmaisin, jossa on 360 asteen tunnistusalue ja 
integroitu väyläliitäntä kattoasennusta varten. Tilan lämpötilan, suhteellisen ilmankosteuden, 
melun sekä ilman laadun mittaus on mahdollista mallista riippuen. Asennus mukana tulevan 
asennusohjeen mukaisesti. Mukana ohjaus valaistusta varten (toiminto ”Kytkentä” tai 
”Vakiovalonsäätö”).
Muut ominaisuudet löytyvät käyttöohjeen kohdasta ”Sovellusten kuvaus”. Halkaisijaltaan 
jopa 8 m:n kantomatkalla käytettäväksi toimistoihin, luokkahuoneisiin, konferenssitiloihin ja 
päivänvaloa sisältäville läpikulkualueille

Tarkoituksenmukaisesti PD-ATMO 360i/8...KNX -ilmaisinta voidaan käyttää ainoastaan 
KNX (EIB), TP -väyläjärjestelmässä yhdessä muiden KNX-komponenttien kanssa.

PD-ATMO 360i/8...KNX tunnistaa tunnistusalueellaan oleskelevat henkilöt ja lähettää 
ohjaus- tai säätöviestejä tilan kirkkaudesta riippuen valolähdöille sekä läsnäolosta riippuen 
HVAC-kohteille (lämmitys-tuuletus-ilmastointi).

•	Sekavalomittaus	soveltuu	loiste-,	halogeeni-	ja	hehkulampuille.

Sertifioidut KNX/EIB-koulutuspaikat välittävät vastaavat ammattitiedot parametrien 
asetukseen tarvittavan ETS-ohjelmiston (Engineering-Tool-Software) suunnittelusta, 
asennuksesta, käyttöönotosta, dokumentoinnista ja käytöstä.

3 • ASENNUS / LIITÄNTÄ

 Katso erillinen asennusohje.

Mobil-PDi/User

4 • KÄYTTÖÖNOTTO

Kaikki parametrien asetukset suoritetaan ETS-ohjelmistolla 
(Engineering-Tool-Software). Mukana toimitetuilla 
magneeteilla PD-ATMO 360i/8...KNX -ilmaisimen 
ohjelmointitila aktivoidaan fyysistä osoitetta varten ja tämä 
ilmaistaan sinisellä LEDillä. Tuotetietokanta ja sovelluksen 
kuvaus voidaan ladata osoitteessa www.esylux.com.

5 • KYTKENTÄKÄYTTÄYTYMINEN / MERKKIVALOJEN NÄYTTÖ

•	Kytke	väyläjännite	ja	syöttöjännite	päälle
 Alkaa n. 10 sekunnin alustusvaihe (lämpenemisvaihe).
 Punainen LED ja vihreä LED vilkkuvat vuorotellen hitaasti (f = 1 Hz).
•	LED-näyttö	lämpenemisen	jälkeen
 Liikkeentunnistus osoitetaan asetetun värisen LED-valon vilkunnalla (2 kertaa) jokaisen 

havaintokerran yhteydessä.
•	Toiminnossa	”Master”	kuitataan	kaukosäädöllä	syötetyt	tiedot:	
  sinisellä LEDillä 3 x kuitattu
•	”Slave”-toiminnossa jokainen havainto kuitataan vihreällä LEDillä (2 x).
•	VOC-anturi	antaa	asianmukaisia	mittausarvoja	vasta	20	minuutin	kuluttua.

 OHJE: Vihreä LED on käytössä havaittaessa vain, jos se on kytketty käyttöön ETS-ohjelmalla 
(Engineering-Tool-Software).

6 • TESTIKÄYTTÖ

Parametriasetukset ETS-ohjelmistolla (Engineering-Tool-Software).
RUN-tilaan siirrytään ”Tallennus”-komennolla tai 10 min testikäytön aktivoinnin jälkeen. 
Ilmaisee liikkeen sinisen LEDin vilkunnalla.

7 • KAUKOSÄÄTÖ

Valinnaisella Mobil-PDi/User-kaukosäätimellä (EM10425547) voidaan vaikuttaa 
valaistuksen ohjaukseen/säätöön.
Valaistusarvoa muutetaan Mobil-PDi/Userilla läsnäolon ajaksi + viiveaika. Sen jälkeen 
voimassa ovat jälleen ETS-ohjelmistolla (Engineering-Tool-Software) asetetut parametriarvot.

 OHJE: ”Slave”-toiminnossa ilmaisin ei reagoi kaukosäätimeen!

Valaistus voidaan Mobil-PDi/Userin avulla:
•	kytkeä	päälle	tai	pois	päältä.
•	himmentää	(vain	toiminnolla	”Säätö”)
•	2	valaistusohjelman	tallennus	ja	esiin	kutsuminen
•	”Reset”-painiketta painamalla KNX-läsnäoloilmaisin palautetaan 

takaisin ETS-ohjelmistolla (Engineering-Tool-Software) asetettuihin 
parametriarvoihin. Tallennetut valaistusohjelmat 1 + 2 säilyvät 
muistissa.

Lisätietoja saat Mobil-PDi/User-kaukosäätimen käyttöohjeesta.

8 • ESYLUX-VALMISTAJATAKUU

ESYLUX-tuotteet on tarkastettu voimassa olevien määräysten mukaisesti ja valmistettu 
erittäin huolella. Takuun myöntäjä, ESYLUX Deutschland GmbH, Postfach 1840, D-22908 
Ahrensburg (Saksassa) tai vastaava maassasi toimiva ESYLUX-jakelija (täydellinen luettelo 
löytyy osoitteesta www.esylux.com) antaa ESYLUX-laitteiden valmistus-/materiaalivirheille 
takuun kolmen vuoden ajaksi valmistuspäiväyksestä lukien.
Tämä takuu on voimassa laitteen myyjää koskevista lakisääteisistä oikeuksistasi riippumatta.
Takuu ei koske luonnollista kulumista, ympäristövaikutusten tai kuljetusvaurioiden aiheuttamia 
muutoksia/häiriöitä tai vaurioita, jotka ovat syntyneet käyttöohjeen, huolto-ohjeen 
noudattamatta jättämisestä ja/tai muusta kuin asianmukaisesta asennuksesta. Takuu ei koske 
mukana tulevia paristoja, lamppuja ja akkuja.
Takuu voidaan myöntää vain, kun muuttamaton laite lähetetään yhdessä laskun/kassakuitin 
kanssa riittävillä postimerkeillä varustettuna ja riittävästi pakattuna takuun myöntäjälle 
välittömästi puutteen havaitsemisen jälkeen.
Kun takuuvaade on oikeutettu, takuun myöntäjä korjaa tai vaihtaa laitteen kohtuullisen ajan 
kuluessa oman valintansa mukaan. Takuu ei kata laajempia vaatimuksia, takuun myöntäjä 
ei erityisesti vastaa laitteen virheellisyydestä aiheutuneista vahingoista. Jos takuuvaade ei 
ole oikeutettu (esim. takuuaika on kulunut umpeen tai viat eivät kuulu takuun piiriin), takuun 
myöntäjä voi yrittää korjata laitteen puolestasi edullisesti laskua vastaan.

••  PD-ATMO 360i/8 O KNX

••  PD-ATMO 360i/8 T KNX
••  PD-ATMO 360i/8 A KNX
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KOHTEET VALOKANAVA

Kohde 0: ”Tulo: lukitse valokanava” (pituus 1 bitti)

Valokanavan kytkentä-/himmennyslähdöt lukitaan päälle-viestillä ja vapautetaan 
pois-viestillä.
Valokanavan tila voidaan määrittää parametreilla lukitsemisen tai vapauttamisen 
jälkeen.

Kohde 1: ”Tulo: valokanava manuaalisesti päälle/pois” (pituus 1 bitti)

Huomio: Välttämätön käyttötavassa puoliautomaattinen!
Havaittaessa läsnäoloa manuaalinen käyttö pysyy viiveajan kulumiseen 
asti käytössä, jos parametriksi on asetettu ”Aktiivinen läsnäolon aikana”. Jos 
valittuna on parametri Valonmittaus pois käytöstä lukitusajan aikana (”With 
disabled light processing during off-period”), valonmittaus ei ole käytössä, 
minkä jälkeen ilmaisin palaa normaalitilaan. Manuaalinen käyttö ei vaikuta 
liikkeentunnistukseen. Toiminto johdetaan eteenpäin viestintäkohteille 5/6.

Kohde 2: ”Tulo: valokanava manuaalinen himmennys” (pituus 4 bittiä)

Tehtävä: Aktiivinen, kun vakiovalonsäätö/-ohjaus on valittu
KNX-painoantureiden tulo himmennys ylöspäin, himmennys alaspäin, 
kirjoitettaessa tähän kohteeseen valokanavaa yliohjataan manuaalisesti, 
käskyt johdetaan kohteen 7 kautta himmennystoimilaitteelle.
Havaittaessa läsnäoloa manuaalinen käyttö pysyy viiveajan kulumiseen 
asti käytössä, jos parametriksi on asetettu ”Aktiivinen läsnäolon aikana”. Jos 
valittuna on ”Valonmittaus pois käytöstä lukitusajan aikana”, valonmittaus ei 
ole käytössä, minkä jälkeen ilmaisin palaa normaalitilaan. Manuaalinen käyttö 
ei vaikuta liikkeentunnistukseen.

Kohde 3: ”Tulo: valokanava manuaalinen himmennysarvo” (pituus 1 tavu)

Tehtävä: Aktiivinen, kun vakiovalonsäätö/-ohjaus on valittu
Himmennysarvojen syötön tulo, kirjoitettaessa tähän kohteeseen valokanavaa 
yliohjataan manuaalisesti, arvot johdetaan kohteiden 8 ja 9 kautta 
himmennystoimilaitteelle.
Havaittaessa läsnäoloa manuaalinen käyttö pysyy viiveajan kulumiseen 
asti käytössä, jos parametriksi on asetettu ”Aktiivinen läsnäolon aikana”. Jos 
valittuna on ”Valonmittaus pois käytöstä lukitusajan aikana”, valonmittaus ei 
ole käytössä, minkä jälkeen ilmaisin palaa normaalitilaan. Manuaalinen käyttö 
ei vaikuta liikkeentunnistukseen.

Kohde 4: Tulo: Valokanava säätö/ohjaus ilman läsnäoloa (pituus 1 bitti)

Käyttötapa: Säätö
Tämän kohteen avulla aktivoidaan valonsäätely ilman läsnäoloa.

Käyttötapa: Ohjaus
Tämän kohteen avulla aktivoidaan valonohjaus ilman läsnäoloa.

Kohde 5: ”Lähtö: valokanava päälle/pois” (pituus 1 bitti)

Kun keinovaloa tarvitaan (kytkentäkynnys 1/tavoitearvo parametreilla) ja 
läsnäoloa havaitaan, lähtö lähettää päälle-viestin.
Jos päivänvaloa on riittävästi ja/tai ketään ei ole läsnä, lähetetään viiveajan 
kuluttua pois-viesti.

Kohde 6: ”Lähtö: valokanava 2 päälle/pois” (pituus 1 bitti)

Tehtävä: Kytkentä – käytettävissä vain Kytkentä-toiminnolla!
Kun keinovaloa tarvitaan (kytkentäkynnys 2 erotuksena kytkentäkynnykselle 
1 parametreina) ja läsnäolo havaitaan, lähtö lähettää päälle-viestin.
Jos päivänvaloa on riittävästi ja/tai ketään ei ole läsnä, lähetetään viiveajan 
kuluttua pois-viesti.

Kohde 7: ”Lähtö: valokanavan himmennys” (pituus 4 bittiä)

Tehtävä: vakiovalonsäätö/-ohjaus
Painettaessa painoanturia (kohde 2) pitkään manuaalisesti viestit johdetaan tämän 
kohteen kautta himmennystoimilaitteelle. Aktiivinen vain, jos vakiovalonsäätö/ 
-ohjaus (”Constant light control”) on aktivoitu.

Kohde 8: ”Lähtö: valokanava himmennysarvo 1” (pituus 1 tavu)

Tehtävä: vakiovalonsäätö/-ohjaus
Kun keinovaloa tarvitaan ja läsnäolo havaitaan, lähtö lähettää arvo-viestin 
(1 tavu).
Kun viiveaika on kulunut umpeen eikä läsnä ole ketään tai päivänvalo on 
riittävää (säädin minimissä), kytketään 0 % tai suunnistusvalo. Aktiivinen vain, 
jos vakiovalonsäätö/-ohjaus (”Constant light control”) on aktivoitu.

Kohde 9 ”Lähtö: valokanava himmennysarvo 2” (pituus 1 tavu)

Tehtävä: vakiovalonsäätö/-ohjaus
Kun keinovaloa tarvitaan ja läsnäolo havaitaan, lähtö lähettää arvo-viestin 
(1 tavu).
Kun viiveaika on kulunut umpeen eikä läsnä ole ketään tai päivänvalo on 
riittävää (säädin minimissä), lähetetään 0 % tai kytketään suunnistusvalo.
Himmennysarvon 2 poikkeama himmennysarvosta 1 on valittavissa parametreina. 
Aktiivinen vain, jos vakiovalonsäätö/-ohjaus (”Constant light control”) on aktivoitu.

Kohde 10: Tulo: valokanava 1 kytkentäkynnys (pituus 2 tavua)

(Käyttötapa: Kytkentä (”Switching”))
Tämän kohteen avulla voidaan kytkentäkynnys (lux) antaa kanavalle 1 viestin 
avulla. Käytettävissä vain, kun Kytkentäkynnys viestillä (”Preset thresholds via 
telegram”) on valittu.

Kohde 10: Tulo: valokanava tavoitearvo säätely (pituus 2 tavua)

(Käyttötapa: Säätö (”Controlling”))
Tämän kohteen avulla voidaan kytkentäkynnys (lux) antaa valonohjaukselle 
viestin avulla. Käytettävissä vain, kun Kytkentäkynnys viestillä (”Preset thresholds 
via telegram”) on valittu.

Kohde 10: Tulo: valokanava ohjaus alempi valoarvo (pituus 2 tavua)

(Käyttötapa: Ohjaus (”Regulating”))
Tämän kohteen avulla voidaan alempi valoarvo (lux) antaa valonohjaukselle 
viestin avulla. Käytettävissä vain, kun Kytkentäkynnys viestillä (”Preset thresholds 
via telegram”) on valittu.

Kohde 11: Tulo: valokanava 2 kytkentäkynnys (pituus 2 tavua)

(Käyttötapa: Kytkentä (”Switching”))
Tämän kohteen avulla voidaan kytkentäkynnys (lux) antaa kanavalle 2 viestin 
avulla. Käytettävissä vain, kun Kytkentäkynnys viestillä (”Preset thresholds via 
telegram”) on valittu.

Kohde 11: Tulo: valokanava ohjaus ylempi valoarvo (pituus 2 tavua)

(Käyttötapa: Ohjaus (”Regulating”))
Tämän kohteen avulla voidaan ylempi valoarvo (lux) antaa valonohjaukselle 
viestin avulla. Käytettävissä vain, kun Kytkentäkynnys viestillä (”Preset thresholds 
via telegram”) on valittu.

Kohde 12/13: Tulo: valokanavan 1/2 toimilaitteen palaute
(”Input: Light channel 2 actuator acknowledgement”) (pituus 1 bitti)

Tehtävä: Kohde 12 vakiovalonsäätö/-ohjaus /Kohde 12/13 aktiivinen käyttötavassa Kytkentä.
Tämän kohteen kautta voidaan arvioida toimilaitteen tilaa. Jos toimilaitetta 
ei ohjata ainoastaan ilmaisimella, ilmaisin kytketään päälle PÄÄLLE-viestillä, 
sammutetaan ilman liikettä viiveajan kuluttua. POIS-viestillä ilmaisin kytkeytyy 
pois päältä ja on sen jälkeen taas välittömästi valmiustilassa.
Käytettävissä vain, kun Toimilaitteen palaute (”Actuator feedback”) on aktivoitu.

Kohde 14: ”Tulo: valokanava kytke suunnistusvalo” (pituus 1 bitti)

Tehtävä: vakiovalonsäätö/-ohjaus
Suunnistusvaloarvosta 1 vaihdetaan suunnistusvaloarvoon 2 päälle-viestillä, 
arvosta 2 vaihdetaan arvoon 1 pois-viestillä.
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Kohde 15: ”Tulo: valokanava suunnistusvalo päälle/pois” (pituus 1 bitti)

Tehtävä: vakiovalonsäätö/-ohjaus
Suunnistusvalotoiminto kytketään päälle-viestillä ja sammutetaan pois-viestillä.

KOHTEET VALOARVO

Kohde 16: ”Tulo: lukitse valoarvon lähetys” (pituus 1 bitti)

Päälle-viesti lukitsee sisäisen tai esiasetetun valoarvon lähettämisen, pois-
viesti aktivoi lähettämisen. Aktiivinen vain, kun ”Käyttäytyminen lukituksessa” 
(”Behaviour at switching on lock”) on aktivoitu.

Kohde 17: ”Tulo: ulkoinen valoarvo” (pituus 2 tavua)

Tällä kohteella voidaan yhdistää ulkoinen valoarvo sisäiseen vakiovalonsäädön 
ja -ohjauksen todellista arvoa varten.
Arviointi tapahtuu kertoimilla.

Kohde 18: ”Lähtö: valoarvo 1 sisäinen” (pituus 2 tavua)

Tämän kohteen kautta annetaan sisäinen valoarvo poikkeamalla ja kertoimella.

Kohde 19: ”Lähtö: Ajankohtainen valoarvo” (pituus 2 tavua)

Tämän kohteen kautta annetaan valon ajankohtainen tosiarvo.
Tällöin otetaan huomioon poikkeama, sisäisen valoarvon kerroin, arvo ja ulkoisen 
valoarvon kerroin. Tätä arvoa käytetään valoarvon tulkintaan valokanavassa 
ja hämäräkytkimessä.

KOHTEET HVAC-KANAVA

KOHTEET LIIKE

Kohde 20: ”Tulo: lukitse HVAC-kanava” (pituus 1 bitti)

HVAC-kanavan kytkentälähtö lukitaan päälle-viestillä ja vapautetaan pois-viestillä.
Kanavan tila voidaan määrittää parametreilla lukitsemisen tai vapauttamisen 
jälkeen.

Kohde 21: ”Lähtö: HVAC-kanava päälle/pois” (pituus 1 bitti)

Havaittaessa läsnäolo lähetetään päälle-viesti päällekytkentäviiveen mukaisesti.
Jos läsnäoloa ei havaita, lähetetään pois-viesti viiveajasta riippuen.

Kohde 22: ”Tulo: liike Slave/Master” (pituus 1 bitti)

Liipaisintulo Master/Master-rinnankytkentään tai Slaven tulo. Mahdollista 
vain, jos aktivoitu. Aktivoinnissa ovat vain Päälle-/Pois-viestit tai pelkät Päälle-
viestit mahdollisia.

Kohde 23: ”Tulo: lukitse liikkeentunnistus” (pituus 1 bitti)

Sisäinen liikkeentunnistus lukitaan päälle-viestillä ja vapautetaan jälleen 
pois-viestillä.

Kohde 24: ”Lähtö: liikkeentunnistus” (pituus 1 bitti)

Oman PIR-liiketunnistuksen ilmaisu.

KOHTEET HÄMÄRÄKYTKIN TOIMINTO SÄÄTÖ/OHJAUS

Kohde 25: ”Tulo: hämäräkytkin manuaalisesti päälle/pois” (pituus 1 bitti)

Manuaalinen yliohjaus säilyy lukitusajan loppuun asti.

Kohde 26: ”Lähtö: hämäräkytkin päälle/pois” (pituus 1 bitti)

Kun kynnysarvo alittuu ja viiveaika on kulunut, hämäräkytkin lähettää 
päälle-viestin.
Kun kynnysarvo alittuu ja viiveaika on kulunut, hämäräkytkin lähettää pois-viestin.
Hystereesiä voidaan säätää parametreilla.

Kohde 27: ”Lähtö: Hämäräkytkin himmennysarvo” (pituus 1 tavu)

Parametroitava himmennysarvo alueella 0…100 % annetaan tämän 
viestintäkohteen kautta.

Kohde 28: ”Lähtö: Hämäräkytkin tilanneohjaus” (pituus 1 tavu)

Päällekytkemistä ja sammuttamista varten voidaan kulloinkin kutsua esiin omia 
tilanneohjauksia (1…64).

KOHDE LÄSNÄOLOSIMULAATIO

Kohde 29: ”Tulo: läsnäolosimulaatio päälle/pois” (pituus 1 bitti)

Läsnäolosimulaatio kytketään päälle tai pois.

KOHDE YÖVALO

KOHTEET HÄLYTYS

Kohde 30: ”Tulo: yövalo päälle/pois” (pituus 1 bitti)

Yövalotoiminto kytketään päälle tai pois päältä, liiketunnistuksen/lukituksen 
näyttö säilyy ennallaan.

Kohde 31: Tulo: Lukitse hälytys (pituus 1 bitti)

”1” lukitsee hälytystoiminnon, ”0” vapauttaa hälytystoiminnon.

Kohde 32: Lähtö: Hälytys PÄÄLLE/POIS (pituus 1 bitti)

Hälytys laukaistaan, kun parametroitavan aikaikkunan sisällä on havaittu 
keskeytymätön määrä liikkeitä. Hälytyksen kytkennälle päälle ja pois päältä 
voidaan määritellä eri aikaikkunat.
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KOHTEET ILMAN LAATU

KOHTEET AKUSTINEN VAROITUS (VAIN ILMAN LAADULLE) 

Kohde 43: ”Lähtö: ilman laatu raja-arvo 2 päälle/pois” (pituus 1 bitti)

Tämän kohteen kautta ilmaistaan, onko ilman laadun raja-arvo 2 ylitetty vai 
alitettu.
Tällöin otetaan huomioon poikkeama, kerroin (hystereesi).

Kohde 44: ”Tulo: ilman laatu raja-arvo 3 lukitus” (pituus 1 bitti)

Ilman laadun raja-arvon 3 lähettäminen lukitaan päälle-viestillä ja vapautetaan 
pois-viestillä.
Parametrin avulla voidaan määritellä menettely lukituksessa ja lukituksen 
vapautuksessa.

Kohde 45: ”Tulo: ilman laatu raja-arvo 3” (pituus 2 tavua)

Tällä kohteella voidaan yhdistää ulkoinen raja-arvo sisäiseen ilman laadun 
raja-arvon 3 todellista arvoa varten.
Arviointi tapahtuu kertoimilla.

Kohde 46: ”Lähtö: ilman laatu raja-arvo 3 päälle/pois” (pituus 1 bitti)

Tämän kohteen kautta ilmaistaan, onko ilman laadun raja-arvo 3 ylitetty vai 
alitettu.
Tällöin otetaan huomioon poikkeama, kerroin (hystereesi). 

Kohde 33: ”Tulo: Ilman laadun lähetyksen lukitus” (pituus 1 bitti)

Ilman laadun arvon lähettäminen lukitaan päälle-viestillä ja vapautetaan 
pois-viestillä.
Ilman laadun arvo voidaan määrittää parametreilla lukitsemisen tai vapauttamisen 
jälkeen. Asetus mahdollista ainoastaan valituilla arvoilla.

Kohde 34: ”Tulo: ulkoinen ilman laatu” (pituus 2 tavua)

Tällä kohteella voidaan yhdistää ulkoinen ilman laadun arvo sisäiseen ilman 
laadun todellista arvoa varten.
Arviointi tapahtuu kertoimilla.

Kohde 35: ”Lähtö: sisäinen ilman laatu” (pituus 2 tavua)

Tämän kohteen kautta annetaan sisäinen ilman laadun arvo poikkeamalla 
ja kertoimella.

Kohde 36: ”Lähtö: Ajankohtainen ilman laatu” (pituus 2 tavua)

Tämän kohteen kautta annetaan ilman laadun ajankohtainen tosiarvo. Tällöin 
otetaan huomioon poikkeama, sisäisen ilman laadun arvon kerroin, arvo ja 
ulkoisen ilman laadun arvon kerroin. Tätä arvoa käytetään ilman laadun 
arvon analysointiin.

Kohde 37: ”Tulo: lukitse akustiset varoitukset” (pituus 1 bitti)

Akustisen varoituksen lähettäminen lukitaan päälle-viestillä ja vapautetaan 
pois-viestillä.
Parametrin avulla voidaan määritellä menettely lukituksessa ja lukituksen 
vapautuksessa.

Kohde 38: ”Tulo: ilman laatu raja-arvo 1 lukitus” (pituus 1 bitti)

Ilman laadun raja-arvon 1 lähettäminen lukitaan päälle-viestillä ja vapautetaan 
pois-viestillä.
Parametrin avulla voidaan määritellä menettely lukituksessa ja lukituksen 
vapautuksessa.

Kohde 39: ”Tulo: ilman laatu raja-arvo 1” (pituus 2 tavua)

Tällä kohteella voidaan yhdistää ulkoinen raja-arvo sisäiseen ilman laadun 
raja-arvon 1 todellista arvoa varten.
Arviointi tapahtuu kertoimilla.

Kohde 40: ”Lähtö: ilman laatu raja-arvo 1 päälle/pois” (pituus 1 bitti)

Tämän kohteen kautta ilmaistaan, onko ilman laadun raja-arvo 1 ylitetty vai 
alitettu. Tällöin otetaan huomioon poikkeama, kerroin (hystereesi).

Kohde 41: ”Tulo: ilman laatu raja-arvo 2 lukitus” (pituus 1 bitti)

Ilman laadun raja-arvon 2 lähettäminen lukitaan päälle-viestillä ja vapautetaan 
pois-viestillä.
Parametrin avulla voidaan määritellä menettely lukituksessa ja lukituksen 
vapautuksessa.

Kohde 42: ”Tulo: ilman laatu raja-arvo 2” (pituus 2 tavua)

Tällä kohteella voidaan yhdistää ulkoinen raja-arvo sisäiseen ilman laadun 
raja-arvon 2 todellista arvoa varten.
Arviointi tapahtuu kertoimilla.
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KOHTEET LÄMPÖTILA

Kohde 52: ”Tulo: Lämpötilan lähetyksen lukitus” (pituus 1 bitti)

Lämpötila-arvon lähettäminen lukitaan päälle-viestillä ja vapautetaan pois-viestillä.
Lämpötila-arvo voidaan määrittää parametreilla lukitsemisen tai vapauttamisen 
jälkeen. Tämä toiminto on aktiivinen vasta valinnan jälkeen.

Kohde 53: ”Tulo: Ulkoinen lämpötila” (pituus 2 tavua)

Tällä kohteella voidaan yhdistää ulkoinen ilman laadun arvo sisäiseen lämpötilan 
todellista arvoa varten.
Arviointi tapahtuu kertoimilla.

Kohde 54: ”Lähtö sisäinen lämpötila” (pituus 2 tavua)

Tämän kohteen kautta annetaan sisäinen lämpötila-arvo poikkeamalla ja 
kertoimella.

Kohde 55: ”Lähtö: Ajankohtainen lämpötila” (pituus 2 tavua)

Tämän kohteen kautta annetaan lämpötilan ajankohtainen tosiarvo.
Tällöin otetaan huomioon poikkeama, sisäisen lämpötilan kerroin, arvo ja ulkoisen 
lämpötila-arvon kerroin. Tätä arvoa käytetään lämpötila-arvon analysointiin.

Kohde 56: ”Tulo: Lämpötilan raja-arvo 1 lukitus” (pituus 1 bitti)

Lämpötilan raja-arvon 1 lähettäminen lukitaan päälle-viestillä ja vapautetaan 
pois-viestillä.
Parametrin avulla voidaan määritellä menettely lukituksessa ja lukituksen 
vapautuksessa.

Kohde 57: ”Tulo: Lämpötilan raja-arvo 1” (pituus 2 tavua)

Tällä kohteella voidaan yhdistää ulkoinen raja-arvo sisäiseen lämpötilan raja-
arvon 1 todellista arvoa varten.
Arviointi tapahtuu kertoimilla.

Kohde 58: ”Lähtö: Lämpötilan raja-arvo 1 päälle/pois” (pituus 1 bitti)

Tämän kohteen kautta ilmaistaan, onko lämpötilan raja-arvo 1 ylitetty vai alitettu.
Tällöin otetaan huomioon poikkeama, kerroin (hystereesi).

Kohde 59: ”Tulo: Lämpötilan raja-arvo 2 lukitus” (pituus 1 bitti)

Lämpötilan raja-arvon 2 lähettäminen lukitaan päälle-viestillä ja vapautetaan 
pois-viestillä.
Parametrin avulla voidaan määritellä menettely lukituksessa ja lukituksen 
vapautuksessa.

Kohde 60: ”Tulo: Lämpötilan raja-arvo 2” (pituus 2 tavua)

Tällä kohteella voidaan yhdistää ulkoinen raja-arvo sisäiseen lämpötilan raja-
arvon 2 todellista arvoa varten.
Arviointi tapahtuu kertoimilla.

Kohde 61: ”Lähtö: Lämpötilan raja-arvo 2 päälle/pois” (pituus 1 bitti)

Tämän kohteen kautta ilmaistaan, onko lämpötilan raja-arvo 2 ylitetty vai alitettu.
Tällöin otetaan huomioon poikkeama, kerroin (hystereesi). 

KOHTEET ILMANKOSTEUS

Kohde 65: ”Tulo: Ilmankosteuden lähetyksen lukitus” (pituus 1 bitti)

Ilmankosteusarvon lähettäminen lukitaan päälle-viestillä ja vapautetaan 
pois-viestillä.
Ilmankosteuden arvo voidaan määrittää parametreilla lukitsemisen tai 
vapauttamisen jälkeen. Tämä toiminto on aktiivinen vasta valinnan jälkeen.

Kohde 66: ”Tulo: ulkoinen ilmankosteus” (pituus 2 tavua)

Tällä kohteella voidaan yhdistää ulkoinen ilmankosteusarvo sisäiseen 
ilmankosteuden todellista arvoa varten.
Arviointi tapahtuu kertoimilla.

Kohde 67: ”Lähtö sisäinen ilmankosteus” (pituus 2 tavua)

Tämän kohteen kautta annetaan sisäinen ilmankosteusarvo poikkeamalla ja 
kertoimella.

Kohde 68: ”Lähtö: Ajankohtainen ilmankosteus” (pituus 2 tavua)

Tämän kohteen kautta annetaan ilmankosteuden ajankohtainen tosiarvo.
Tällöin otetaan huomioon poikkeama, ulkoisen ilmankosteuden kerroin, arvo ja 
ulkoisen ilmankosteusarvon kerroin. Tätä arvoa käytetään ilmankosteusarvon 
analysointiin.

Kohde 69: ”Tulo: Ilmankosteuden raja-arvo 1 lukitus” (pituus 1 bitti)

Ilmankosteuden raja-arvon 1 lähettäminen lukitaan päälle-viestillä ja vapautetaan 
pois-viestillä.
Ilmankosteuden raja-arvo 1 voidaan määrittää parametreilla lukitsemisen tai 
vapauttamisen jälkeen.

Kohde 70: ”Tulo: Ilmankosteuden raja-arvo 1” (pituus 2 tavua)

Tällä kohteella voidaan yhdistää ulkoinen raja-arvo sisäiseen ilmankosteuden 
raja-arvon 1 todellista arvoa varten.
Arviointi tapahtuu kertoimilla.

Kohde 71: ”Lähtö: Ilmankosteuden raja-arvo 1 päälle/pois” (pituus 1 bitti)

Tämän kohteen kautta ilmaistaan, onko ilmankosteuden raja-arvo 1 ylitetty 
vai alitettu.
Tällöin otetaan huomioon poikkeama, kerroin (hystereesi).

Kohde 72: ”Tulo: Ilmankosteuden raja-arvo 2 lukitus” (pituus 1 bitti)

Ilmankosteuden raja-arvon 2 lähettäminen lukitaan päälle-viestillä ja vapautetaan 
pois-viestillä.
Ilmankosteuden raja-arvo 2 voidaan määrittää parametreilla lukitsemisen tai 
vapauttamisen jälkeen.

Kohde 73: ”Tulo: Ilmankosteuden raja-arvo 2” (pituus 2 tavua)

Tällä kohteella voidaan yhdistää ulkoinen raja-arvo sisäiseen ilmankosteuden 
raja-arvon 2 todellista arvoa varten.
Arviointi tapahtuu kertoimilla.

Kohde 74: ”Lähtö: Ilmankosteuden raja-arvo 2 päälle/pois” (pituus 1 bitti)

Tämän kohteen kautta ilmaistaan, onko ilmankosteuden raja-arvo 2 ylitetty 
vai alitettu.
Tällöin otetaan huomioon poikkeama, kerroin (hystereesi).
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KOHTEET TOIMINNOLLA KYTKENTÄ

KOHTEET TOIMINNOLLA SÄÄTÖ/OHJAUS
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SOVELLUKSEN KUVAUS

1. MASTER/SLAVE

Master havaitsee läsnäolon ja analysoi sen asetettujen parametrien mukaisesti.

”Valaistus päälle/pois” tai ”valaistuksen valoarvo suuremmaksi/pienemmäksi”
Slavea käytetään ainoastaan tunnistusalueen laajennukseen. Läsnäolo 
välitetään eteenpäin Masterille (kohde 22) asetettujen parametrien mukaista 
analyysiä varten.

•	Valinta	Master/Master
Tunnistusalueen laajennuksessa voi kaksi Masteria toimia rinnan.
Kumpikin Master analysoi läsnäolon (kohde 24) omien, ETS-ohjelmistolla 
(Engineering-Tool-Software) asetettujen parametriensa mukaisesti ja ohjaa/
säätää valaistusta vastaavasti.

Tehdasasetus: Master

4. KAUKOSÄÄDIN

Tällä käyttö otetaan päältä Mobil-PDi/User- tai X-REMOTE (iPhone) 
-kaukosäätimellä.

 Huomio: Kaukokäyttö on poistettu käytöstä testitilassa.

2. TESTITILA

(Vain Master-laiteasetuksella)

Testitila ”päälle”    Valomittaus poistetaan käytöstä.

Käyttöönotetun testitilan avulla
tarkastetaan valaistuslaitteiston liitäntä.
Liikesensorin havaitessa liikettä valaistus on ”päällä” 5 sekunnin ajan, sen 
jälkeen seuraa viiveaika 1 sekunti ”pois”.
Sininen LED osoittaa liikkeen havaitsemisen.
Vaihto asetuksesta Testi ”päälle” asetukseen Testi ”pois” parametreja 
tallennettaessa tai automaattisesti 10 minuutin kuluttua.

 Huomautus: Testissä    Slave-tulo käytössä.

3. MENETTELY ETS-LATAUKSEN/ LAITTEEN UUDELLEENKÄYNNISTYKSEN JÄLKEEN

Valittavissa ovat: ”Ei reaktiota”, ”Päälle”, ”Pois”
Seuraavat kohteet lähetetään tällöin:

Käyttötapa Kytkentä:
- Kohde 5: ”Lähtö: valokanava 1 päälle/pois”
- Kohde 6: ”Lähtö: valokanava 2 päälle/pois”

Käyttötapa ”Säätö” tai ”Ohjaus”:
- Kohde 5: ”Lähtö: valokanava päälle/pois”
- Kohde 8: ”Lähtö: valokanava himmennysarvo 1”
- Kohde 9: ”Lähtö: valokanava himmennysarvo 2”

- Lisäksi kohde 21: ”Lähtö: HVAC-kanava päälle/pois”
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5. TUNNISTIMEN LED

Valinnaisesti LEDin kirkkaus tai ”pois”
Jos LEDiä ei ole sammutettu, sen väri voidaan määrittää liiketunnistuksessa 
(vilkkuu 2 kertaa) ja liiketunnistusta lukittaessa kohteella 23. LEDin kirkkautta 
voidaan sovittaa parametrilla 5 tasossa.

5.1 Yövalotoiminto

Näin LEDiä voidaan käyttää yövalona. Kynnysarvon ylityttyessä/alittuessa 
kytketään heti yhdelle asetetuista väreistä. Yövalo voidaan ottaa käytöstä 
kohteen 30 avulla.

SOVELLUKSEN KUVAUS

6. LIIKKEENTUNNISTUS

Havaittaessa liikettä tämä tila säilyy säädetyn ajan, jonka jälkeen antureilta 
kysytään useita kertoja sekunnissa, onko havaittu uutta liikettä (kohde 24). 
Anturin herkkyyttä voidaan asettaa parametrilla.
Kohteella 23 voidaan liikkeentunnistus lukita, tällöin LED näyttää valittua väriä.

7. ANTURIN HERKKYYS

Tehdasasetuksissa ilmaisimen herkkyydeksi on asetettu 90 %. Jos herkkyyttä 
halutaan laskea, se voidaan tehdä 10 %:n välein.

 Huomio: 100 %:n herkkyydellä saattaa esiintyä virhekytkentöjä.

8. LÄSNÄOLON SIMULOINTI

Ilmaisin tallentaa 1 viikon ajan tiedon tapahtuneista liikkeistä. Päälle-viestillä 
kohteelle 29 kytketään kanavat viikkotallennuksen mukaisesti päälle tai pois. 
Tällöin tallennettu aikakulku otetaan huomioon. Tavanomainen liikkeentunnistus 
säilyy tällöin lisäksi käytössä.

9. ULKOINEN MASTER/SLAVE

Tällä parametrilla voidaan määrittää, lähettääkö ulkoinen Master/Slave vain 
päälle-viestin havaittaessa liikettä vai lähettääkö ulkoinen laite päälle-viestin 
havaittaessa liikettä ja pois-viestin, jos liikettä ei havaita.
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SOVELLUKSEN KUVAUS

10. VALOKANAVA

10.1 Käyttötapa Valokanava

•	Käyttötapa	”Täysautomatiikka”
Valaistus kytketään automaattisesti päälle, kun ilmaisin havaitsee läsnäolon ja 
ympäristön valo on alittanut esiasetetun valaistustason tai valon tavoitearvon. 
Valaistus sammutetaan automaattisesti, jos läsnäoloa ei havaita, ja asetetun 
viiveajan kuluttua.
Valaistus sammutetaan myös automaattisesti, jos läsnäolosta huolimatta asetettu 
valaistustason tai valon tavoitearvo ylitetään.
Jotta valaistuksen päällekytkennän/sammutuksen aiheuttama äkillinen 
valaistustason muutos vältettäisiin jonkun ollessa läsnä, ilmaisin laukaistaan 
aina aikaviiveellä.
Esimerkiksi: Ohi kulkeva pilvi voisi aiheuttaa tarpeettoman kytkemisen.
Aikaviive ”kirkkaasta pimeään”: 30 s
Aikaviive ”pimeästä kirkkaaseen”: 5 min

•	Ylimääräinen	manuaalinen	valaistuksenohjaus	täysautomaattitilassa
Valaistus voidaan kytkeä manuaalisesti päälle tai pois infrapunakaukosäätimellä 
(Mobil-PDi/User, katso myös erillinen käyttöohje Mobil-PDi/User) tai viestillä, 
esim. ulkoisten KNX/EIB-painikkeiden avulla.

Jos kytkettynä on manuaalinen käyttö läsnäolon aikana (”Manual operation active while 
presence”), valo voidaan kytkeä päälle manuaalisesti. Se pysyy päällä niin 
kauan kuin ilmaisin havaitsee liikettä, riippumatta ympäristön kirkkaudesta.

Jos kytkettynä on manuaalinen käyttö lukitusajan aikana (”Manual operation during 
off-period”), ilmaisin ohjaa tänä aikana 100 %. Tämän lukitusajan ja läsnäolon 
jälkeen säätö alkaa asetetulla tavoitearvolla.
Viimeisen liikehavainnon jälkeen ilmaisin palaa takaisin edelliseen 
automatiikkakäyttöön, sen jälkeen kun viiveaika on kulunut.

 Huomautus: Koskee kaikkia valokanavan käyttötapoja.

•	Käyttötapa	”Puoliautomatiikka”
Kun ”Puoliautomatiikka” on valittu, valaistus on kytkettävä päälle Mobil-PDi/
User -IR-kaukosäätimellä tai viesteillä, esim. painamalla ulkoisia KNX/EIB-
painikkeita. Tämä tarkoittaa, ettei ilmaisin kytke valaistuksia automaattisesti 
päälle läsnäoloa havaitessaan.
Jos päivänvalon osuus kuitenkin lisääntyy ja ympäristön valo ylittää asetetun 
valoarvon läsnäoloa havaittaessa, ilmaisin sammuttaa valaistuksen automaattisesti 
5 min asetetun valoarvon saavuttamisen jälkeen.
Valaistus voidaan sen jälkeen kytkeä jälleen koska tahansa manuaalisesti.
Jos valittuna on manuaalinen käyttö lukitusajan aikana, ilmaisin käyttäytyy 
tänä aikana läsnäoloa havaittaessa manuaalisen käytön asetuksen mukaisesti, 
jonka jälkeen ilmaisin siirtyy normaalikäyttöön. Tämän ansiosta käyttäjä voi 
kytkeä valon päälle ylitetystä kynnysarvosta huolimatta, mutta se kuitenkin 
sammutetaan automaattisesti asetetun ajan kuluttua.

 Huomautus: Ulkoinen päälle-viesti esim. KNX-EIB-painikkeelta on ehdottoman 
välttämätön puoliautomatiikalla! Koskee kaikkia valokanavan käyttötapoja.

Tehdasasetus: Täysautomatiikka

valoarvo

säätely liikettä havaittaessa
lukitusajan

loppu
viiveajan

alku
viiveajan

loppu

100 %

liike

säätely

manuaalinen
käyttö

Manuaalinen käyttö lukitusajan aikana
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SOVELLUKSEN KUVAUS

10.2 Toiminto Valokanava

Valittavissa:
Kytkentä: Päälle/pois määritetyllä kytkentätasolla.
Säätö: Päälle/valoarvon säätö määritettyyn tavoitearvoon/(pois) 

vakiovalonsäätö.
Ohjaus: Valonohjaus lineaarisella kohdistuksella himmennysarvosta 

valoarvoon.

Tehdasasetus: Kytkentä

10.3 Viiveaika valokanava

•	Viiveaika	valokanava
Valittavissa 0 s, 30 s - 12 h

Tehdasasetus: 5 min

10.4 Käyttötapa mikrofoni

Mikrofonia voidaan käyttää läsnäolon havaitsemiseen, valittavissa ovat 
seuraavat käyttötavat: 
Ei mikrofonia: Vain liikeanturit ovat aktiivisia.

Kytkentä päälle vain liiketunnistuksella: Valokanavaa ei kytketä päälle mikrofonin 
avulla, mutta äänianalyysi läsnäolon aikana.

Kytkentä päälle vain mikrofonilla: Valokanava kytketään päälle ainoastaan 
mikrofonin avulla, läsnäolon aikana analysoidaan myös liikeanturit.

Vain mikrofoni, ei liiketunnistusta: 
Mikrofonin herkkyys voidaan säätää testitilassa.

10.5 Toimilaitteen palautteen arviointi

Kohteiden 12 + 13 (Säätö 12, ohjaus –) avulla voidaan arvioida toimilaitteen 
tilaa. Jos toimilaitetta ei ohjata ilmaisimen kautta, valokanava siirtyy valmiustilaan, 
jos kanavan ja toimilaitteen tilat eroavat toisistaan.

10.6 Lähetys jaksoittain

Valokanava lähettää määritetyin aikavälein jaksoittain sen ajankohtaisen tilan, 
johon liittyen voidaan määrittää, hakeeko se pois- tai päälle-viestit jaksoittain.

10.7 Menettely lukittaessa ja vapautettaessa

Valittavissa ovat molemmissa kohdissa ”Ei reaktiota”, valokanavan ”Sammutus” 
tai ”Päällekytkentä”.
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SOVELLUKSEN KUVAUS

11. TOIMINTO VALOKANAVA

11.1 Kytkentä

Kytkentäkynnys 0 = ei käytössä, vain liikkeentunnistus
Kytkentäkynnys 1 - 2000 lux (up/down-valikko) tai suoraan syöttämällä 
0 - 2000 lux
Tehdasasetus: 500 lux
Säädettävä ero (voidaan myös syöttää kohteiden 10 ja 11 avulla) välillä: 
”Kytkentätaso päälle/pois 1” ja ”Kytkentätaso päälle/pois 2”
-50 % … +50 %

Tehdasasetus: ±0 %

Pois-viestejä voidaan lähettää binäärinä (kohteet 5 ja 6), himmennysarvoina 
(kohteet 8 ja 9), (0…100 %) tai tilanneohjauksina (kohteet 2 ja 3), (1…64).
Päällekytkentä- ja sammutusarvot voidaan parametroida kulloinkin yksitellen.

11.2 Säätö

•	Himmennysarvo	säätelyn	alkaessa

Valittavissa 0 - 100 % (up/down-valikko) tai suoraan syöttämällä 0 - 100 %
Tehdasasetus: 60 %

Säätöaika: Valittavissa 0,5 - 10 s (up/down-valikko)

 Huomautus: Parametrilla ”Säätöaika” voidaan anturi sovittaa erilaisille valonlähteille 
ja liitäntälaitteille, mikäli säätöpiirissä havaitaan taipumusta heilahteluun.

Nyrkkisääntö: Mitä hitaammin valaistus reagoi, sitä pidempi säätöaika (0,5...10 s).

10.8 Viestisuodatin

Tässä voidaan estää pois- tai päälle-viestien lähettäminen valokanavan kautta.

10.9 Läsnäolosta riippumaton valonsäätely/-ohjaus

PÄÄLLE-viestillä kohteen 4 kautta voidaan läsnäolosta riippumaton valonsäätely/-
ohjaus käynnistää, kun tämä toiminto on aktivoitu parametreissa (näkyvissä 
vain käyttötavassa säätely/ohjaus).
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11.3 Ohjaus

Alempi valoarvo: 0...2000 lux
Ylempi valoarvo: 0...2000 lux

Alempi minimaalinen himmennysarvo: 0...100 %
Ylempi maksimaalinen himmennysarvo: 0...100 %

 Huomio: Maksimiarvo on aina valittava minimiarvoa suuremmaksi.

Vaiheaika: Valittavissa 0,5 - 10 s (up/down-valikko)

 Huomautus: Parametrilla ”Vaiheaika” voidaan anturi sovittaa erilaisille valonlähteille 
ja liitäntälaitteille, mikäli säätöpiirissä havaitaan taipumusta heilahteluun.

Nyrkkisääntö: Mitä hitaammin valaistus reagoi, sitä pidempi vaiheaika (0,5...10 s).

Tehdasasetus: 2 s

Valonohjausta varten voidaan parametreilla tai viestintäkohteiden 10 + 11 viesteillä 
määritellä kaksi valoarvoa. Jos maksimaalinen valoarvo saavutetaan, lähetetään 
viesti 0 %:lla, mitatussa alemmassa valoarvossa viesti lähetetään 100 %:lla. Siinä 
välissä asetussuure mitataan lineaarisesti ja lähetetään himmennystoimilaitteelle 
(kohde 8 + 9).
Ulkoisesti liitetty tai sisäinen valoanturi on tällöin asetettava niin, että se 
vastaanottaa runsaasti päivänvaloa ja vähän keinovaloa.

Esimerkki

asetussuure

maks. Lux
ylempi valoarvo

100 %

0 %

min. lux
alempi valoarvo

valoarvo

Minimaalisen ja maksimaalisen himmennysarvon muutoksen asetus (0…10 %), 
aktiivinen säätämisen ja ohjauksen aikana

Minimaalisen ja maksimaalisen himmennysarvon muutoksen asetus (0…100 %), 
aktiivinen säätämisen ja ohjauksen aikana
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11.4 Suunnistusvaloarvo

•	Suunnistusvaloarvo	1
Valittavissa 0/5 - 50 % (up/down-valikko) 5 %:n välein

 Huomautus: Käytössä vain tiloissa ”Säätö” ja ”Ohjaus”! Vakiona suunnistusvaloarvo 
1 on käytössä. Vaihto suunnistusvaloarvoon 2 tapahtuu kohteen 14 kautta päälle-
viestillä tai suunnistusvaloarvoon 1 pois-viestillä. Käytössä vain, kun suunnistusvalolle 
on valittu arvo ”Päälle”.

Tehdasasetus: 10 %

•	Suunnistusvaloarvo	2
Valittavissa 0/5 - 50 % (up/down-valikko) 5 %:n välein

 Huomautus: Käytössä vain vakiovalonsäädössä/-ohjauksessa! Käytössä vain, kun 
suunnistusvalolle on valittu arvo ”Päälle”.

Tehdasasetus: 25 %

Suunnistusvalotoiminto sammutetaan kohteen 15 pois-viestillä ja kytketään 
päälle-viestillä. Jos suunnistusvalotoiminto on sammutettu, ilmaisin kytkeytyy 
läsnäolon ja viiveajan jälkeen pois/0 %. 
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13. HÄMÄRÄKYTKIMET

Hämäräkytkin lähettää viestintäkohteelle 26 normaalikäytössä päälle-viestin, 
jos kytkentäajan kynnysarvo alitetaan jatkuvasti, ja pois-viestin, jos kytkentäajan 
kynnysarvo ja hystereesi ylitetään jatkuvasti. Pois-viesti voidaan lähettää binäärinä 
(kohde 26), himmennysarvona (kohde 27), (0…100 %) tai tilanneohjauksena 
(kohde 28), (1…64). Päällekytkentä- ja sammutusarvot voidaan parametroida 
kulloinkin yksitellen. Viestintäkohteen 25 kautta tapahtuneen manuaalisen 
kytkennän jälkeen hämäräkytkin pysyy poissa käytöstä, lukitusajan jälkeen 
se siirtyy normaalikäyttöön.

SOVELLUKSEN KUVAUS

12. HVAC-KANAVA

 Huomautus: Läsnäololähtö on riippumaton parametreilla asetetuista valoarvoista.

Päällekytkentäviive valittavissa välillä 0 min ja 2 - 30 min
Tehdasasetus: 0 min

Viiveaika valittavissa välillä 0, 1 - 60 min ja korkeintaan 12 tuntia
Tehdasasetus: 60 min

12.1 Lähetys jaksoittain

HVAC-kanava lähettää määritetyin aikavälein jaksoittain ajankohtaisen tilansa. 
Tähän liittyen voidaan määrittää, hakeeko se pois- tai päälle-viestit jaksoittain.

12.2 Menettely lukittaessa ja vapautettaessa

Valittavissa ovat molemmissa kohdissa ”Ei reaktiota”, valokanavan ”Sammutus” 
tai ”Päällekytkentä”.
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14. VALOARVO

14.1 Ajankohtainen valoarvo

Ajankohtainen valoarvo voidaan siirtää jaksoittain tai määritellystä erotuksesta 
viimeksi lähetettyyn tosiarvoon nähden. Tämä arvo lasketaan seuraavasti:

Arvo = [valoarvo anturista x muuttaja x kerroin] + poikkeama

Ajankohtaisen valoarvon lähettäminen voidaan lukita kohteella 16, tällöin 
voidaan lähettää ajankohtainen tai parametrissa määritelty arvo.

14.2 Ulkoinen valoarvo

Sisäistä valonsäätelyä/-ohjausta varten voidaan lisäksi liittää ja painottaa 
ulkoinen anturi KNX-liitännän kautta. Säätelyn/ohjauksen tosiarvo on silloin:

Arvo = valon tosiarvo + [ulkoinen valoarvo x muuttaja x kerroin]

14.3 Sisäinen valoarvo

Lisäksi voidaan valonsäätelyn/-ohjauksen valvontaan antaa sisäinen valoarvo 
suoraan anturilta ilman kerrointa ja poikkeamaa kohteen 18 kautta. Se 
lähetetään tällöin aina samanaikaisesti ajankohtaisen valoarvon kanssa 
viestintäkohteelle 19.

15. HÄLYTYS

Hälytystoiminto voidaan parametroida samalle tai eritellylle käyttäytymiselle 
päälle- ja poiskytkettäessä.
Hälytyslähtö (kohde 32) voidaan lukita kohteen 31 avulla. Käyttäytyminen 
kohteen 31 kautta lukittaessa tai vapautettaessa on valittavissa (Ei reaktiota, 
Poiskytkentä, Päällekytkentä).
Liikkeiden tunnistusten määrä aikaikkunan sisällä on säädettävissä.

SOVELLUKSEN KUVAUS
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16. ILMAN LAATU

16.1 Ajankohtainen ilman laadun arvo

Ilmaisin lähettää määritellyin aikavälein jaksoittain ajankohtaisen ilman laadun 
tilan. Tämä arvo lasketaan seuraavasti:

ARVO = [ilman laatu anturista x muuttaja x kerroin] + poikkeama

Ajankohtaisen ilman laadun arvon lähettäminen voidaan lukita kohteella 
33, tällöin voidaan lähettää ajankohtainen tai parametrissa määritelty arvo.

16.2 Ulkoinen ilman laadun arvo

Sisäistä ilman laadun säätelyä/ohjausta varten voidaan lisäksi liittää ja painottaa 
ulkoinen anturi KNX-liitännän kautta. Säätelyn/ohjauksen tosiarvo on silloin:

ARVO = ilman laadun tosiarvo + [ulkoinen ilman laadun arvo x muuttaja x kerroin]

16.3 Sisäinen ilman laadun arvo

Lisäksi voidaan ilman laadun säätelyn/ohjauksen valvontaan antaa sisäinen 
valoarvo suoraan anturilta ilman sisäistä kerrointa ja poikkeamaa kohteen 34 
+ 35 kautta. Se lähetetään tällöin aina samanaikaisesti ajankohtaisen ilman 
laadun arvon kanssa viestintäkohteelle 36.

16.4 Ilman laadun raja-arvot

Tämän parametrin avulla voidaan parametroida raja-arvot 1, 2 ja 3 ilman 
laadulle. Säädettävissä on kulloinkin reaktiot raja-arvojen ylitykselle tai 
alitukselle, jotka voidaan lähettää seuraavasti:

Päälle/Pois-viesti

Pois/Päälle-viesti tai 

Päälle- tai Pois-viesti ilman lisäreaktiota.

Lisäksi voidaan asettaa lähetysviive 1 min - 4 h ylityksen tai alituksen sattuessa. 
Akustisella varoitusilmoituksella ilmoitetaan toistuvasti, jos jokin vastaavista 
raja-arvoista 1, 2 ja 3 on ylitetty.
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17. LÄMPÖTILA

17.1 Ajankohtainen lämpötila-arvo

Ilmaisin lähettää määritellyin aikavälein jaksoittain ajankohtaisen lämpötilan 
tilan. Tämä arvo lasketaan seuraavasti:

ARVO = [lämpötila anturista x muuttaja x kerroin] + poikkeama

Ajankohtaisen lämpötilan lähettäminen voidaan lukita kohteella 52, tällöin 
voidaan lähettää ajankohtainen tai parametrissa määritelty arvo.

17.2 Ulkoinen lämpötila-arvo

Sisäistä lämpötilan säätelyä/ohjausta varten voidaan lisäksi liittää ja painottaa 
ulkoinen anturi KNX-liitännän kautta. Säätelyn/ohjauksen tosiarvo on silloin:

ARVO = lämpötila-arvon tosiarvo + [ulkoinen lämpötila-arvo x muuttaja x kerroin]

17.3 Sisäinen lämpötila-arvo

Lisäksi voidaan lämpötilan säätelyn/ohjauksen valvontaan antaa sisäinen 
lämpötila-arvo suoraan anturilta ilman kerrointa ja poikkeamaa kohteen 53 + 
54 kautta. Se lähetetään tällöin aina samanaikaisesti ajankohtaisen lämpötila-
arvon kanssa viestintäkohteelle 55.

17.4 Lämpötilan raja-arvot

Tämän parametrin avulla voidaan parametroida raja-arvot 1, 2 ja 3 lämpötilalle. 
Säädettävissä on kulloinkin reaktiot raja-arvojen ylitykselle tai alitukselle, jotka 
voidaan lähettää seuraavasti:

Päälle/Pois-viesti

Pois/Päälle-viesti tai

Päälle- tai Pois-viesti ilman lisäreaktiota.

Lisäksi voidaan asettaa lähetysviive 1 min - 4 h ylityksen tai alituksen sattuessa.
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18. ILMANKOSTEUS

18.1 Ajankohtainen ilmankosteusarvo

Ilmaisin lähettää määritellyin aikavälein jaksoittain ajankohtaisen ilmankosteustilan. 
Tämä arvo lasketaan seuraavasti:

ARVO = [ilmankosteus anturista x muuttaja x kerroin] + poikkeama

Ajankohtaisen ilmankosteuden lähettäminen voidaan lukita kohteella 65, tällöin 
voidaan lähettää ajankohtainen tai parametrissa määritelty arvo.

18.2 Ulkoinen ilmankosteusarvo

Sisäistä ilmankosteuden säätelyä/ohjausta varten voidaan lisäksi liittää ja 
painottaa ulkoinen anturi KNX-liitännän kautta. Säätelyn/ohjauksen tosiarvo 
on silloin:

ARVO = ilmankosteusarvon tosiarvo + [ulkoinen ilmankosteusarvo x muuttaja x kerroin]

18.3 Sisäinen ilmankosteusarvo

Lisäksi voidaan ilmankosteuden säätelyn/ohjauksen valvontaan antaa sisäinen 
ilmankosteusarvo suoraan anturilta ilman kerrointa ja poikkeamaa kohteen 
66 + 67 kautta. Se lähetetään tällöin aina samanaikaisesti ajankohtaisen 
ilmankosteusarvon kanssa viestintäkohteelle 68.

18.4 Ilmankosteuden raja-arvot

Tämän parametrin avulla voidaan parametroida raja-arvot 1, 2 ja 3 
ilmankosteudelle. Säädettävissä on kulloinkin reaktiot raja-arvojen ylitykselle 
tai alitukselle, jotka voidaan lähettää seuraavasti:

Päälle/Pois-viesti

Pois/Päälle-viesti tai 

Päälle- tai Pois-viesti ilman lisäreaktiota.

Lisäksi voidaan asettaa lähetysviive 1 min - 4 h ylityksen tai alituksen sattuessa.


