Systém FIBARO používá obousměrnou, potvrzovanou rádiovou
komunikaci a automatické vytváření optimální přenosové trasy.
Síť rovněž kontroluje spojení s jednotlivými prvky, takže
spolehlivost přenosu u rádiového systému FIBARO je srovnatelná
se systémy využívajícími drátovou komunikační sběnici.

CZ

Poplachy/ALARMS:

i

Systém FIBARO pracuje v bezplatném rádiovém pásmu
vyhrazeném pro přenos dat. Každá rádiová síť systému FIBARO
má své vlastní jedinečné identifikační číslo (home ID), díky čemuž
může vedle sebe pracovat více systémů v jedné budově bez
vzájemného rušení.

Zásuvka s ovládáním a měřením
FGWPE/F-101 v.2.1 - v.2.3
Instalační návod
Zásuvka Fibaro (Wall Plug) je univerzální reléový spínač ve formě
zásuvky s komunikací Z-Wave. Zásuvka může spínat zátěže až do
příkonu 2500W. Zásuvka je vybavena měřením spotřeby energie
zátěží a může signalizovat aktuální hodnotu spotřeby měnící se
barvou průhledného lemu na čelní straně.
Zásuvka Fibaro může být ovládána uživatelem přímo pomocí
tlačítka (tlačítko B) umístěného na těle, nebo dálkově z libovolné
řídicí jednotky používající komunikační protokol Z-Wave.

Parametry
Napájení:

110-230 V stř +/-10%, 50/60 Hz

Spínaný výkon:

11A, 230V, 50/60 Hz Trvalá zátěž
13A, 230V, 50/60 Hz Krátkodobá zátěž

Vlasní spotřeba:

max 0,8W

Spínaný výkon:
(pro odporovou zátěž)

2,5kW trvalá zátěž
3,0kW Krátkodobá zátěž

Certifikace:

EN 55015 (rušení)
EN 60669-2-1 (provozní
bezpečnost)

Max. teplota elektroniky:

105 °C

Rozsah pracovních teplot :

0 - 40 °C

Tepelná pojistka:
Pro použití s typy E nebo F
(Schuko) zásuvek:

o

115 C - Ta (Ta = teplota
okolí).
- CEE 7/16 - max 2,5 A
- CEE 7/17 - max 16A
- Duální typ zástrček E/F

Výkon vysílače:

1mW

Komunikační protocol:

Z-Wave

Pracovní frekvence:

868,4 MHz

Dosah:

až 50 m v otevřeném terénu
až 30 m v interiéru
(v závislosti na použitých
stavebních materiálech)
43 x 65mm

Rozměry: (Průměr x Hloubka):

UPOZORNĚNÍ
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V případě použití jiného než odporového typu zátěže, je třeba
zohlednit účiník (cos φ) a pro indukční a kapacitní typy zátěží
příslušným způsobem omezit velikost zátěže

Je doporučeno nepřekračovat zatížení zásuvky
hodnotami překračujícími 8A / 1,5kW

Ačkoliv je použitá technologie Z-Wave relativně nová, díky její
jednoduchosti, spolehlivosti a rostoucímu rozšíření se stala
standardem – mezinárodně normalizovanou technologií, obdobou
rozšířenému standardu Wi-Fi. Kompatibilita zařízení garantovaná
normou umožňuje velkému množství firem vyrábět širokou škálu
praktických prvků, snímačů, čidel a dalších doplňků. Tato
otevřenost zajišťuje rozvoj systému a velký výběr periferií pro
všechny aplikace.

- Modul lze připojit k Z-Wave řídicí jednotce FIBARO a jiných
výrobců.
- Výstupním prvkem modulu je galvanicky izolovaný spínací
kontakt.
- Měření okmžité spotřeby a celkové (průměrné) spotřeby

2.

Instalace

1) Zasuňte zásuvku do zásuvky 230V.
2) Připojet zásuvku k síti Z-Wave.
3) Připojte do zásuvky požadovanou zátěž (nepřekračujte příkon
2 500W)
4) Vypínač připojené zátěže zapněte do polohy ZAP
5) Pro ruční zapnutí zátěže stiskněte na zásuvce ovládací
tlačítko B (popřípadě zapněte zásuvku na dálku z řídicí
jednotky). Po zapnutí bude průhledný lem svítit.
6) Velikost zatížení určuje barvu svitu průhledného lemu.
7) Pro ruční vypnutí stiskněte na zásuvce ovládací tlačítko B,
8) Po vypnutí zásuvky svíticí lem zhasne.

3. Připojení k síti Z-Wave
Zásuvka lze ovládat ručně tlačítkem B umístěném na těle zásuvky
nebo z řídící jentoky přes rádiovou síť Z-Wave. Pro připojení
zásuvky k síti Z-Wave postupujte následovně:
1) Zasuňte zásuvku do zásuvky 230V.
2) Po připojení napájení zásuvka zahájí proces automatického
připojování k řídicí jednotce prostřednictvím sítě Z-Wave.
Aktivace automatického připojování bude signalizována jedním
červeným bliknutím lemu zásuvky.
3) V menu řídicí jednotky aktivujete režim učení (přidání/odebrání
modulu) viz návod k řídicí jednotce HC2 nebo film na YouTube.
4) Zásuvka bude rozpoznána a automaticky připojena k síti
Z-Wave.
Po dokončení procesu připojování se funkce automatického
připojování vypne, a zásuvka se již nebude pokoušet o připojení
k síti Z-Wave.
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POZNÁMKA
Pro vypnutí funkce automatického připojování
stiskněte tlačítko B po připojení napájení.

Pro připojení zásuvky k síti Z-Wave manuálně bez použití funkce
automatického připojování:
1) V menu
řídicí
jednotky
aktivujete
režim
učení
(přidání/odebrání modulu) viz návod k řídicí jednotce HC2)
2) Třikrát stiskněte tlačtko B na krytu zásuvky

Pro odpojení zásuvky od sítě Z-Wave:
1) Zasuňte zásuvku do zásuvky 230V.
2) V menu řídicí jednotky aktivujete režim učení (přidání/odebrání
modulu) viz návod k řídicí jednotce HC2)
3) Třikrát stiskněte tlačtko B na krytu zásuvky

Systém automatizace domácnosti/budov FIBARO je bezdrátový
systém využívající technologii rádiové sítě Z-Wave, jejíž použití
poskytuje velké množství výhod v porovnání s podobnými systémy.
Výhodou systému Fibaro je, že vypínače, stmívače a další moduly
slouží nejen jako vysílače a přijímače, ale i retranslátory rádiového
signálu, takže každý použitý prvek zvyšuje kvalitu pokrytí tím, že může
přeposílat signály z prvků které jsou vzdáleny nebo v místech se
silným tlumením rádiového pole.

Po úspěšném připojení zásuvky k síti s řídicí jednotkou se zásuvka
zobrazí v uživatelském rozhraní jednotky HC2 jako následující
obrázek:

Reset zásuvky

Resetováním zásuvky se vymaže konfigurační paměť, čímž se
vymažou i informace o připojení k síti Z-Wave a uložené informace
o průměrné spotřebě.
Postup Resetu zásuvky Fibaro:
1. Zasuňte zásuvku do zásuvky 230V.
2. Stiskněte a držte tlačítko B po dobu 15 - 20 sekund
dokud nezačne lem zásuvky svítit žlutě
3. Uvoněte tlačítko B
4. Krátce stiskněte tlačítko B.
Po dokončení Resetu zásuvky začne lem zásuvky svítit červeně a
pak zhasne. Rovněž spínací relé v zásuvce se vypne.
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POZNÁMKA
.
Pro informaci o místní ceně použité pro výpočet
ceny spotřebované energie se obraťte se na
vašeho místního dodavatele el. energie.

Zásuvka obsahuje vestavěnou funkci indikaci dosahu/síly signálu
vysílaného z řídicí jednotky Z-Wave (ne z retranslujících zařízení).

Pro vynulování čítače spotřeby elektrické energie:
1. Zasuňte zásuvku do zásuvky 230V.
2. Stiskněte a držte tlačítko B po dobu 5 - 10 sekund dokud
nezačne lem zásuvky svítit zeleně
3. Uvoněte tlačítko B
4. Krátce stiskněte tlačítko B.

Pro otestování dosahu:
1.
Zasuňte zásuvku do zásuvky 230V.
2.
Stiskněte a držte tlačítko B po dobu 10-15 sekund
dokud nezačne lem svítit fialově
3.
Uvoněte tlačítko B
4.
Krátce stiskněte tlačítko B.
5.
Lem zásuvky začne barevným svitem signalizovat
dosah sítě Z-Wave – viz níže popsaná významy.
6.
Pro ukončení režimu indikace dosahu/síly signálu,
stiskněte krátce tlačítko B. Stiskem spínací relé
v zásuvce nezmění svůj stav.

POZNÁMKA
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Některé

řídicí

jednotky

umožňují

vynulovat

čítač

spotřeby na dálku z menu řídicí jednotky.

3) Často kladené otázky k měření spotřeby.
Obr. 1 Ikona zásuvky v uživatelském rozhraní jednotky HC2
Kliknutím na tlačítka Zap/Vyp (ON/OFF) je možno zapínat a
vypínat spotřebič připojený k zásuvce.

7. Vazby mezi moduly (asociace)
Vytvoření přímé vazby mezi Z-Wave moduly- asociace, umožňuje
zásuvce přímo, (bez účasti řídicí jednotky) ovládat další moduly
přihlášené v síti Z-Wave – např. další zásuvky, spínače, stmívače
žaluziové moduly atp.
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Údaje o spotřebě udávané výrobci jsou často založeny na
odhadech nebo měřeny za ideálních podmínek. Při skutčném
nasazení spotřeba zařízení závisí např. na napětí v síti pořípadě
dalších faktorech. Může nastat situace, kdy stejná zařízení
vykazují různou spotřebu.
Proč se liší spotřeba naměřená u toho samého zařízení při
připojení do různých zásuvek v domě?
Příčinou bývá různé napětí v jednotlivých zásuvkách, v důsledku různé
délky kabelů a počtu spotřebičů na daném napájecím okruhu.

Proč se liší spotřeba naměřená u toho samého zařízení
v průběhu dne?

POZNÁMKA

Příčinou je kolísání napětí v dané větvi rozvodné sítě/okruhu.
Proč systém měří spotřebu a ne jiné a další parametry?

I skupina asociací je použita pro signalizaci stavu zásuvky
ZAP/VYP. Umožňuje odeslat ovládací povel na ostatní
asociovaná zařízení kdykoliv zásuvka změní svůj stav.
II skupina asociací je použita pro signalizaci stavu zásuvky
v závislosti na proudovém odběru. Tato skupina vazeb/asociací
se konfiguruje pomocí parametrů č. 50, 51 a 52, viz dále.
III skupina asociací je použita pro signalizaci stavu zásuvky na
jediné zařízení – hlavní řídicí jednotku
Z-Wave (HC2…).
Nedoporučuje se měnit nastavení této skupiny vazeb.
Zásuvka umožňuje přiřadit každé skupině asociací 5
bežných/jednoprvkových zařízení z čehož jedno pole/zařízení je
vyhrazeno pro hlavní žídicí jednotku Z-Wave.

i

Proč se neukazuje, že zařízení spotřebovává přesně 100W,
když jeho štítek/návod udává tuto spotřebu?

Vytvoření přímé vazby mezi moduly- asociace,
umožňuje přímý přenos povelů mezi moduly bez
účasti řídicí jednotky.

Zásuvka umožňuje použít tři skupiny vazeb/asociací:

UPOZORNĚNÍ
Povely posílané do skupiny asociací č.1 jsou posílány
pouze při ručním ovládání zásuvky tlačítkem B. Povely
posílané do skupiny asociací č.2 jsou posílány
automaticky, v závislosti na nastavení parametrůč. 50,
51 a 52.

Pro vytvoření vazby/asociace pomocí řídicí jednotky HC2 vstupte
do menu nastavování prametrů modulu (device options) kliknutím
na ikonu montážního klíče:
Vyberte záložku parametry zařízení (device options). Poté vyberte,
ke které skupině a která zařízení budou asociována/přiřazena.
Rozeslání informací o vazbách ve skupinách do jednotlivých
zařízení může trvat i několik minut.

1) Zásuvka Fibaro umožňuje měření okamžitého odběru a
průměrné spotřeby el. energie zátěží. Naměřené údaje jsou
odeslány do řídící jednotky HC 2. Měření jsou prováděna
nezávislým mikroprocesorem v modulu, určeným výhradně
pro tento účel, který zajišťuje maximální přesnost. Měřící obvody
modulu jsou vždy kalibrovány při výrobě modulu.
POJMY:
Okamžitá spotřeba – činná energie (W) právě spotřebovávaná
zátěží.
Spotřeba - energie spotřebovaná v určitém časovém období
měřená v kWh. Jedna kW odpovídá spotřebované energii 1kW za
jednu hod.
1kWh = 1000Wh.
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POZNÁMKA
Vypnutí LED indikace vypne i indikaci poplachu.

2) Zásuvka uchovává naměřená data ve své trvalé paměti, takže
při odpojení od napájení nedojde k jejich vymazání.

Vynulování čítače spotřeby bude signalizováno dvojitým zeleným
bliknutím lemu zásuvky. Spínací relé v zásuvce nezmění stav.

8. Proudová zatížitelnost a měření spotřeby energie

5.
1. Obecné informace o systému FIBARO

6. Ovládání zásuvky přes síť Z-Wave

Systém FIBARO vytváří a využívá dynamickou strukturu své
rádiové sítě. Po zapnutí je vždy automaticky aktualizována pozice
jednotlivých prvků, a v reálném čase je v mřížové topologii
ověřena a sestavena optimální komunikace se všemi prvky.
Modul zásuvky fy Fibaro (dále jen zásuvka) je určen pro zapínání
a vypínání elektrických spotřebičů na dálku nebo tlačítkem na
zásuvce. Zásuvka autmaticky identifikuje připojenou zátěž a je
vybavena ochranami proti přetížení a zkratu. Je vybavena
jedinečným systémem měření spotřeby a indikace okamžité
spotřeby různobarevným svitem průhledného lemu na čelní
straně.

4. Odpojení od sítě Z-Wave
Technické informace + upozornění

Upozornění!
Resetování
zásuvky
nezajistí
automatické
vymazání informací o modulu z paměti Z - Wave
sítě v řídící jednotce (záznam o modulu zůstane
zachován).
Po resetování zásuvky odstraňte (vymažte)
záznam o zásuvce v menu řídicí jednotky, viz
návod k řídicí jednotce HC2

Spotřeba je hlavní/nejdůležitější
energii.

údaj pro výpočet nákladů na

Proč se u některých zařízení spotřeba mění a u jiných zůstává
stále stejná?
Některá zařízení mění svou spotřebu v závislosti na činnosti režimu. Typicky jsou to např počítače a plazmové TV. U podobných
zařízení je doporučeno modifikovat nastavení parametrů měření
zásuvkou, aby nedocházelo k příliš častému vysílání zpráv o
změnách spotřeby v síti Z-Wave.
Upravte konfigurační parametry č. 40, 42 and 43 pro snížení
počtu hlásšení o spotřebě. Hodnotu parametru 42 a/nebo 43 se
musí zvětšit v závislosti na odpozorovaných výsledcích.(Např.
parametr 42 nastavit na 30 a parametr 43 nastavit na 60).

9. Nastavení funkcí indikačního LED okraje
Zásuvka má vestavěný indikační lem, který barvami signalizuje
odběr připojených zařízení a stav zásuvky. Barvy se mohou měnit
v plném RGB rozsahu. Další funkcí indikátoru je indikace
dosahu/síly signálu z řídicí jednotky Z-Wave a signalizace aktivace
teplené pojistky (parametr č.70).
Indikační režimy barevného LED lemu:
1) Zásuvka Zap/Vyp signalizováno barvami nastavenými
v parametrech č. 60, 61, 62
2) Signalizace poplachu dle nastavení parametru 63
3) Reset/vynulování čítače energie signalizováno dvojitým zeleným
bliknutím
4) Po připojení k napájení zásuvka signalizuje stav připojení k síti ZWave. Jedno zelené bliknutí – připojeno k síti Z-Wave. Jedno
červené bliknutí – NEpřipojeno k síti Z-Wave.
5) Žluté blikání znamená zápis do paměti – probíhá proces
aktualizace vnitřního software.
6) Střídavé blikání žlutá/črvená znamená přehřátí elektroniky
zásuvky (přetížení).
Indikační LED lem může uplně vypnut následujícím postupem:
1.
Zasuňte zásuvku do zásuvky 230V.
2.
Stiskněte a držte tlačítko B po dobu 2-5 sekund
dokud nezačne lem zásuvky blikat bíle
3.
Uvoněte tlačítko B
4.
Krátce stiskněte tlačítko B.
Spínací relé v zásuvce nezmění stav. Je-li třeba opět zapnout
indikaci LED lemem, zopakujte stejný postup, kterým byla indikace
vypnuta.

Signalizované režimy sítě Z-Wave:
Lem zásuvky bliká zeleně – Zásuvka se pokouší vytvořit přímé
(bez retransace dalším modulem) spojení s řídicí jednotkou.
Jestliže se nepodaří spojit přímo s jednotkou, zásuvka se pokusí
vytvořit spojení routované přez dostupné moduly (retranslací).
Hledání routované trasy je indikováno žlutým blikáním lemu.
Lem zásuvky svítí zeleně – Zásuvka se úspěšně vytvořila přímé
spojení s řídicí jednotkou.
Lem zásuvky bliká žlutě – Zásuvka se pokouší vytvořit spojení
s řídicí jednotkou routované přez dostupné moduly (retranslací).
Lem zásuvky svítí žlutě – Zásuvka se úspěšně vytvořila spojení
s řídicí jednotkou routované přez dostupné moduly. Po dvou
sekundách se zásuvka opět pokusí vytvořit přímé spojení s řídicí
jednotkou, což bude indikováno zeleným blikáním lemu.
Lem zásuvky bliká fialově – zásuvka je umístěna mimo dosah
sítě Z-Wave, nebo je síť zanerázdněna. Úplné selhání o připojení
k řídicí jednotce bude signalizováno červeným blikáním lemu Po
dvou sekundách se zásuvka opět pokusí vytvořit přímé spojení
s řídicí jednotkou, což bude indikováno zeleným blikáním lemu.

10. Pokročilé nastavení
Pro nastavení dalších parametrů zásuvky pomocí řídicí jednotky
HC2 vstupte do menu nastavování prametrů modulu (device
options) kliknutím na ikonu montážního klíče:

Poplach přijatý formou zprávy ze sítě Z-Wave bude signalizován
svitem LED indikačního lemu podle nastavení parametru 63.
Červeno/modro/bílé blikání je nastaveno jako výchozí.
Stav napájení připojené zátěže bude změněn v závislosti na
nastavení parametru č. 35. Při výchozím nastavení zůstane stav
připojené zátěže nezměněn.
Zásuvka bude po přijmu poplachového povelu ze sítě Z-Wave signalizovat
poplach po dobu specifikovanou v parametru 39 (výchozí hodnota 10
minut), pakliže nebude popach zrušen dříve. Dále je možno poplach zrušit
stiskem a podržením tlačítka B na dobu 2-5 sekund.

34. Nastavení reakce na typy poplachových zpráv
Parametr definuje poplachové zprávy ze sítě Z-Wave na které bude
zásuvka ragovat.
Výchozí nastavení: 63
Dostupné varianty nastavení: 0 - 63.
1 – obecný poplach/general alarm,
2 - kouřový poplach / smoke alarm,
4 - CO alarm,
8 - CO2 alarm,
16 - poplach vysoká teplota /high temperature alarm,
32 – poplach zaplavení/ flood alarm,
63 – zásuvka reaguje na všechny typy poplachových zpráv.
Má – li zásuvka reagovat na více typů zpráv, může být nastavená
hodnota součtem více povolených hodnot. Např. hodnota = 5
znamená povolenou reakci na obecný poplach/general alarm (1) a
CO poplach /CO alarm (4).
Parametr: 1 [byte]

35. Nastavení reakce na poplachové zprávy -chování
Parametr definuje, jak bude zásuvka ragovat na poplachové zprávy
(device's status change)
Výchozí nastavení: 0
Dostupné varianty nastavení:
0 – žádná reakce
1 – zapnout výstup/připojené zařízení. Indikační lem bude
signalizovat poplach po nastavenou dobu (parametr 39),
nebo do zrušení poplachu.
2 - vypnout výstup/připojené zařízení. Indikační lem bude
signalizovat poplach po nastavenou dobu (parametr 39),
nebo do zrušení poplachu.
3 – periodicky (každou sekundu) změň stav výstupu/připojeného
zařízení. Po dobu trvání poplachového stavu zásuvka nebude
hlásit Z-Wave zprávami změny stavu, změny v napájení a
bude ignorovat poplachové zprávy. Po uplynoutí trvání doby
poplachu (parametr 39), nebo po zrušení poplachu, bude stav
připojeného zařízení nastaven na stejnýstav jaký byl
v okamžiku zahájení poplachu.
Parameter: 1[byte]

Vyberze záložku pokročilého nastavení (advanced settings).

Obecné:
1. Funkce trvalého zapnutí – jen měření (always on function)
Po zapnutí této funkce bude zásuvka udržovat připojené zařízení
stéle zapnuto. Nepůjde vypnout B tlačítkem a zásuvka nebude
reagovat na poplachové zprávy.
Funkce trvalého zapnutí "Always on" je používá má-li být zásuvka použita
jen jako měříci prvek spotřeby, bez jakékoliv možnosti vypnutí zátěže.
Nepůjde ji vypnout ani zprávou z jiného prvku (parametr 35 bude
ignorován).

V režimu trvalého zapnutí může být spotřebič odpoje jen pouze
nastaví-li uživatel limit, a dojde-li k překročení definovaného objemu
spotřeby (parametr 70). V takovém případě může být připojené
zařízení znovu zapnuto stiskem tlačítka B nebo povelem/zprávou
z jiného modulu. Ve výchozím nastavení je ochrana proti přetížení
vypnuta.
Výchozí nastavení: 1
Dostupné varianty nastavení:
0 – funkce aktivována
1 - funkce Neaktivována (vypnuta)
Parameter: 1 [byte]

16 – Obnovení stavu výstupu po výpadku napájení
Definuje jak se bude chovat výstup zásuvky po obnovení napájení
po výpadku napájení.
Výchozí nastavení: 1
0 – Spínač nenaběhne do stavu při výpadku ale do stavu Vypnuto
1 - Spínač si zapamatuje stav a naběhne do stavu v jakém byl při
výpadku
Parameter: 1 [byte]

i

POZNÁMKA
Je-li nastavena funkce trvale zapnuto "always on",
budou poplachové funkce ignorovány.

39. Doba trvání poplachu
Parametr definuje, jak dlouho bude zásuvka po přijetí polachové
zprávy v poplachovém stavu. Posílá-li zařízení posílající
poplachovou zprávu i hodnotu délky trvání polachu, je hodnta
nastavená v parametru 39 ignorována.
Výchozí nastavení: 600 (sekund).
Dostupné varianty nastavení: 1 - 65536 (seconds)
Parametr: 2[byte]

HLÁŠENÍ O SPOTŘEBĚ (REPORTS)
Zprávy o spotřebě připojené zátěže posílá modul do hlavní řídicí
jednotky HC2. Výchozí hodnoty dále uvedených parametrů jsou
nastaveny tak, aby bylo možno zobrazovat okamžitou spotřebu, ale
současně nedocházelo k zahlcování sítě Z-Wave nadměrným
počtem zpráv. Nastavení vyhovuje většině připojovaných zátěží,
ale v případě potřeby je možno nastavení upravit, aby se
optimalizovalo zatížení sítě Z-Wave. V extémních případech je
doporučeno poslání zpráv vypnout úplně a nastavit dotazování na
naměřené hodnoty v jednotce HC2.
Zásuvka posílá zprávy o odběru v nestavené periodě. Toto posílání
je možno ovlivnit dále popsanými parametry.
40. Okamžité hlášení při změně
Parametr definuje, o kolik se musí spotřeba změnit v procentech,
aby byla hodnota spotřeby odeslána řídicí jednotce nejvyšší
prioritou. Ve výchozím nastavení zásuvka odesílá zprávu
okamžitě, jestliže se zatížení změní o 80%.
Default setting: 80 (%)
Výchozí nastavení: 1 - 100 (%).
Hodnota 100 (%) zanamená že hlášení spotřeby je vypnuto.
Parameter: 1[byte].
POZNÁMKA
V extrémních případech může dojít při rychlých
změnách zátěže k odesílání zpráv každou sekundu.
Takto rychlé odesíláí může zahlcovat síť Z-Wave, a
proto by tento parametr měl zohledňovat pouze
významné změny v hodnotě zátěže.

42. Standardní hlášení při změně
Parametr definuje, o kolik se musí spotřeba změnit v procentech,
aby byla hodnota spotřeby odeslána řídicí jednotce jako standardní
zpráva. Ve výchozím nastavení zásuvka odesílá zprávu, jestliže se
zatížení změní o 15%.
Při výchozím nastavení, mohou být tyto změny v odběru odesílány
max 5x za 30 sekund. Zásuvka posílá 5 zpráv během doby
specifikované v parametru 43.
Výchozí nastavení: 15 (%)
Možné hodnoty nastavení: 1 - 100 (%)
Hodnota 100 (%) znamená, že hlášení spotřeby je vypnuto.
Parametr: 1[byte]

43. Frekvence posílání zpráv o spotřebě
Parametr definuje, jak často se budou posílat standardní zprávy o
spotřebě (parametr 42). Při výchozím nastavení, jsou zprávy o
změně v odběru (změna o 15%) odesílány max 5x za 30 sekund
Výchozí nastavení: 30 (s)
Možné hodnoty nastavení: 1 - 254 (s)
Hodnota 255 – zprávy budou posílány pouze periodicky (nastavení
parametru 47), nebo v případě vyžádání z řídicí jednotky.
Parametr: 1[byte]

45. Zprávy o změně celkové spotřeby připojeného zařízení
Nová hodnota celkové hodnoty spotřeby (nasčítané doposud) bude
odeslána při zadané velikosti změny.
Výchozí nastavení: 10 (0,1 kWh).
Možné hodnoty nastavení: 1 - 254 (0,01kWh - 2,54kWh).
Hodnota 255 – zprávy o celkové spotřebě NEbudou posílány
Zprávy budou posílány pouze v případě vyžádání z řídicí jednotky.
Parameter: 1[byte]

52. Činnost prováděná v případě překročení nastavených
úrovní spotřeby (nastavené parametry 50 a 51)

63. Barva kteou bude svítit LED lem, je-li přijeta polachová

Parametr určuje, jak budou ovládána zařízení z druhé skupiny
asociací (vazeb) v závislosti na oběru naměřeném zásuvkou.
Výchozí nastavení: 6

Možné hodnoty nastavení:
0 – Žádná zaměna barvy. LED lem svítí barvou určenou parametry
61 nebo 62

Možné hodnoty nastavení:

1 – LED lem bliká červeně/modře/bíle ( výchozí nastavení)

0 - funkce vypnuta – žádná činnost

2 - Svítí bíle

1 – zapni asociovaná zařízení (on), při poklesu odběru pod
hodnotu nastavenou v parametru DOWN (parametr 50)

3 - Svítí červeně

2 - vypni asociovaná zařízení (OFF), při poklesu odběru pod
hodnotu nastavenou v parametru DOWN (parametr 50)
3 - zapni asociovaná zařízení (on), při překročení odběru nad
hodnotu nastavenou v parametru UP (parametr 51)
4 - vypni asociovaná zařízení (on), při překročení odběru nad
hodnotu nastavenou v parametru UP (parametr 51)
5 – kombinace 1 a 4, zapni asociovaná zařízení (on), při
poklesu odběru pod hodnotu nastavenou v parametru
DOWN (parametr 50), vypni asociovaná zařízení (on), při
překročení odběru nad hodnotu nastavenou v parametru UP
(parametr 51)
6 - kombinace 2 a 3, vypni asociovaná zařízení (OFF), při
poklesu odběru pod hodnotu nastavenou v parametru
DOWN (parametr 50) ,zapni asociovaná zařízení (on), při
překročení odběru nad hodnotu nastavenou v parametru
UP (parametr 51)
Parametr: 1[byte]

NASTAVENÍ BAREV
47. Frekvence periodického posílání zpráv o spotřebě
Parametr definuje, jak často se budou posílat standardní zprávy o
okamžité a celkové spotřebě v případě, že nebyly odeslány na
základě změn jejich hodnoty. Při výchozím nastavení, nebyla-li
zaznamenána změna ve spotřebě, jsou zprávy odesílány každou
hodinu.
Výchozí nastavení: 3 600 (s),
Možné hodnoty nastavení: 1 - 65534 (s)

60. Hodnota odběru, která když je překročena nastaví svit LED
lemu na blikající fialovou barvu.
Tato funkce ja aktivní pouze je-li parametr 61 nastaven na hodnotu
0 nebo 1.
Výchozí nastavení: 25 000 (2 500W)
Možné hodnoty nastavení: 1 000 - 32 000 (100W - 3200W).

Hodnota 65535 – periodické zprávy nejsou odesílány. Zprávy
budou posílány pouze v případě detekce nastavené změny
hodnoty odběru (parametry 40, 42, 43,45), nebo na vyžádání
z řídicí jednotky.
Parametr: 2[byte]

Parametr: 2[byte]

49. Měření i vlastní spotřeby zásuvky
Parametr definuje, bude-li do spotřeby započítávána i vlastní
spotřeba zásuvky. V případě že ano, je k spotřebě připojeného
zařízení přičtena i i vlastní spotřeba zásuvky.

Možné hodnoty nastavení:
0 – barva LED lemu se mění v předdefinovaných krocích
v závislosti na aktuálním odběru

Výchozí nastavení: 0
Dostupné varianty nastavení:
0 – funkce Neaktivována (vypnuta)
1 - funkce aktivována
Parameter: 1 [byte]

61. Barva kteou bude svítit LED lem, je-li ovládané zařízení
zapnuto
Výchozí nastavení: 1

1 - barva LED lemu se mění plynule v celém RGB rozsahu
v závislosti na aktuálním odběru

Uživatel může nastavit dvě hlídané úrovně: Horní(UP) a dolní
(DOWN), a pak nadefinovat odezvu na jejich překročení (parametr
52).

50. Dolní mezní hodnota spotřeby (DOWN value)
Dolní mezní nastavená hodnota spotřeby, kterou bude zásuvka
hlídat (viz parametr 52). Při jejím překročení se odešle zpráva.
Výchozí nastavení: 500 (50 W)
Dostupné hodnoty nastavení: 1 - 25 000 (0,1W - 2 500W)
POZNÁMKA: Dolní hodnota nemůže být nastavena vyšší než
hodnota nastavená v parametru 51(Horní mezní hodnota).
Parameter: 2[byte]

Výchozí nastavení: 300 (30 W)
Dostupné hodnoty nastavení: 0 - 25 000 (0,0W - 2 500W)
POZNÁMKA: Horní hodnota nemůže být nastavena nižší než
hodnota nastavená v parametru 50(Dolní mezní hodnota).
Parameter: 2[byte]

6 - Svítí žlutě
7 - Svítí modrozeleně
8 - Svítí fialovočerveně
9 - Nesvítí
Parametr: 1[byte]

BEZPEČNOSTNÍ FUNKCE
70. Funkce výkonové pojistky
Toto funkce umožňuje automaticky vypnout ovládané zařízení
v případě, že je překročena maximální nastavená hodnata
spotřeby. Ovládané zařízení bude vypnuto i v případě že je
nastavena vunkce „trvale zapnuto“ /"always on" (viz parametr 1).
Ovládané zařízení může být znovu ručně zapnuto tlačítkem B,
nebo povelem ze sítě Z-Wave. Ve výchozím nastavení je tato
funkce vypnuta.
Výchozí nastavení: 65 535 (6 553,5W)
Možné hodnoty nastavení: 10 - 65 535 (1W - 6 553,5W).
Je-li nastavena hodnota vyšší než 32 000 (3 200W), funkce
bezpečnostní pojistky je vypnuta.
Parametr: 2[byte]

i

UPOZORNĚNÍ!
Tato funkce není náhradou předpisového jištění
elektrického okruhu! Příslušný napájecí obvod
musí být vybaven odpovídajícím jištěním !

11. Záruka
1. Na zřízení je poskytována záruka 24 měsíců

i

Toto zařízení může spolupracovat se zařízeními
certifikovanými dle standardu Z-Wave, a mělo by
být kompatibilní i s certifikovanými zařízeními
vyráběnými jinými výrobci.
Každí zařízení certifikované dle standardu Z-Wave
může být začleněno do systému Fibaro.

6 - Svítí žlutě
7 – Svítí modrozeleně
8 - Svítí fialovočerveně
9 – Nesvítí
Parametr: 1[byte]

62. Barva kteou bude svítit LED lem, je-li ovládané zařízení
zapnuto
Výchozí nastavení: 8
Možné hodnoty nastavení:
0 - LED lemu svítí barvou, která odpovídá naposledy
naměřenému odběru před tím, než byla zásuvka vypnuta
1 - Svítí bíle
2 - Svítí červeně
3 - Svítí zeleně

51. Horní mezní hodnota spotřeby (UP value )
Horní mezní nastavená hodnota spotřeby, kterou bude zásuvka
hlídat (viz parametr 52). Při jejím překročení se odešle zpráva.

5 - Svítí modře

3 - Svítí červeně

5 - Svítí modře

Stav zařízení uvedených ve druhé skupině vazeb/asociací může
být nastavován na základě spotřeby zařízení připojených
k zásuvce. Například zapnutí TV může způsobit vypnutí světel v
místnosti.

4 - Svítí zeleně

2 – Svítí bíle

4 - Svítí zeleně

Skupina vazeb/asociací č. 2

zpráva ze sítě Z-Wave. Výchozí nastavení: 1

4 - Svítí modře,
5 - Svítí žlutě
6 - Svítí modrozeleně
7 - Svítí fialovočerveně
8 - Nesvítí
Parametr: 1[byte]

FIBARGROUP
V případě technických dotazů kontaktujte Vašeho dodavatele.
WWW. YATUN.CZ
YATUN, s.r.o.
V Olšinách 75
Praha 100 00
Česká republika
tel.: +420 222 364 491

