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1.1 Описание на системата 

За да се намали енергийното потребление на сградата е необходимо то да се определи 

количествено, да се измери ефекта върху него от определени контролни действия и да се 

осъществят необходимите процеси за оптимално управление. Поради тази причина 

системата SCI-BEMS трябва да бъде проектирана с подходящо оборудване, което да 

може лесно да бъде инсталирано и конфигурирано за безпроблемна работа. 

По същество системата ще може да усети условията на околната среда вътре в сградата, 

да улови термостатни параметри, да измерва общата консумация на енергия в сградата 

(приложими са електричество, отопление / охлаждане), да установи моделите на заетост 

на потребителя,извлечени чрез отчитане на датчика, и да осигурят ad-hoc дистанционно 

управление на специфични натоварвания (ВиК, Вода за домашна употреба). 

За целите на проекта Heat4Cool, инсталации от различни комбинации от оборудване ще 

бъдат реализирани. По-долу, ние се концентрираме върху инструментариума, необходим 

за наблюдение, количествено определяне и в крайна сметка промяна на потребността, 

изисквана от конкретни зони, поради технически изисквания за топлинен комфорт и 

топла вода. Тази глава включва разширени подробности за основните ИКТ системи, 

които ще бъдат използвани в пилотните проекти, докато в приложението се посочва по-

разширен списък на оборудването, което е необходимо. Този списък е включен, за да 

обхване потенциални проблеми или нужди, които могат да възникнат по време на 

окончателните стъпки на инсталация. 

 

1.2 Конфигуриране на системата 

1.2.1 Мрежова конфигурация 

В този раздел е представено пълно ръководство за правилната конфигурация на рутера. 

Започвайки от сглобяването на всички различни компоненти, които идват заедно с 

рутера, се описва инсталацията на фърмуера на рутера и въвеждането на устройството в 



2019-02-28      [Confidential]  

облачната инфраструктура, като се свързват с една или повече пилотни зони, както са 

определени по време на енергийните одити. 

1.2.1.1 Инсталация Фирмуеър 

1.2.1.1.1 Сваляне на фирмуеър 

Изтеглете най-новата версия на фърмуера на рутера, като използвате следната връзка:  

https://drive.google.com/file/d/1jkOJkY8DlX4_HcXOy_CCNwH_ZFBa_bly/view?usp=shari

ng 

След като файлът на фърмуера бъде изтеглен, следвайте инструкциите по-долу, за да го 

инсталирате на micro SD картата на рутера. 

1.2.1.1.2 Запишете файла на фърмуера на micro SD карта 

Трябва да използвате инструмент за записане на файлове, за да успеете по-късно 

инсталирате файла, който сте записали във вашата SD карта. 

 
1. Изтеглете Etcher и го инсталирайте. 

2. Свържете четец на SD карти към компютъра с SD картата вътре. 

3. Отворете Etcher и изберете от вашия твърд диск файла с изображение (.img), изтеглен в 

1.2.2.1 

4. Изберете SD картата, която искате да напишете 

 

Прегледайте селекциите си и кликнете върху „Flash“ за да започнете да zapisvate данни 

на SD картата. 

 

1.2.1.2 Сглобяване на рутера 

 

Рутерът се състои от 5 различни компонента: 

 
1. Карта-чип Raspberry PI 3 Model B + 

2. The Z Wave Antenna (RaZberry) 

3. micro SD карта 

4. Кутия за Raspberry PI чип 

5. Захранване 

Ядрото на устройството е Raspberry PI картата; следователно е от решаващо значение 

всички периферни устройства да бъдат свързани в съответствие с това ръководство, за 

да се осигури безпроблемната му работа. Следните изображения показват как трябва да 

се сглобяват компонентите на шлюза. 
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Figure 1. Преглед на компонентите 

 

 

 

Figure 2. Прикрепете Raspberry PI картата на задната плоча на кутията 
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Figure 3. Свържете Z Wave Antenna към  главницата на Raspberry PI (Pin Header). 

 

 

 

 

Figure 4. Прикрепете горната плоча на корпуса към комплекта. 
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Figure 5. Свържете страничните пластини на корпуса 

 

 

 

 

 

Figure 6. Свържете страничните пластини на корпуса. 
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 Figure 7. Прикрепете горния капак на корпуса. 

 

 

 

 

Figure 8. Поставете microSD картата в съответния слот. 

 

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ 
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Рутерът не трябва да бъде включен преди инсталацията в съответната (ите) зона (и). 

По време на първото си зареждане устройството трябва да бъде свързано към 

интернет чрез Ethernet кабел. 

 

1.2.1.3 Конфигурация на рутера - въвеждане в експлоатация 

В тази глава са представени и обяснени всички необходими стъпки за подходящо 

конфигуриране и въвеждане в експлоатация на шлюза към облачната инфраструктура. 

Моля, инсталирайте целия необходим софтуер на трети страни, за да може процесът на 

конфигуриране и пускане в експлоатация да се изпълнява гладко. 

1.2.1.3.1 Необходим софтуер на трети страни 

1.2.1.3.1.1 Google Chrome браузър 

Моля, следвайте връзката1 за да изтеглите и инсталирате най-новата версия на Google 

Chrome в компютъра, използван за конфигурирането на рутера. Подробни инструкции за 

това как да инсталирате този софтуер можете да намерите в сайта. 

 

1.2.1.3.1.2 Софтуер за IP откриване на рутера 

Следният софтуер ще позволи на изпълнителя да намери локалния IP адрес на 

инсталирания рутер. 

Моля, следвайте връзката2 за да изтеглите Angry IP Scanner. Моля, изберете подходящата 

версия според вашата операционна система; има налични версии за компютри с 

Windows, Linux и Mac OS. Веднага след като инсталирате изтегления файл и стартирате 

Angry IP скенер, ще се появи следният екран. 

 

 

                                                

1 Ако връзката не работи, моля посетете следната страница (https://www.google.com/chrome/). 

2 Ако връзката не работи, моля посетете следната страница (https://angryip.org/download). 

https://www.google.com/chrome/
https://angryip.org/download
https://www.google.com/chrome/).
https://angryip.org/download
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Figure 9. Angry IP Scanner screen. 

Моля, натиснете „Старт“ бутона и изчакайте процеса на сканиране, да бъде завършен. 

Ще се покаже изскачащ прозорец, който ви информира, че процесът е завършен и са 

сканирани няколко свързани устройства. 

 

 

Figure 10. Екран с резултати от сканирането. 

В генерирания списък за търсене на „smartbox.local “ име на хост и копирайте IP адреса 

до него. 

 

 

Figure 11. Списък с имена на хостове и IP адреси . IP адресът на smartbox.local трябва да бъде копиран. 

1.2.1.3.2 Конфигурация и въвеждане в експлоатация на рутера 

1.2.1.3.2.1 Инструкции за първоначално стартиране на рутера 

Моля, следвайте тези стъпки, за да заредите рутера за първи път. 

 

1. Свържете шлюза към интернет с помощта на Ethernet кабел.Кабелът се свърже и с 

Raspberry Pi Ethernet порт за активен Ethernet  порт на стената3 или директно към 

рутера. 

2. Поставете SD картата в рутера. (Вижте Фигура 8 ). 

SD картата трябва да има фърмуер на рутера. 
3. 3. Стартирайте шлюза, като използвате захранването му и изчакайте поне 2 минути. 

                                                

3 Ethernet порт-ът би трябвало да предостави интернет връзка на устройството 
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Важно съобщение 

Стъпките, описани в този раздел, са много строги. Всяко отклонение вероятно ще 

повлияе на комуникацията между рутера и облака. 

1.2.1.3.2.2 Отворете приложението за въвеждане в експлоатация 

За да получите достъп до приложението за въвеждане в експлоатация, моля, уверете се, 

че компютърът, който използвате за процеса на въвеждане в експлоатация, е свързан към 

същата мрежа като рутера и че вече е инсталиран и софтуерът на трети лица. 
1. Отворете приложението chrome и се придвижете до: 

  

http: // <IP-адрес > 

  

За настоящия пример връзката трябва да бъде: http://192.168.100.150 ( Вижте : 1.3.1.2 

Софтуер за откриване на IP адрес на шлюза ). 

2. След няколко секунди4, ще се отвори приложението за въвеждане в 

експлоатация. 

 

Figure 12. Начален екран на въвеждане в експлоатация (рутерът не е нито въведен в експлоатация, 

нито конфигуриран ). 

1.2.1.3.2.3 Вмъкване на информация за зоната за жилищни сгради  

В Стъпка 1 (Сграда) трябва да се вмъкне цялата необходима информация относно зоните, 

към които ще бъде свързан рутера. 

 
 В първия вход “Избор на държава”, инсталаторът трябва да избере страната, в която 
се намират зоната / ите, на които той / тя работи в момента. 
 Във втория вход “Select Zone Type”, изберете Residential от падащото меню. 

                                                

4 Depends on the internet connection speed 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Gateway_IP_Detection
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Gateway_IP_Detection
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 След като горните входове са конфигурирани, пълен списък с наличните 
идентификатори на зони, както е дефиниран по време на одитите, ще бъде наличен в 
третото падащо меню „Избор на име на зона (и)“. Там инсталаторът трябва да избере 

една или повече идентификатори на зони. 

 

Figure 13. Предадена и потвърдена информация за зоната. 

1.2.1.3.2.4 Механизми за валидиране 

Тъй като тази информация е от решаващо значение за въвеждането на цялото решение в 

облака, паралелно се изпълняват няколко различни механизма за валидиране, за да се 

гарантира, че цялата необходима информация се попълва от инсталатора. 

 

 

Figure 14. Съобщение за грешка, получено от валидатора. 
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1.2.1.3.2.5 Мрежова конфигурация 

Втората стъпка се отнася до WiFi конфигурацията на рутера. 

 

Figure 15. Стъпка за конфигуриране на мрежата. 

 

Тук потребителят трябва да избере правилната Wi-Fi мрежа и да въведе паролата, за да 

може шлюзът да влезе в WLAN мрежата. 

 

Figure 16. Данните за WLAN се предават на приложението. 

Чрез щракване върху “Напред” информацията за мрежата се потвърждава и ако е 

правилна, рутерът може да осъществи достъп до безжичната мрежа на зоната. 
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Figure 17. Удостоверенията за Wi-Fi се прехвърлят правилно ( шлюзът вече е свързан с Wi-Fi). 

 

Ако идентификационните данни за Wi-Fi са не са верни или има някаква друга 

свързаност, приложението ще покаже следното съобщение за грешка. 

 

Figure 18. Неправилни идентификационни данни. 

В този случай потребителят трябва да натисне бутон “Reset”, за да се върне отново към 

“Step 2” и отново натиснете бутона “Next”, за да вмъкнете отново удостоверенията за 

безжична мрежа. 

1.2.1.3.2.6 Запазване на конфигурацията на рутера в облака 

След като информацията за сградата и конфигурацията на мрежата се зададат правилно 

на рутера, инсталаторът трябва да натисне бутона „Запиши“, за да може информацията 

за рутера да се съхранява безопасно в облака. Разбира се, няма да се записват никакви 

лични данни, като например идентификационни данни за Wi-Fi. 
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След като процедурата приключи успешно, приложението ще бъде пренасочено към 

изгледа „Въвеждане в експлоатация“. 

1.2.1.4 Изключване на рутера 

Рутера е вградена компютърна система. Това означава, че неправилното изключване 

може да причини сериозни проблеми или на софтуера на рутера, или на неговия 

хардуер.Така че, ако по някаква причина шлюза трябва да бъде спрян, моля използвайте 

връзката HTTP, както е показано по-долу за да изключите правилно устройството. 

HTTP: // <IP-адрес> / smartbox / shutdownNow 

Заменете частта <ip-address> със съответния IP адрес на въпросния шлюз. След 1 минута 

най-малко захранващ кабел може да бъде изваден от устройството. 

 

1.2.2 Пускане в експлоатация на устройството 

Описаният по-долу подход за конфигуриране на устройството е валиден за всички 

ZWave и IntesisBox устройства, които могат да бъдат инсталирани в пилотните сгради. 

 

Figure 19. Изглед за въвеждане в експлоатация на устройството . За да стигнете до рутера, се 

използва връзката на базата на IP адреса. 

Важно съобщение  

Този документ включва необходимата информация, за да може избраното устройство 

да бъде пуснато в експлоатация в облачната инфраструктура. Тези инструкции са 

допълнение към инсталационните и технически ръководства, предоставени от 

производителя на устройството. 

1.2.2.1 Общ преглед на въвеждането на устройството в експлоатация 

Изгледът “Устройство за въвеждане в експлоатация” има три основни части. 

  
1. Част „Тип устройство“, където са представени всички видове съвместими 

устройства. По-конкретно, решението е съвместимо с четири различни типа устройства. 
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Figure 20. Съвместими типове устройства. 

a. Z-Wave устройства, включително всяко устройство Z-Wave или 
Z-Wave Plus 

b. Phillips Hue Devices, включително всички устройства, които са 
съвместими с портал Phillips Hue. 
c. Устройства IKEA Tradfri, включително всички интелигентни 
осветителни продукти, предлагани от IKEA. 
d. Устройствата на Intesis Box, включително всички Wi-Fi 
дистанционни контролери, осигурени от Intesis. 

От тях само а. и d. са приложими в проекта Heat4Cool. Чрез натискане на тези бутони 

съответният пакет инициира режима на включване на устройството. Подробна 

информация за включването на всеки тип устройство можете да намерите по-долу.  

2. 2. Частта: „Открити устройства“, където всички устройства, които понастоящем са 

открити от рутера, но не са поръчани към мрежата, са.  

 

Figure 21. Четири нови устройства, открити от рутера. 

Има две възможни състояния на устройствата за откритите устройства: 

• ГОТОВО : устройството е готово за въвеждане в експлоатация на мрежата. 
Процесът на въвеждане в експлоатация на устройството ще започне, като кликнете върху 

неговото име. 

• ИНИЦИАЛИЗИРАНЕ: в момента шлюзът събира основна информация за 
откритото устройство. Процесът на въвеждане в експлоатация не е достъпен за тези 

устройства. Потребителят трябва да изчака устройството да стане „готово“. 
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3. Частта „Свързани устройства“, където всички вече пуснати в експлоатация устройства 

са представени заедно със статуса им. 

4.  

Figure 22. Кликнете върху плъзгача в горния десен ъгъл, за да видите Част "Свързани устройства". 

 

 

 

Figure 23. "Свързани устройства" са включени. 

Съветник за въвеждане в експлоатация на устройството  

Съветникът за въвеждане в експлоатация на устройството е един и същ за всеки тип 

съвместимо устройство и включва цялата необходима информация, която трябва да бъде 

предоставена на всяко устройство, за да бъде правилно свързана с свързаните с нея 

товари. Моля попълнете много внимателно всички искания в противен случай 

всички събраните данни ще бъдат безполезни като информация. 

. 

Важно съобщение 



2019-02-28      [Confidential]  

Не опреснявайте страницата, когато е видим съветникът за пускане в експлоатация 

на устройството. Това ще доведе до фатални грешки за цялата система 

1.2.2.1.1 Стъпка Обща информация 

 

Figure 24. Стъпка за обща информация (предстои въвеждане в експлоатация на устройството на 

Intesis). 

В тази стъпка шлюзът предоставя информация за избраното устройство. За повечето 

устройства използвайте d . Потребителят трябва да постави персонализиран етикет за 

устройството. Етикетът трябва да е име, което ще помогне на потребителя лесно да 

идентифицира инсталираното устройство. 

Натиснете “Next”, за да продължите. 

1.2.2.1.2 Стъпка за регистрация на зареждане 

 

Figure 25. Стъпка за регистрация на зареждане 

В тази стъпка потребителят трябва да съпостави откритото устройство с подходящо 

натоварване, като избере типа на товара, към който е свързано устройството, зоната / ите, 

в които се намира товара, и дали други предварително пуснати в експлоатация 

устройства вече са свързани с този товар. 

Процедурата включва следните стъпки: 
1. Изберете един от наличните типове товари 
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a. Наличните опции за този избор се разпределят динамично в съответствие с 
устройството, което предстои да бъде пуснато в експлоатация. По принцип има 
6 различни вида натоварване: 

i. ОСВЕТЛЕНИЕ: се отнася за всяко свързано устройство, свързано към 

осветителната система на зоната.(Smart Lighting Gateway, интелигентни 
електрически крушки, ZWave димери, ZWave превключватели, 
интелигентни скоби, които се използват за измерване на енергийната 
консумация на светлинна верига в зона и т.н.). 

ii. ОВК: Отнася се за всяко свързано устройство, свързано с HVAC система 
в зоната / сградата. (Интелигентен термостат, HVAC дистанционни 

управления, интелигентни превключватели за електрически радиатори, 
интелигентни щепсели, използвани за измерване на енергийната 
консумация на A / C разделно устройство, интелигентни скоби и др.). 

iii. БГВ (Битова гореща вода): Отнася се за всяко свързано устройство, 
свързано към системата за битова гореща вода на зоната / сградата. 
(Смарт термостат, интелигентни щепсели, интелигентни 
превключватели, интелигентни скоби, интелигентни измервателни 

уреди). 
iv. TOTAL_ENERGY_METERING: отнася се за свързаните устройства, 

които се използват за измерване на общата консумация на енергия в 
зоната или сградата. (За този тип товари се прилага само Smart Clamp). 

v. OTHER_LOAD: се отнася за всички други товари, които ще бъдат 
измерени и контролирани в зона / сграда.(Интелигентни щепсели, 

интелигентни превключватели, интелигентни скоби). 
vi. AMBIENSENSING: се отнася за всяко сензорно устройство, 

инсталирано в зоната / сградата. (За този товар е приложим само 
мултисензор). 

vii. PV: се отнася за всяко устройство, свързано с всяка фотоволтаична 
инсталация, инсталирана в сградата. (За този тип товари се прилага само 

Smart Clamp). 

  
2. Изберете точното местоположение на товара, като използвате опцията „Отнася се за 

цялата сграда“ и падащото меню „Избор на зони“. 

 

 

Figure 26. Изберете един или повече Applicable Zone ID. 
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По време на избора на място инсталаторът ще има възможност да избере един или 

повече идентификатори на зони. Списъкът на приложимите идентификатори на зони 

в тази стъпка е пряко свързан, ако идентификаторите на зони са избрани по време на 

конфигурацията / комисията на шлюза. Въпреки това, за да стане списъкът включен, 

потребителят трябва да избере „Не“ в опцията „Отнася се за цялата сграда“. 

  
3. Изберете Load или Assign new Load, използвайки избрания тип устройство и 
Define location. 
Ако потребителят желае да създаде нов товар, който ще бъде свързан с това устройство, 

трябва да се провери „Присвояване на нов товар?“ И да се постави удобен за 

потребителя етикет в съответното поле. 

 

 

Figure 27. Поле за регистриране на нов товар 

В противен случай потребителят може да свърже устройството с едно от вече 

конфигурираните товари, които са от един и същ тип с избрания товар и имат същото 

местоположение. В този случай потребителят трябва да избере „Не“ в опцията 

„Присвояване на нов товар“ и да избере един от наличните товари, който се появи в 

съответното падащо меню. 

 

Figure 28. Списък на вече корелираните товари. 

 

Като пример нека предположим, че в SWTC001 е инсталиран A / C Split Unit, в който 

комисарят вече е инсталирал интелигентен щепсел, за да измерва енергийната си 

консумация. Нека уредът Intesis бъде инсталиран на същия A / C уред, който предстои 

да бъде пуснат в експлоатация в мрежата. Комисарят трябва да въведе следните данни в 

стъпката „Зареждане на регистрация“. 
1. Вид на натоварване: ОВК (А / С уредът е HVAC устройство) 
2. Отнася се за цялата сграда ?: (А / С единицата, разположена в зона SWTC001) 
3. Изберете зона (и):SWTC001 
4. Присвояване на нов товар: Не (тъй като предварително поръчаното устройство 
вече е свързано с този товар) 

5. Регистрирани товари: Климатик 

След като зареждането на зареждането е успешно, кликнете върху „Next“ и „Save“, за да 

предадете устройството в IoT мрежата. 

1.2.2.2 Затворете съветника за пускане в експлоатация на устройството 

Ако по някаква причина искате да затворите съветника, използвайте бутона x в горния 

десен ъгъл. За да откриете отново устройство, което не е напълно конфигурирано, моля 

натиснете един от четирите бутона в горната част на страницата (IKEA, ZWave, Hue и 

Intesis) в зависимост от типа на устройството. 
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Figure 29. Бутон Затвори на съветник за въвеждане в експлоатация на устройството. 

 

1.3 Обучение и насоки 

В този раздел ще представим някои подробности за инсталацията за избор на устройства. 

Моля, обърнете се също къмпридружаващите ръководства за устройствата. 

1.3.1 Енергомер Aeotec Home (GEN5) 

Устройството може да бъде монтирано за трифазно или еднофазно измерване на 

натоварването. Според следната топология на инсталацията, измервателният стенд ще 

измерва трифазен товар. Следователно трите различни скоби трябва да бъдат свързани 

към съответния прекъсвач по следната схема. 
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Figure 30. Трифазна топология на инсталацията 

Според алтернативната топология на инсталацията, всяка скоба ще бъде свързана към 

независим товар, за да се измерва неговата консумация на енергия. Моля, използвайте 

следната схема за свързване, всяка от трите скоби за желаните товари. 
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Figure 31. Еднофазна инсталационна топология . Горната схема показва как да се свърже всяка една 

от скобите към относителния й товар 

1.3.2 MCOHome Термостат на Fan Coil 

Термостатът на MCOHome Fan Coil (MCOEMH8-FC4) е устройство с възможност за Z-

Wave контрол на вътрешната температура (Фигура 33). Прилага се основно за 4-тръбна 

вентилаторна система. Той може да чете стайна температура и местно време, и 

автоматично да контролира скоростта на вентилатора въз основа на температурната 

разлика. Устройството е с висока надеждност и практичност. Този продукт може да бъде 

включен и управляван във всяка Z-Wave мрежа с други сертифицирани от Z-Wave 

устройства от други производители . Следната информация е извлечена от 

ръководството на устройството. 
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Figure 32. Термостат MCO за fan coil. 

1.3.2.1 Принципи и стъпки на инсталиране 

Предлага се термостатът да се инсталира на закрито, на място с височина около 1,5 м над 

пода, където е средната стайна температура. Тя трябва да бъде далеч от пряка слънчева 

светлина, покритие или източник на топлина, за да се избегне фалшив сигнал за контрол 

на температурата. 

ВНИМАНИЕ: Прекъснете захранването на прекъсвача или предпазителя преди 

инсталацията, за да избегнете пожар, удар или смърт! 

Стъпка 1: Свалете стоманената рамка от устройството и я закрепете на съединителната 

кутия с два винта ( Фигура 72 ) . 

Стъпка 2: Поставете всички проводници в десните клеми и затегнете 

винтовете. Схемата на окабеляване е показана по-долу (Фигура 73 ) . 

Стъпка 3: Прикрепете жичното устройство към „А” точките на стоманената рамка, 

както е показано първо, и след това натиснете цялото устройство в разклонителна кутия. 

Стъпка 4: Потвърдете, че устройството е добре монтирано, включете го и е готово за 

работа. 

Забележка: CO - охлаждащ вентил е отворен, CC - охлаждащ вентил е затворен, HO - 

топлинен вентил е отворен, HC - топлинен вентил е затворен. 

 

Figure 33. Инсталиране на термостат MCO fan coil. 

 

 

Figure 34. Окабеляване на термостата MCO за fan coil. 

1.3.2.2 Свързване към мрежата 

Включително и изключване на Z-Wave мрежата 

В състояние на изключване натиснете и задръжте да въведете интерфейс за включване 

или изключване на Z-Wave мрежата.Преди да включите устройството в мрежата, на 

екрана ще се появи “- - -”. След това натиснете  веднъж, устройството ще влезе в режим 

на обучение, за да получи ID node. Ако включването е успешно, идентификационният 
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номер на възелът ще се покаже на екрана за няколко секунди. ID възелът винаги може да 

ни информира дали устройството е в мрежата или не. Забележка: Следвайте същите 

стъпки, за да изключите устройството от мрежата. След включването изключете 

устройството и го включете. Сега устройството е готово да бъде управлявано от 

контролер / рутер в Z-Wave мрежата.  

1.3.2.3 Асоциативни групи 

Термостатът поддържа една асоциативна група. Предлага се рутерът да се свърже с тази 

група. Тогава, ако настъпи някаква промяна, като температура, работен режим, 

състояние на вентилатора и т.н., термостатът ще докладва на това свързано устройство 

(рутер). Когато открие температурна промяната ≥0.5 ℃, устройството ще изпрати 

непоискан доклад до рутера. 

. 

1.3.3 Aeotec Multisensor 6 

Aeotec Multisensor 6 е изработен за захранване на осветлението посредством Z-Wave 

Plus ( Фигура 43 ) . Тя се захранва от Genote технологията на Aeotec. Следната 

информация е извлечена от ръководството на устройството. 
 Aeon Labs MultiSensor е маршрутизиращо двоично сензорно устройство на базата на Z-
Wave маршрутизационна подчинена библиотека V6.51.06. 
 Aeotec от MultiSensor на Aeon Labs прилича на сензор за движение и действа също 

така. Но също така е много повече. Инсталирането на тази 1 част от Z-Wave® 
технологията е същото като инсталирането на 6 части от Z-Wave технологията. 
 Мрежата за управление на сградата веднага ще разбере показанията на движението, 
температурата, влажността, светлината, ултравиолетовите и вибрациите, когато 

MultiSensor е инсталиран. Тези интелигентни показания ще се равняват на 
автоматизацията на разузнаването. 
 Aeon Labs MultiSensor може да се захранва от батерия или от USB с подходящ адаптер 
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Figure 35. Aeotec MultiSensor 6. 

1.3.3.1 Installation Principles and Steps 

MultiSensor 6 привежда своите интелигентни показанията на много места във 

вътрешността на жилището.  Вграденият сензор за движение използва светлина и 

топлина да определи движение. Внезапни леки и отоплителни промени могат да 

повлияят на качеството на показания за движение на сензора. Като такъв, сензорът не 

трябва да се инсталира в области на изкуствена промяна на температурата. По този 

начин, при избора на място, той не трябва да се поставя до или близо до климатици, 

овлажнители и нагреватели или директно срещу прозорец с пряка слънчева 

светлина. MultiSensor 6 се захранва от батерии, следователно не трябва да се инсталира 

на място, където температурата може да падне под 0 ° C / 32 ° F, тъй като това е под 

работната точка на батериите. Изборът на място за сензора зависи и от разположението 

на всяка област, която ще бъде наблюдавана. Каквато и да е стаята или зоната, тя трябва 

да се вмести в ефективния обхват на измерване на движението на сензора, както е 

описано в следващите диаграми. 

За монтаж на таван MultiSensor 6 може да извършва измервания в обхват 3x3x6m / 

10x9x18ft ( Фигура 44 ). Ако монтирате MultiSensor 6 в ъгъл, където стената отговаря на 

тавана, той може да извършва измервания в рамките на 2.5x3.5x5m / 8x11x15ft. 
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a) таван  b) стена 

Figure 36. Aeotec MultiSensor 6 ефективен обхват на инсталацията. 

За оптимална работа MultiSensor 6 НЕ трябва да се монтира директно върху или близо 

до метални рамки или други големи метални предмети. Големите метални обекти могат 

да отслабят безжичния сигнал Z-Wave. MultiSensor 6 зависи за комуникация, поради 

безжичните отразяващи свойства на метала. 

MultiSensor инсталация 

С MultiSensor 6 като част от локалната Z-Wave мрежа и след като е определено мястото 

на инсталиране, физическата инсталация трябва да продължи. Има два начина, по които 

MultiSensor 6 може да се монтира на стена или таван. Най-просто може да се постави 

върху рафт, без да е необходимо да се прикрепят допълнителни аксесоари. Техникът 

може да монтира сензора в ъгъла или срещу стена или таван с помощта на плочата за 

връщане назад. Също така е възможно MultiSensor 6 да бъде вграден в таван или стена с 

помощта на неговия аксесоар за рецесор. 

За да инсталирате MultiSensor 6(Фигура 45): 

Стъпка 1: Използване на двустранна лента - Повърхността, на която се предвижда да 

бъде инсталирана Multisensor 6 трябва да се придържа към следните условия: плоска, 

гладка, суха и без прах и мазнини. 

Стъпка 2 : Използване на винтове - Първоначално трябва да се пробият два отвора на 

желаното място на стената или камерата.След това ръкохватката трябва да се фиксира с 

помощта на предоставените винтове KA2.5 × 20mm. 

 

Figure 37. MultiSensor инсталация. 
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1.3.3.2 Конфигурация на мрежата 

Първоначално MultiSensor трябва да бъде включен и след това да се използва Z-Wave 

Gateway за свързване на Multisensor 6. Трябва да се отбележи, че съвместимостта и 

начина, по който сензорът показва в крайна сметка зависи от шлюза и софтуерната 

интеграция на продуктите. За да се постигне това, трябва да се следват следните стъпки: 
1. Поставете основния Z-Wave рутера в режим на свързване, рутерът Z-Wave трябва да 
потвърди, че чака да добави ново устройство 
2. Бутонът за действие трябва да бъде натиснат на MultiSensor. Светодиодът на 
мултисензора бързо ще мига в зелено, последван от зелен светодиод за 1 секунда за успешно 

включване или пълен червен светодиод за 1 секунда за неуспешно включване. 
3. Успешното добавяне на MultiSensor към мрежата на Z-Wave може да бъде тествано чрез 
натискане на бутона за действие. Бутонът е натиснат и зеленият светодиод на сензора свети 
за няколко секунди, след това включването е успешно. Ако зеленият светодиод мига, когато 
бутонът е натиснат, включването е било неуспешно и стъпките трябва да бъдат повторени 
от № 1. 

1.3.4 Fibaro Radiator Термостатична глава 

FIBARO топлинен контролер е дистанционно управляема термостатична глава за 

контрол на температурата в помещението. Той измерва температурата и автоматично 

регулира нивото на топлина. Може да се монтира без инструменти на три типа 

термостатични вентили. Някои от неговите характеристики са следните: 
 Да се монтира на три типа вентили: M30 x 1.5, Danfoss RTD-N и Danfoss RA-N, 

 Съвместим с всеки Z-Wave или Z-Wave + контролер, 

 Поддържа Z-Wave мрежови защитни режими: S0 с AES-128 криптиране и S2 с PRNG-

базирано криптиране, 

 Вградената батерия се зарежда чрез стандартен micro-USB порт, 

 Лесен монтаж - не са необходими инструменти, 

 Може да използва специален температурен сензор, 

 Поддържа графици за отопление, 

 Автоматично калибриране, 

 Функция против замръзване, 

 Функция Decalc, 

 Неограничено въртящо се сферично копче за задаване на желаната температура. 

1.3.4.1 Принципи и стъпки за инсталиране 

При първото стартиране изпълнете следните стъпки: 
1. Свържете зарядното устройство към micro-USB порта, за да заредите 

устройството. Ако имате сензор за температура: 

a. Използвайте монета, за да отворите капака на батерията, като го 

завъртите обратно на часовниковата стрелка. 

b. Отстранете стикера под батерията. 

c. Използвайте монета, за да затворите капака на батерията, като го 

завъртите по посока на часовниковата стрелка. 

2. Изключете зарядното устройство, когато светодиодният пръстен пулсира зелено 

(устройството е напълно заредено). Първото зареждане може да отнеме до 3 часа. 

3. Демонтирайте текущата си термостатична глава. 

4. В зависимост от типа на Вашия термостатен вентил използвайте съответния 

адаптер (виж Фигура 39 ). Ако използвате един от адаптерите, проверете дали е 

монтиран правилно. Трябва да щракнете, когато поставите клапана, задържайте 
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здраво след монтирането и не се въртете! Ройст во на г е силно препоръчително да 

се инсталира само хоризонтално положение! Ако връзката е вертикална, тогава 

трябва да се използва външен температурен сензор. 

 

Figure 38. Съединителни адаптери за Fibaro термостатична глава. 

5. Монтирайте устройството върху вентила и го затегнете, като завъртите капачката по 

посока на часовниковата стрелка. 

6. Използвайте включения ключ, за да щракнете върху бутона. 
 

 

7. LED пръстенът ще започне да мига в синьо. Ако имате сензор за температура, сега 

го натистнете. Светодиодният пръстен ще мига зелено 5 пъти, ако връзката е била 

успешна. Моля, не покривайте и не покривайте термостатичната глава. 
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1.3.4.2 Калибриране на главата 

Калибрирането на устройството към радиаторния вентил е необходимо за правилното 

регулиране на температурата. Калибрирането не може да се извърши, докато 

устройството се зарежда. Калибрирането се извършва: 

 

 Автоматично, след 10 минути от включване, ако не е извършено никакво действие на 

устройството (само при първата инсталация), 

 Автоматично, след 10 минути от последната промяна на състоянието (само при първата 

инсталация), 

 Ръчно, като използвате менюто (вижте по-долу). 

За да извършите калибриране с помощта на менюто: 
1. Използвайте включения бутон, за да натиснете и задържите бутона. 

 

2. Освободете бутона, когато видите бял LED цвят. 

3. Натиснете бутона, за да потвърдите избора. 

1.3.4.3 Демонтиране на устройството 

Преди демонтиране, устройството трябва да бъде поставено в режим на готовност, за да 

се осигури безопасно премахване. Вижте Режим на готовност за повече информация. За 

да демонтирате устройството: 
1. Използвайте включения бутон, за да натиснете и задържите бутона. 

2. Освободете бутона, когато видите циановия LED цвят. 

3. Натиснете бутона, за да потвърдите избора. 

4. Завъртете капачката обратно на часовниковата стрелка и премахнете адаптера, ако 

се използва. 

5. Съхранявайте устройството при температура: -10 ° C до 25 ° C. 

1.3.4.4 Подробности за включването 

За да добавите устройството към мрежата на Z-Wave: 
1. Уверете се, че устройството е в прекия обхват на вашия Z-Wave контролер. 

2. Задайте главния контролер в режим за добавяне на (сигурност / сигурност) (вижте 

ръководството на контролера) 

3. Използвайте включения ключ за бързо тройно натискане на бутона на 

термостатичната глава. 

4. LED пръстенът ще започне да мига в бяло. 

5. Ако добавяте в S2 режим на удостоверяване, въведете пин кода на устройството 

(подчертана част от публичния ключ на етикета). 

6. Изчакайте процесът на добавяне да приключи. 

7. Успешното добавяне ще бъде потвърдено от контролера Z-Wave. 

За да премахнете устройството от мрежата на Z-Wave: 
1. Уверете се, че устройството е в прекия обхват на вашия Z-Wave контролер. 
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2. Поставете главния контролер в режим на премахване (вижте ръководството на 

контролера). 

3. Използвайте включения ключ за бързо тройно натискане на бутона на 

термостатичната глава. 

4. LED пръстенът ще започне да мига в бяло. 

5. Изчакайте завършването на процеса на премахване. 

6. Успешното премахване ще бъде потвърдено от контролера Z-Wave. 

Повече подробности можете да намерите на адрес https://manuals.fibaro.com/heat-

controller/ . 

1.4 Употреба от крайните потребители 

В този раздел ще представим работните детайли на крайния потребител / обитателя за 

специфични устройства, контролиращи емитерните системи в апартаментите. 

1.4.1 MCO Домашен Термостат за Fan Coil 

 Показва различните функции на бутоните и описанията на функциите на дисплея за 

термостата.

 

Figure 39. Контрол на термостата MCO Home и информация за дисплея.. 

1.4.1.1 Настройка Вкл. / Изкл 

Когато е изключен, термостата ще покаже "OFF", натиснете, за да бутона за включване / 

изключване, за да влезе в работен интерфейс. Когато е включен, натиснете същия бутон, 

за да изключите устройството, на дисплея се изписва “OFF” и всички изходи са 

изключени. 

1.4.1.2 Настройка на местно време  

Натиснете и задръжте бутона M, за да влезете в настройките на местно време. Докоснете 

M, за да превключите между Седмица, Час и Минута, след което натиснете стрелките 

НАГОРЕ / НАДОЛУ, за да зададете параметрите на мигащия елемент. Натиснете M или 

изчакайте 15 секунди, за да запишете стойността и да се върнете към дисплея.  

1.4.1.3 Настройка на работен режим 

Докоснете M, за да влезете в режим на работа, като текущият режим мига. Натиснете UP 

/ DOWN, за да превключите между режим охлаждане, отопление и вентилация, след това 

натиснете M или изчакайте 15 секунди, за да потвърдите избора. 

https://translate.google.com/translate?hl=fr&prev=_t&sl=en&tl=bg&u=https://manuals.fibaro.com/heat-controller/
https://translate.google.com/translate?hl=fr&prev=_t&sl=en&tl=bg&u=https://manuals.fibaro.com/heat-controller/
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1.4.1.4 Настройка на температурата 

Докоснете UP / DOWN, за да зададете местна стойност на температурата. Задържането 

на бутоните непрекъснато увеличава / намалява стойностите. Натиснете M или изчакайте 

15 секунди, за да запишете и да се върнете на дисплей за стайна температура  

1.4.1.5 Настройка на скоростта на вентилатора 

При нормален дисплей натиснете бутона FANSPEED, за да превключите между 

скоростите на вентилатора: Low, Medium, High, Auto. След това натиснете M или 

изчакайте 15 секунди, за да потвърдите избора. Обърнете внимание, че в режим 

Ventilation (Вентилация) няма избор за автоматична скорост.  

 

1.4.2 Fibaro Радиаторна Термостатична Глава 

1.4.2.1 Управление на зададената температура 

Температурата на заданието може да се регулира на устройството (16-24 ° C). При ръчна 

промяна на температурата цветът на LED пръстена съответства на зададената 

температура. За да проверите и промените температурата на устройството: 

1. Приближете ръката си до сферата. 

2. LED пръстенът ще: 

а. Светят, ако температурата е зададена ръчно, 

б. Пулсира се бавно, ако устройството е в режим на график, 

в. Пулсира се бързо, ако устройството е в режим на пренастройване. 

3. Цветът зависи от зададената температура 

 
4. Завъртете сферата обратно на часовниковата стрелка, за да понижите температурата или 

завъртете по посока на часовниковата стрелка, за да повишите температурата. 

5. . Отстранете ръката от сферата, след 5 секунди светодиодът ще избледнее и ще бъде 

зададена нова температура. 

1.4.2.2 Батерия и зареждане 

Устройството е снабдено с акумулаторна литиево-полимерна батерия, която може да се 

зарежда чрез micro-USB порт, използвайки стандартно 5V зарядно устройство (не е 

включено в комплекта). Когато батерията е ниска, светодиодният пръстен ще започне да 

мига в червено. Устройството ще докладва също така за ниско ниво на батерията на 

специален температурен сензор (ако е свързан) с контролера. Уверете се, че използвате 

сертифицирано зарядно устройство клас II, което отговаря на параметрите, посочени в 



2019-02-28      [Confidential]  

ръководството. Не оставяйте устройството без надзор по време на зареждане. Не 

използвайте кабели по-дълги от 3 метра за зареждане на устройството. 

За зареждане на батерията: 

1.  Свържете зарядното устройство към micro-USB порта. 

2.  По време на зареждане светодиодният пръстен ще пулсира червено и 

управлението на вентила ще бъде изключено. 

3.  Когато светодиодът започне да мига зелено, изключете зарядното устройство. 

4.  Устройството ще възстанови предишната си работа. 

 


