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1.1 Opis systemu 

W celu zmniejszenia poboru energii w budynku należy ją oszacować, zmierzyć wpływ 

sygnałów sterujących na jej wartość oraz zastosować optymalizację sterowania niezbędnymi 

procesami. Z tego względu systemy SCI-BEMS muszą być projektowane razem z 

odpowiednimi urządzeniami, których instalacja i konfiguracja zapewnia bezproblemowe 

działanie. 

Zasadniczo, system będzie rozpoznawał warunki panujące w strefie, pobierał nastawy 

termostatów, mierzył całkowite zużycie energii w strefie (energia elektryczna, 

ogrzewanie/chłodzenie), pobierał wzory zajętości pomieszczeń z odczytów czujników i 

zapewniał bieżącą zdalną kontrolę określonych obciążeń (ogrzewanie i klimatyzacja, ciepła 

woda). 

Na potrzeby projektu Heat4Cool zrealizowane zostaną różne kombinacje instalacji. Poniżej 

skupiamy się na przyrządach niezbędnych do monitorowania, kwantyfikowania i ostatecznie 

modyfikowania zapotrzebowania w różnych strefach w związku z komfortem cieplnym i 

zapotrzebowaniem na ciepłą wodę. Niniejszy rozdział obejmuje szczegółowe informacje o 

podstawowych systemach ICT rozmieszczanych w strefach pilotażowych, natomiast szersza 

lista urządzeń, z mniej szczegółowymi opisami, jest zamieszczona w Załączniku .... Lista 

została załączona w celu ujęcia ewentualnych problemów czy potrzeb, jakie mogą wyniknąć 

na ostatnich etapach rozmieszczania. 
 

Cloud Chmura Heat / Consumption 

Meters 

Mierniki ciepła / poboru 

energii 

Optimization Optymalizacja Thermostat / Valve Termostat/zawór 

Control Signals Sygnały sterujące Multisensor Multisensor 

Apartment Mieszkanie Wi-Fi Router Router Wi-Fi 

HVAC Ogrzewanie i klimatyzacja Gateway Bramka 

 

1.2 Konfiguracja systemu 

1.2.1 Konfiguracja bramki 
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W tym rozdziale przedstawiono kompletną instrukcję prawidłowej konfiguracji bramki. Opis 

przedstawia cały proces, poczynając od montażu wszystkich komponentów dołączonych do 

bramki, przez instalację firmware bramki i jej rozruch w infrastrukturze chmury, po 

połączenie ich ze strefami pilotażowymi określonymi podczas audytów. 

1.2.1.1 Instalacja firmware 

1.2.1.1.1 Pobieranie firmware 

Należy pobrać najnowszą wersję firmware bramki z poniższego linku:  

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

ng 

Po pobraniu obrazu firmware należy postępować według poniższej instrukcji, by zainstalować 

program na karcie microSD bramki. 

1.2.1.1.2 Zapisywanie pliku obrazu na karcie microSD 

Do zainstalowania programu z obrazu pobranego na kartę microSD należy użyć 

odpowiedniego narzędzia. 

 
1. W tym celu należy pobrać i zainstalować aplikację Etcher. 

2. Podłączyć czytnik karty SD do komputera i włożyć do niego kartę.  

3. Uruchomić Etcher i wybrać plik obrazu (.img) pobrany w punkcie 1.2.2.1. 

4. Wybrać kartę SD, na której ma zostać zapisany obraz. 

Sprawdzić, czy wybrano prawidłowe opcje i kliknąć „Flash!”, aby rozpocząć zapisywanie na 

kartę microSD. 

1.2.1.2 Montaż bramki 

Bramka składa się z 5 części składowych: 

 
1. Raspberry PI 3 Model B + 

2. Z Wave Antenna (RaZberry) 

3. Karta microSD 

4. Obudowa Raspberry PI 

5. Zasilacz 

Sercem urządzenia jest karta Raspberry PI; dlatego też należy podłączyć wszystkie peryferia 

zgodnie z instrukcją, aby zagwarantować prawidłowe działanie. Poniższe ilustracje 

przedstawiają sposób montażu komponentów bramki. 
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Rycina 1. Opis komponentów bramki. 

 

Rycina 2. Mocowanie karty Raspberry PI na tylnym panelu obudowy. 
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Rycina 3. Podłączenie Z Wave Antenna do złącza Raspberry PI. 

 

 Rycina 4. Przymocowanie górnego panelu obudowy do zespołu.  



2019-02-28      [Confidential  

 

Rycina 5. Podłączanie bocznych paneli obudowy. 

 

Rycina 6. Podłączanie bocznych paneli obudowy. 
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 Rycina 7. Przymocowanie górnej pokrywy obudowy. 

 

Rycina 8. Włożenie karty microSD do odpowiedniego złącza. 

 

WAŻNA INFORMACJA 

Bramka nie powinna być podłączana do zasilania przed jej montażem w danej strefie. 

Podczas pierwszego uruchomienia urządzenie musi być podłączone do Internetu przez kabel 

Ethernet. 
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1.2.1.3 Konfiguracja bramki – Rozruch 

W niniejszym rozdziale przedstawiono i objaśniono kolejne etapy konfiguracji i rozruchu 

bramki we współpracy z chmurą. Należy zainstalować niezbędne oprogramowanie 

zewnętrzne, aby usprawnić proces konfiguracji i oddawania do eksploatacji. 

1.2.1.3.1 Niezbędne oprogramowanie zewnętrzne 

1.2.1.3.1.1 Przeglądarka Google Chrome 

Należy skorzystać z tego linku1 w celu pobrania i zainstalowania najnowszej wersji Google 

Chrome na PC używanym do konfiguracji bramki. Szczegółowe instrukcje instalacji znajdują 

się na stronie. 

1.2.1.3.1.2 Oprogramowanie do wykrywania IP bramki 

Poniższa aplikacja umożliwia znalezienie lokalnego adresu IP zainstalowanej bramki.  

Pod tym linkiem2 znajduje się Angry IP Scanner. Należy wybrać odpowiednią wersję dla 

swojego systemu operacyjnego. Dostępne są wersje dla Windows, Linux i Mac OS. Po 

zainstalowaniu aplikacji i uruchomieniu Angry IP Scanner pojawi się następujący ekran.  

 

Rycina 9. Ekran Angry IP Scanner. 

Nacisnąć przycisk „Start” i odczekać, aż zakończy się proces skanowania. Pojawi się okno 

informujące o zakończeniu procesu, w którym będzie widoczna liczba zeskanowanych 

urządzeń. 

                                                

1Jeśli link nie działa, należy przejść do strony https://www.google.com/chrome. 

2Jeśli link nie działa, należy przejść do strony 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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Rycina 10. Ekran z wynikami skanowania. 

W wygenerowanej liście należy znaleźć nazwę hosta „smartbox.local” i skopiować adres IP 

znajdujący się obok. 

 

 

Rycina 11. Lista hostów i adresów IP.  Należy skopiować adres IP smartbox.local. 

1.2.1.3.2 Konfiguracja bramki i jej rozruch 

1.2.1.3.2.1 Instrukcja pierwszego uruchomienia bramki 

Podczas pierwszego uruchomienia bramki należy postępować według poniższej instrukcji. 

 
1. Podłączyć bramkę do Internetu przez kabel Ethernet. 

Kabel łączy port Ethernet Raspberry Pi z aktywną wtyczką Ethernet Wall3 lub bezpośrednio z routerem. 

2. Włożenie karty microSD do bramki. (Zob. Rycina 8). 

Karta SD powinna mieć już zainstalowane firmware bramki. 

3. Uruchomić bramkę włączając jej zasilacz i odczekać co najmniej 2 minuty. 

WAŻNA INFORMACJA 

Należy ściśle stosować się do instrukcji podanych w niniejszym rozdziale. Jakiekolwiek 

odstępstwo może skutkować zaburzeniem łączności między bramką i chmurą. 

1.2.1.3.2.2 Uruchomić aplikację startową 

W celu otwarcia aplikacji startowej należy sprawdzić, czy komputer używany do rozruchu 

bramki jest podłączony do tej samej sieci co bramka i czy zainstalowano już oprogramowanie 

zewnętrzne. 
1. Otworzyć Chrome i przejść do: 

                                                

3Wtyczka Ethernet powinna zapewnić łączność z urządzeniem. 
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http://<adres IP> 

 

W omawianym przykładzie link wyglądałby następująco: http://192.168.100.150 (Zob. 

1.3.1.2 Oprogramowanie do wykrywania IP bramki).  

  

2. Po kilku sekundach4 otworzy się aplikacja startowa. 

 

Rycina 12. Podpis aplikacji startowej. (Bramka nie jest ani uruchomiona ani skonfigurowana). 

1.2.1.3.2.3 Informacja o strefie wstawiania w budynkach mieszkalnych 

W Etapie 1 (Budynek) należy wprowadzić wszystkie niezbędne informacje dotyczące stref, w 

których będzie mocowana bramka. 

 

 W pierwszym polu Select Country należy podać kraj, w którym znajduje się strefa, w której 

aktualnie są wykonywane prace. 

 W drugim polu Select Zone Type należy wybrać opcję „Residential”. 

 Po skonfigurowaniu pól w liście rozwijanej Select Zone(s) Name pojawia się kompletna 

lista z dostępnymi ID stref określonymi podczas audytów. Następnie instalator powinien 

wybrać co najmniej jedno ID strefy. 

                                                

4Zależy od prędkości połączenia internetowego 
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Rycina 13. Podane i zweryfikowane informacje o strefie. 

1.2.1.3.2.4 Mechanizmy weryfikacji 

Ponieważ te informacje są krytyczne dla procesu rozruchu całego rozwiązania, równolegle 

uruchamia się kilka różnych mechanizmów weryfikacji, aby zagwarantować wprowadzenie 

niezbędnych informacji. 

 

Rycina 14. Komunikat błędu wydany przez program weryfikacyjny. 

1.2.1.3.2.5 Konfiguracja sieci 

Drugi etap dotyczy konfiguracji WiFi bramki.  
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Rycina 15. Etap konfiguracji sieci. 

 

Użytkownik powinien wybrać właściwą sieć WiFi i podać hasło, aby bramka mogła uzyskać 

dostęp do sieci WLAN. 

 

Rycina 16. Dane WLAN przekazane do aplikacji. 

Kliknięcie „Next” weryfikuje informacje o sieci, a jeśli są poprawne, bramka może uzyskać 

dostęp do sieci bezprzewodowej. 
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Rycina 17. Dane weryfikacyjne WiFi zostały przekazane poprawnie (Bramka jest podłączona do WiFi). 

 

Jeśli dane weryfikacyjne WiFi nie są prawidłowe lub istnieje problem z łącznością, aplikacja 

wyświetla komunikat błędu. 

 

Rycina 18. Podano niepoprawne dane weryfikacyjne. 

W takim przypadku użytkownik musi nacisnąć „Reset”, przejść ponownie do Etapu 2 i 

ponownie nacisnąć „Next”, by ponownie wprowadzić dane weryfikacyjne sieci. 

1.2.1.3.2.6 Zapisanie konfiguracji bramki w chmurze 

Po poprawnym podaniu informacji o budynku i konfiguracji sieci do bramki instalator klika 

„Save”, aby zachować bramkę w chmurze. Żadne informacje osobiste nie są oczywiście 

zapisywane. 

Po zakończeniu procedury aplikacja przechodzi do widoku „Device Commissioning” (rozruch 

urządzenia). 
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1.2.1.4 Wyłączanie bramki 

Bramka jest zagnieżdżonym systemem komputerowym. Oznacza to, że nieprawidłowe jej 

wyłączenie może spowodować problemy z oprogramowaniem lub sprzętem bramki. Dlatego 

podczas wyłączania bramki należy użyć linku http podanego poniżej. 

http://<Adres IP>/smartbox/shutdownNow 

Zamiast <Adres IP> należy wpisać odpowiedni IP danej bramki. Należy odczekać co 

najmniej 1 minutę i wyjąć kabel z urządzenia. 

 

1.2.2 Rozruch urządzenia 

Opisane poniżej podejście do konfiguracji obowiązuje dla urządzeń ZWave i IntesisBox, 

które można zainstalować w strefach pilotażowych. 

 

Rycina 19. Widok rozruchu urządzenia.  Dostęp do bramki uzyskuje się przez link podany w adresie IP. 

WAŻNA INFORMACJA 

Niniejszy dokument zawiera informacje potrzebne do zainstalowania wybranego urządzenia 

w infrastrukturze chmury. Te instrukcje stanowią uzupełnienie podręcznika instalacyjnego 

dostarczonego przez producenta urządzenia. 

1.2.2.1 Opis rozruchu urządzenia 

Ekran rozruchu urządzenia zawiera trzy główne pola. 

 
1. Pole „Device Type”, w którym podano kompatybilne urządzenia. Rozwiążanie jest 

kompatybilne z czterema różnymi urządzeniami. 
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Rycina 20. Kompatybilne urządzenia. 

a. Urządzenia Z-Wave, w tym Z-Wave i Z-Wave Plus, 

b. Urządzenia Phillips Hue, w tym urządzenia kompatybilne z bramką Phillips Hue, 

c. Urządzenia IKEA Tradfri, w tym inteligentne oświetlenie dostarczane przez IKEA, 

d. Urządzenia IntesisBox, w tym wszystkie zdalne sterowniki ogrzewania i klimatyzacji 

działające przez WiFi, dostarczane przez Intesis. 

Spośród nich tylko a. i d. mają zastosowanie w projekcie Heat4Cool. Po kliknięciu 

przycisku odpowiedni zestaw uruchamia tryb dołączania urządzenia. Poniżej podano 

szczegółowe informacje o dołączaniu każdego typu urządzenia.  

2. Pole „Discovered Devices”, gdzie znajdują się wszystkie urządzenia wykryte przez bramkę, 

ale niezainstalowane w sieci.  

 

Rycina 21. Cztery nowe urządzenia wykryte przez bramkę. 

 Wykryte urządzenia mogą mieć dwa statusy: 

 READY: urządzenie gotowe do rozruchu w sieci. Proces rozruchu urządzenia 

rozpoczyna się po kliknięciu jego nazwy. 

 INITIALISING: bramka aktualnie zbiera podstawowe informacje o urządzeniu. 

Proces rozruchu nie jest dostępny. Użytkownik musi odczekać na zmianę statusu na 

„ready”. 

 

3. Pole „Connected Devices” zawierające zainstalowane urządzenia wraz z ich statusem. 
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Rycina 22. Aby przejrzeć pole „Connected Devices”, należy kliknąć wtyczkę w prawym górnym rogu. 

 

 

Rycina 23. Pole „Connected Devices”. 

1.2.2.2 Kreator rozruchu urządzenia 

Kreator rozruchu urządzenia jest taki sam dla każdego kompatybilnego urządzenia i zawiera 

wszystkie informacje niezbędne dla urządzenia w celu poprawnego skorelowania z 

podłączonymi obciążeniami. Należy uważnie wprowadzić wszystkie potrzebne informacje, 

inaczej zebrane dane będą bezużyteczne. 

WAŻNA INFORMACJA 

Nie wolno odświeżać strony, gdy widoczny jest kreator rozruchu urządzenia. Spowoduje to 

krytyczny błąd systemu. 

1.2.2.2.1 Etap ogólnych informacji 
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Rycina 24. Etap ogólnych informacji (Początek procesu rozruchu urządzenia Intesis). 

Na tym etapie bramka podaje informacje o wybranym urządzeniu. Dla większości używanych 

urządzeń. Użytkownik powinien podać etykietę urządzenia. Etykieta powinna być nazwą 

pozwalającą łatwo zidentyfikować urządzenie. 

Należy kliknąć „Next”, aby kontynuować. 

1.2.2.2.2 Etap rejestracji obciążenia 

 

Rycina 25. Etap rejestracji obciążenia. 

Na tym etapie użytkownik powinien skorelować wykryte urządzenie z danym obciążeniem 

wybierając typ obciążenia, do którego jest podłączane urządzenie, strefę, w której urządzenie 

się znajduje oraz czy inne poprzednio zainstalowane urządzenia są skorelowane z tym 

obciążeniem. 

Procedura obejmuje następujące etapy: 
1. Wybór jednego z obciążeń 

a. Opcje wyboru są przydzielane dynamicznie, w zależności od instalowanego 

urządzenia. Zasadniczo, dostępnych jest 6 typów obciążeń:  

i. OŚWIETLENIE: dotyczy każdego urządzenia podłączanego w strefie do 

instalacji oświetlenia. (Smart Lighting Gateway, Smart Light Bulbs, ZWave 

Dimmers, ZWave Switches, Smart Clamps, które są wykorzystywane do 

pomiaru poboru energii obwodu świetlnego wewnątrz strefy itd.). 
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ii. OGRZEWANIE I KLIMATYZACJA: dotyczy każdego urządzenia 

podłączanego w strefie/budynku do instalacjiogrzewania i klimatyzacji. 

(Smart Thermostat, HVAC Remote Controllers, Smart Switches dla 

grzejników elektrycznych, Smart Plugs używane do pomiaru poboru energii 

przez klimatyzator, Smart Clamps itd.). 

iii. CIEPŁA WODA: dotyczy każdego urządzenia podłączanego w strefie do 

instalacji ciepłej wody. (Smart Thermostat, Smart Plugs, Smart Switched, 

Smart Clamps, Smart Flow Meters). 

iv. POMIAR ENERGII: dotyczy każdego urządzenia podłączanego w 

strefie/budynku do pomiaru energii. (Do tego obciążenia podłączany jest 

jedynie Smart Clamp). 

v. INNE OBCIĄŻENIA: dotyczy innych obciążeń poddanych pomiarowi i 

kontroli w strefie/budynku. (Smart Plugs, Smart Switches, Smart Clamps). 

vi. BADANIE OTOCZENIA: dotyczy każdego czujnika zamontowanego w 

strefie/budynku. (Do tego obciążenia podłączany jest jedynie Multisensor). 

vii. SYSTEMY PV: dotyczy każdego urządzenia skorelowanego z systemem 

fotowoltaicznym zamontowanym w budynku. (Do tego obciążenia 

podłączany jest jedynie Smart Clamp). 

 

2. Wybór dokładnej lokalizacji obciążenia za pomocą opcji „Refers to the whole building”, a 

następnie menu rozwijanego „Select zones”. 

 

Rycina 26. Wybór ID strefy. 

 
Podczas wyboru lokalizacji instalator wybiera co najmniej jedno ID strefy. Lista dostępnych 

ID stref wiąże się bezpośrednio z ID stref wybranymi podczas konfiguracji/rozruchu bramki. 

Jednak aby lista była dostępna, należy wybrać „No” w opcji „Refers to the whole building”. 

 

3. Należy następnie wybrać Load lub Assign new Load, używając wybranego typu urządzenia i 

określić lokalizację. 

Jeśli użytkownik chce stworzyć nowe obciążenie, które zostanie skorelowane z tym 

urządzeniem, należy zaznaczyć „Assign new Load?” oraz podać przyjazną dla użytkownika 

nazwę w odpowiednim polu. 
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Rycina 27. Rejestracja pola nowego obciążenia. 

W przeciwnym wypadku użytkownik może skorelować urządzenie z jednym z już 

skonfigurowanych obciążeń takiego samego typu jak wybrane obciążenie i o tej samej 

lokalizacji. W tym wypadku użytkownik powinien wybrać „No” w opcji „Assign new load” i 

wybrać jedno z dostępnych na rozwijanej liście obciążeń. 

 

Rycina 28. Lista już skorelowanych obciążeń. 

 
Na przykład: załóżmy, że moduł klimatyzacji aktualnie zainstalowany w SWTC001, w którym 

instalator zamontował już smart plug w celu pomiaru poboru energii. Załóżmy, że urządzenie 

Intesis jest zamontowane na tym samym module klimatyzacji, który ma być zainstalowany w 

sieci. Instalator powinien podać poniższe dane na etapie rejestracji obciążenia. 

1. Typ obciążenia: HVAC (klimatyzacja to urządzenie z zakresu ogrzewania i klimatyzacji, 

czyli HVAC) 

2. Refers to whole building?: No (klimatyzator jest umieszczony w strefie SWTC001) 

3. Select Zone(s): SWTC001 

4. Assign new load: No (ponieważ już poprzednio zainstalowane urządzenie jest 

skorelowane z tym obciążeniem) 

5. Already Registered Loads: Air Conditioner  

 

Po zakończeniu rejestracji obciążenia należy kliknąć „Next” i „Save”, by dołączyć urządzenie 

do sieci IoT. 

1.2.2.3 Zamykanie kreatora rozruchu urządzenia 

Jeśli z jakiejkolwiek przyczyny kreator ma być zamknięty, należy użyć przycisku x w 

prawym górnym rogu. W celu ponownego wykrycia niepoprawnie skonfigurowanego 

urządzenia należy nacisnąć jeden z czterech przycisków u góry strony (IKEA, ZWave, Hue i 

Intesis), w zależności od rodzaju urządzenia. 



2019-02-28      [Confidential  

Rycina 29. Przycisk zamykania kreatora rozruchu urządzenia. 

1.3 Szkolenie i wytyczne 

W niniejszym rozdziale podano informacje o instalacji wybranych urządzeń. Należy również 

zapoznać się z podręcznikami dla odpowiednich urządzeń.  

1.3.1 Aeotec Home Energy Meter (GEN5) 

Urządzenie można zainstalować w sieci trójfazowej lub jednofazowej. Zgodnie z poniższym 

schematem instalacji miernik zaciskowy jest stosowany do pomiaru obciążenia trójfazowego. 

Dlatego też należy podłączyć trzy różne zaciski do rozłącznika obwodu, zgodnie z poniższym 

schematem. 
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Clamp direction Kierunek zacisku Neutral bus Magistrala neutralna 

Incoming power lines Dochodzące przewody 

zasilania 

Blue Niebieski 

Phase Faza Brown Brązowy 

Main Circuit Breaker Główny rozłącznik obwodu AC Power Zasilanie prądem zmiennym 

Neutral Przewód neutralny   

Rycina 30. Topologia instalacji trójfazowej. 

Zgodnie z alternatywną topologią instalacji każdy zacisk będzie podłączony do niezależnego 

obciążenia w celu pomiaru poboru energii. Do podłączania każdego z trzech zacisków do 

odpowiednich obciążeń należy skorzystać z poniższego schematu. 



2019-02-28      [Confidential  

 
Clamp direction Kierunek zacisku Neutral bus Magistrala neutralna 

Incoming power lines Dochodzące przewody 

zasilania 

Blue niebieski 

Phase Faza Brown brązowy 

Main Circuit Breaker Główny rozłącznik obwodu AC Power zasilanie prądem zmiennym 

Neutral Przewód neutralny Clamp connector Złącze zaciskowe 

Rycina 31. Topologia instalacji jednofazowej. Powyższy schemat przedstawia sposób podłączania każdego 

zacisku do odpowiedniego obciążenia. 

1.3.2 MCOHome Fan Coil Thermostat 

Termostat MCOHome Fan Coil Thermostat (MCOEMH8-FC4) to urządzenie typu Z-Wave 

do sterowania temperaturą w pomieszczeniach (  

Rycina 32). Jest używany głównie z klimakonwektorami. Jest w stanie odczytywać 

temperaturę w pomieszczeniu i czas lokalny oraz automatycznie sterować prędkością 

wentylatora w zależności od temperatury w pomieszczeniu. Urządzenie jest wysoce 

niezawodne i praktyczne. Produkt można dołączać i obsługiwać w dowolnej sieci Z-Wave 
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wraz z innymi certyfikowanymi urządzeniami Z-Wave od innych producentów. Poniższe 

informacje pobrano z podręcznika urządzenia. 

 

 

Rycina 32. Termostat MCO klimakonwektora. 

1.3.2.1 Zasady instalacji i jej etapy 

Termostat powinien być instalowany w pomieszczeniu w miejscu o wysokości ok. 1,5 m nad 

podłogą, reprezentującym średnią temperaturę w pomieszczeniu. Powinno być umieszczone z 

dala od światła słonecznego, osłon i źródeł ciepła, które mogłyby zakłócać sygnał 

temperatury. 

UWAGA: Przed instalacją należy odłączyć zasilanie rozłącznikiem obwodu lub 

bezpiecznikiem, aby nie dopuścić do pożaru czy porażenia prądem! 

Etap 1: Zdjąć stalową ramę z urządzenia i zamocować je na puszce połączeniowej dwoma 

śrubami (Error! Reference source not found.). 

Etap 2: Przyłączyć wszystkie przewody do właściwych przyłączy i dokręcić śruby. Schemat 

obwodu jest podany poniżej (Error! Reference source not found.). 

Etap 3: Należy przymocować podłączone urządzenie w punktach „A” stalowej ramy, a 

następnie wcisnąć całe urządzenie do puszki połączeniowej. 

Etap 4: Sprawdzić, czy urządzenie jest dobrze przymocowane i je włączyć. Urządzenie jest 

gotowe do pracy. 

Uwaga: CO--Zawór chłodzenia otwarty, CC--Zawór chłodzenia zamknięty, HO--Zawór 

grzania otwarty, HC--Zawór grzania zamknięty. 

 

Rycina 33. Instalacja termostatu MCO fan coil thermostat. 
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Fan Wentylator Cool valve Zawór chłodzenia 

Heat valve Zawór grzania   

Rycina 34. Instalacja elektryczna termostatu MCO klimakonwektora. 

 

1.3.2.2 Podłączanie do sieci 

Dołączanie i odłączanie sieci Z-Wave 

W stanie wyłączonym należy przytrzymać , aby otworzyć interfejs dołączania lub 

odłączania sieci Z-Wave. Przed dołączeniem do sieci na ekranie pojawi się „- - -”. Należy 

nacisnąć  raz; urządzenie przechodzi w tryb uczenia się w celu uzyskania ID węzła. Jeśli 

dołączanie jest udane, na ekranie pojawi się ID węzła. ID węzła informuje o tym, czy 

urządzenie jest w sieci czy nie. Uwaga: W celu odłączenia urządzenia od sieci należy 

wykonać te same instrukcje. Po dołączeniu należy wyłączyć urządzenie i włączyć je 

ponownie. Urządzenie gotowe do obsługi przez sterownik/bramkę w sieci Z-Wave.  

1.3.2.3 Grupa powiązań 

Termostat obsługuje 1 grupę powiązań. Sugeruje się powiązanie bramki z tą grupą. W 

przypadku wystąpienia zmian np. temperatury, trybu pracy, stanu wentylatora itd. termostat 

zgłasza to do powiązanego urządzenia (bramki). Jeśli wykrywana temperatura zmienia się o 

≥0.5℃, urządzenie przesyła samoczynnie zgłoszenie do bramki. 

1.3.3 Aeotec Multisensor 6 

Aeotec Multisensor 6 został wykonany do zasilania podłączonego oświetlenia z 

wykorzystaniem Z-Wave Plus (Error! Reference source not found.). Jest on zasilany przez 

technologią Gen5 firmy Aeotec. Poniższe informacje pobrano z podręcznika urządzenia.  

 Aeon Labs Multisensor to czujnik binarny oparty na bibliotece trasowania Z-Wave V6.51.06. 

 Aeon Labs Multisensor sprawia wrażenie czujnika ruchu i tak też właśnie działa. Ale jego 
możliwości są znacznie większe. Instalacja tego produktu w technologii Z-Wave® jest 
równoważna z instalacją 6 komponentów w technologii Z-Wave. 

 Dzięki niemu sieć sterowania budynkiem zaczyna pobierać i przetwarzać informacje o ruchu, 
temperaturze, wilgotności, świetle, ultrafiolecie i drganiach, które są przekazywane przez 
wszystkie czujniki typu Multisensor. Inteligentne odczyty pozwalają na inteligentną 
automatyzację.  

 Aeon Labs Multisensor może być zasilany przez baterię lub złącze USB z użyciem 

odpowiedniego kabla. 
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Light/UV sensor Czujnik światła / UV Vibration sensor Czujnik drgań 

Temperature / 

humidity sensor 

Czujnik temperatury / 

wilgotności 

PE Lens Soczewka polietylenowa 

 

Rycina 35. Aeotec Multisensor 6. 

 

1.3.3.1 Zasady instalacji i jej etapy 

Multisensor 6 zapewnia inteligentne odczyty z wielu lokalizacji wewnątrz siedziby. 

Wbudowany czujnik ruchu wykorzystuje odczyty światła i ciepła w celu ustalenia ruchu, 

nagłe zmiany światła i ciepła mogą wpłynąć na jakość odczytów ruchu czujnika. Czujnika nie 

należy montować w miejscach występowania sztucznych zmian temperatury. Dlatego też nie 

należy wybierać lokalizacji w pobliżu klimatyzatorów, nawilżaczy i grzejników czy też 

narażonej na bezpośrednio światło słoneczne. Multisensor 6 jest zasilany bateriami, dlatego 

nie należy go montować w miejscu, w którym temperatura może spaść poniżej 0°C / 32°F, 

ponieważ zaburza ona działanie baterii. Należy wybrać lokalizację czujnika odpowiednio do 

układu monitorowanego obszaru. Niezależnie od pomieszczenia musi być ono dopasowane do 

efektywnego zakresu czujnika.  

W przypadku montażu na suficie Multisensor 6 może dokonywać pomiarów w zakresie 

3x3x6 m / 10x9x18 ft (Error! Reference source not found.). W przypadku montażu 

Multisensor 6 w narożniku ściany z sufitem może on dokonywać pomiarów w zakresie 

2,5x3,5x5 m / 8x11x15 ft. 
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a) Sufit  b) Ściana 

Rycina 36. Efektywny zakres Aeotec Multisensor 6. 

Ceiling sufit Wall ściana 

Ground podłoże metre metr 

 

Aby zapewnić optymalną pracę, NIE należy montować czujnika Multisensor 6 bezpośrednio 

na metalowej ramie lub w pobliżu jakichkolwiek metalowych obiektów. Duże metalowe 

obiekty mogą osłabić bezprzewodowy sygnał Z-Wave. Multisensor 6 polega na łączności 

działającej na podstawie odbijających właściwości metalu.  

Instalacja Multisensor 

Po zamontowaniu Multisensor 6 jako części lokalnej sieci Z-Wave i ustaleniu lokalizacji 

można rozpocząć proces fizycznego montażu. Multisensor 6 można zamontować na ścianie 

lub na suficie na dwa sposoby. Najprościej jest umieścić go na półce, co pozwala 

zrezygnować z elementów montażowych. Technik może zamontować czujnik w narożniku 

lub na ścianie lub na suficie używając tylnego panelu montażowego. Można również umieścić 

Multisensor 6 na suficie lub na ścianie z zastosowaniem elementu Recessor. 

W celu zamontowania czujnika Multisensor 6 (Error! Reference source not found.). 

Etap 1: Z użyciem taśmy dwustronnej - Powierzchnia, na której będzie montowany 

Multisensor 6 powinna spełniać następujące warunki: płaska, gładka, sucha i niezabrudzona 

pyłem i kurzem. 

Etap 2: Z użyciem śrub - Początkowo należy wywiercić dwa otwory na ścianie lub na suficie. 

Następnie należy użyć tylnego wspornika do zamontowania czujnika z użyciem dołączonych 

śrub KA2,5x20mm. 

 

Rycina 37. Instalacja czujnika Multisensor. 
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Double-sided tape taśma dwustronna   

 

1.3.3.2 Konfiguracja sieci 

Najpierw należy włączyć Multisensor, a następnie połączyć w parę za pomocą Z-Wave 

Gateway. Należy pamiętać, że kompatybilność i zachowanie czujnika zależą od działania 

bramki i integracji oprogramowania z produktami. W tym celu należy wykonać następujące 

instrukcje: 
1. Umieścić główną bramkę Z-Wave w trybie pracy w parze, bramka Z-Wave potwierdza, że jest 

gotowa na dodanie innego urządzenia. 

2. Należy nacisnąć przycisk Action na czujniku Multisensor. LED na czujniku Multisensor będzie 

błyskać na zielono, a następnie zaświeci się na zielono na 1 sekundę potwierdzając dołączenie 

urządzenia lub też na czerwono, jeśli dołączenie nie było udane. 

3. Udane dodanie czujnika Multisensor do sieci Z-Wabe można sprawdzić naciskając przycisk 

Action. Jeśli po naciśnięciu przycisku zielony LED na czujniku świeci się przez parę sekund, to 

dołączenie zostało prawidłowo zakończone. Jeśli zielony LED miga po naciśnięciu przycisku, 

dołączenie nie udało się, a zatem należy powtórzyć kolejne etapy procesu. 

1.3.4 Głowica termostatyczna Fibaro 

FIBARO Heat Controller to zdalnie sterowana głowica termostatyczna służąca do 

utrzymywania temperatury w pomieszczeniu. Mierzy ona temperaturą i automatycznie 

dostosowuje wartość energii. Można ją montować bez użycia narzędzi na trzech typach 

zaworów grzejników termostatycznych. Posiada ona następujące cechy: 

 Można ją instalować na trzech typach zaworów: M30 x 1.5, Danfoss RTD-N i Danfoss RA-N, 

 Kompatybilna ze sterownikami Z-Wabe i Z-Wave+, 

 Obsługuje tryby zabezpieczające sieci Z-Wave: S0 z szyfrowaniem AES-128 i S2 z szyfrowaniem 

na bazie PRNG, 

 Wbudowana bateria ładowana przez standardowy port micro-USB, 

 Łatwy montaż bez użycia narzędzi, 

 Może korzystać z dedykowanego czujnika temperatury, 

 Obsługuje plany ogrzewania, 

 Automatyczna kalibracja, 

 Funkcja uniemożliwiająca zamarzanie, 

 Funkcja Decalc, 

 Nieograniczone pokrętło do ustawiania żądanej temperatury. 

1.3.4.1 Zasady instalacji i jej etapy 

Przy pierwszym uruchomieniu należy wykonać następujące czynności: 
1. Podłączyć ładowarkę do urządzenia przez port micro-USB. Jeśli dostępny jest czujnik 

temperatury: 

a. Użyć monety do podważenia pokrywy baterii i obrócić ją następnie przeciwnie do 

ruchu wskazówek zegara. 

b. Zdjąć naklejkę spod baterii. 

c. Użyć monety do zamknięcie pokrywy baterii i obrócić ją następnie zgodnie z ruchem 

wskazówek zegara. 
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2. Odłączyć ładowarkę, gdy LED zacznie pulsować na zielono (co oznacza pełne naładowanie). 

Pierwsze ładowanie może zająć do 3 godzin. 

3. Zdemontować aktualnie zamontowaną głowicę termostatyczną. 

4. W zależności od zaworu termostatycznego należy użyć odpowiedniej złączki (zob. Rycina 

38). Należy dokładnie sprawdzić, czy złączka jest dobrze zamontowana. Po założeniu na 

zawór powinno być słyszalne kliknięcie; złączka nie może się obracać po zamontowaniu! 

Zdecydowanie zaleca się montować urządzenie w położeniu poziomym! Jeśli złącze jest 

pionowe, należy użyć zewnętrznego czujnika temperatury. 

 

 

Rycina 38. Złączki głowicy termostatycznej Fibaro. 

Proceed normally Postępować w zwykły 

sposób 

Use adapter Użyć adaptera 

 
5. Zamontować urządzenie na zaworze i dokręcić je przekręcając zatyczkę zgodnie z ruchem 

wskazówek zegara. 

6. Do naciśnięcia przycisku użyć załączonego klucza. 

 
7. Pierścień ledowy zaczyna migać na niebiesko. Jeśli dostępny jest czujnik temperatury, należy 

nacisnąć jego przycisk. Jeśli połączenie jest prawidłowe, pierścień ledowy mignie na zielono 5 

razy. Nie wolno zakrywać ani okrywać głowicy termostatycznej. 
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1.3.4.2 Kalibracja głowicy 

Aby temperatura była prawidłowo regulowana, konieczna jest kalibracja urządzenia w celu 

dopasowania do zaworu grzejnika. Kalibracji nie można wykonywać podczas ładowania. 

Kalibrację wykonuje się: 

 

 Automatycznie, po 10 minutach od włączenia, jeśli nie wykonywano żadnych operacji na 

urządzeniu (tylko przy montażu po raz pierwszy). 

 Automatycznie, po 10 minutach od ostatniej zmiany stanu (tylko przy montażu po raz 

pierwszy). 

 Ręcznie z użyciem menu (zob. poniżej). 

Wykonywanie kalibracji z użyciem menu: 
1. Do naciśnięcia przycisku użyć załączonego klucza. 

 
2. Puścić przycisk, gdy LED zaświeci na biało. 

3. Naciśnięcie przycisku potwierdza wybór. 

1.3.4.3 Demontaż urządzenia 

Przed demontażem należy przestawić urządzenie w tryb gotowości, aby zapewnić bezpieczne 

usunięcie. Więcej informacji podano w rozdziale nt. trybu gotowości. Demontaż urządzenia: 
1. Do naciśnięcia przycisku użyć załączonego klucza. 

2. Puścić przycisk, gdy LED zaświeci w kolorze cyjanowym (morskim). 

3. Naciśnięcie przycisku potwierdza wybór. 

4. Przekręcić zatyczkę przeciwnie do ruchu wskazówek zegara i zdjąć złączkę (jeśli była 

używana). 

5. Urządzenie należy przechowywać w temperaturze od -10°C do 25°C. 

1.3.4.4 Informacje dot. dołączania do sieci 

Aby dołączyć urządzenie do sieci Z-Wave: 
1. Sprawdzić, czy urządzenie jest w bezpośrednim zasięgu sterownika Z-Wave. 

2. Ustawić główny sterownik w trybie dodawania (zob. podręcznik sterownika). 

3. Do trzykrotnego naciśnięcia przycisku na głowicy użyć załączonego klucza. 

4. Pierścień LED zaczyna migać na biało. 
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5. W przypadku dodawania urządzenia w trybie uwierzytelnionym S2, należy podać PIN 

urządzenia (podkreślona część publicznego klucza na etykiecie). 

6. Należy odczekać, aż proces dodawania zostanie zakończony. 

7. Sterownik Z-Wave potwierdza udane dodanie urządzenia. 

Aby usunąć urządzenie z sieci Z-Wave: 
1. Sprawdzić, czy urządzenie jest w bezpośrednim zasięgu sterownika Z-Wave. 

2. Ustawić główny sterownik w trybie usuwania (zob. podręcznik sterownika). 

3. Do trzykrotnego naciśnięcia przycisku na głowicy użyć załączonego klucza. 

4. Pierścień ledowy zaczyna migać na biało. 

5. Należy odczekać, aż proces usuwania zostanie zakończony. 

6. Sterownik Z-Wave potwierdza udane usunięcie urządzenia. 

Więcej informacji można znaleźć pod adresem https://manuals.fibaro.com/heat-controller. 

1.4 Obsługa przez użytkownika końcowego 

W niniejszym rozdziale opisano informacje dotyczące obsługi urządzeń przez użytkowników 

końcowych w mieszkaniach. 

1.4.1 Termostat MCO Home Fan Coil Thermostat 

 Przedstawiono tutaj różne funkcje przycisków oraz funkcje ekranu termostatu.

 

Rycina 39. Sterowanie i informacje wyświetlane na ekranie MCO Home Fan Coil Thermostat 

Button Przycisk Display Ekran 

ON/OFF WŁ/WYŁ Down Dół 

Fan speed Prędkość wentylatora Up Góra 

Mode / confirmation Tryb / potwierdzenie Week Tydzień 

Time Godzina Setting temp. Temp. nastawy 

Room temp. Temp. w pomieszczeniu Ventilation Wentylacja 

Heating Ogrzewanie Cooling Chłodzenie 

Heat Valve Zawór ogrzewania Cool Valve Zawór chłodzenia 

Auto Automatyczna Low Niska 

Medium Średnia High Wysoka 

 

https://manuals.fibaro.com/heat-controller/
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1.4.1.1 Włączanie/Wyłączanie 

Po wyłączeniu termostat wyświetla komunikat „OFF”. Należy nacisnąć przycisk ON/OF, by 

otworzyć interfejs. Podczas pracy naciśnięcie tego samego przycisku wyłącza urządzenie i 

ekran.  

1.4.1.2 Ustawienie czasu lokalnego  

Przytrzymanie M pozwala wprowadzić lokalny czas. Przyciśnięcie M pozwala zmieniać okres 

kolejno na tydzień, godzinę i minutę, a strzałki GÓRA/DÓŁ ustawiają wartość migającego 

elementu. Naciśnięcie M lub odczekanie przez 15 sekund zapisuje zmiany.  

1.4.1.3 Ustawienie trybu pracy 

Naciśnięcie M pozwala zmienić ustawienie trybu pracy; aktualny tryb miga. Strzałki 

GÓRA/DÓŁ pozwalają przełączać tryby chłodzenia (Cooling), ogrzewania (Heating) i 

wentylacji (Ventilation); następnie naciśnięcie M lub odczekanie 15 s zatwierdza zmiany. 

1.4.1.4 Ustawienie temperatury  

Strzałki GÓRA/DÓŁ zmieniają wartość temperatury. Przytrzymanie przycisków 

zwiększa/zmniejsza wartości w sposób ciągły. Naciśnięcie M lub odczekanie przez 15 sekund 

zapisuje zmiany i przywraca ekran wyświetlania temperatury.  

1.4.1.5 Ustawienie prędkości wentylatora  

Na zwykłym ekranie naciśnięcie FANSPEED pozwala przełączać się między prędkościami 

wentylatora. Low (niska), Medium (średnia), High (wysoka), Auto. Następnie naciśnięcie M 

lub odczekanie 15s zatwierdza zmiany. Należy pamiętać, że w trybie wentylacji nie można 

wybrać prędkości Auto.  

 

1.4.2 Głowica termostatyczna Fibaro 

1.4.2.1 Sterowanie temperaturą nastawy 

Na urządzeniu można wybrać temperaturę nastawy (16-24°C). Podczas ręcznej zmiany 

temperatury kolor pierścienia ledowego odpowiada temperaturze. W celu sprawdzenia i 

zmiany temperatury na urządzeniu: 
1. Przybliżyć dłoń do kuli. 

2. Pierścień LED zaczyna: 

a. Świecić, jeśli temperatura była ustawiania ręcznie. 

b. Wolno pulsować, jeśli urządzenie jest trybie planu. 

c. Szybko pulsować, jeśli urządzenie jest trybie usuwania planu. 

3. Kolor zależy od temperatury nastawy, zgodnie z poniższą ilustracją. 
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Z-Wave Mode Tryb Z-Wave Temperature Temperatura 

Colour Kolor Valve closed 

(anti0freeze) 

Zawór zamknięty 

(zapobieganie zamarzaniu) 

OFF WYŁ HEAT Ogrzewanie 

MANUFACTURER 

SPECIFIC 

Określany przez producenta or higher lub wyższa 

Valve fully opened Zawór całkowicie otwarty   

 

4. Należy obrócić kulę przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby obniżyć temperaturę lub 

przekręcić zgodnie z ruchem wskazówek zegara, by ją podnieść. 

5. Po 5 sekundach od zdjęcia ręki z kuli LED gaśnie, a urządzenie zapamiętuje nową 

temperaturę. 

1.4.2.2 Bateria i ładowanie 

Urządzenie jest wyposażone w pakiet baterii akumulatorowych litowo-polimerowych, które 

można ładować przez port micro-USB za pomocą zwykłej ładowarki 5V (niedołączona do 

urządzenia). Gdy bateria jest rozładowana, pierścień ledowy zaczyna migać na czerwono. 

Urządzenie przekazuje również do sterownika stan rozładowania baterii i stan dedykowanego 

czujnika temperatury (jeśli jest sparowane). Należy koniecznie używać zatwierdzonej 

ładowarki Klasy II, zgodnej z parametrami podanymi w podręczniku. Nie wolno pozostawiać 

urządzenia bez opieki podczas ładowania. Nie wolno używać do ładowania kabli o długości 

powyżej 3 m. 

W celu naładowania baterii: 
1. Podłączyć ładowarkę do urządzenia przez port micro-USB. 

2. Podczas ładowania LED będzie pulsować na czerwono, a sterowanie zaworem będzie 

wyłączone. 

3. Gdy pierścień zacznie pulsować na zielono, należy odłączyć ładowarkę. 

4. Urządzenie powróci do pracy w poprzednim trybie. 

 


