OFTE STILTE SPØRSMÅL xComfort Bridge 3.0
1. BEGRENSNINGER
Hvor mange aktuatorer kan jeg legge til min xComfort Bridge?
Totalt kan 60 ulike aktuatorer legges til.
Hvilke aktuatorer støttes av xComfort Bridge?
Alle bryte-, varme- og dimmeaktuatorer merket med følgende ESM logo:

Bryte- og dimmeaktuatorer som støttes:
CSAU-01/01-10(IE)
CSAU-01/01-16(IE)
CDAU-01/04(-x)
CSAU-01/02 (ESM)
CSAU-01/03 (ESM)
CSAU-01/04 (ESM)
CDAE-01/04(-x)
CDAE-01/05(-x)
CAAE-01/01 (ESM)
CAAE-01/02 (ESM)
CSAP-01/xx-12E
CDAP-01/xx-1E
Varmeaktuatorer som støttes:
CHAU-01/01-1xE
CHAU-01/01-1ES (For 230V ventilorgan CHVZ-01/04)
CHAP-01/xx-12E
CHVZ-01/05
CHAZ-01/12
Kan jeg bruke mine eksisterende bryte- og dimmeaktuatorer?
2. generasjon bryte- og dimmeaktuatorer med ESM logo støttes. Se støttede aktuatorer.
Hva er ESM og hva indikerer ESM-logoen på aktuatorer?
ESM står for Extended Status Messaging. Siden introduksjonen den nye generasjonen av aktuatorer ble
det innført en ekstra statuskanal for økt stablitet av statusmelding for hotspots (tung RF-trafikk) mot
smarte sentralenheter som xComfort Bridge.
Hvilke sensorer støttes av xComfort Bridge
Sensorer som støttes:

CTAA-0x/0x(-LED)
CHSZ-02/02
CBME-02/01
CBMD-02/xx
CDWA-01/3x
CBEU-02/02
CBEU-02/03
CRCA-00/08 - CRCA-00/13 (Room Controller Touch*)
CTEU-02/01 (For temperatursensorer: CSEZ-01/01, CSEZ-01/36)
* FW-oppdatering nødvendig!
Hvor mange sensortilkoblinger kan jeg legge til min xComfort Bridge?
Opptil 100 rene sensortilkoblinger kan legges til.
Hva er en sensortilkobling?
Hver separat inngang av en enhet er en ren sensorkanal. Hver enhet kan ha flere innganger.
Eksempel på antall kanaler per sensor:
1-felts trykknapp: 1 kanal
2-felts trykknapp: 2 kanaler
4-felts trykknapp: 4 kanaler
Dør/vindussensor: 1 kanal
Bevegelsessensor: 1 kanal
230V binærinngang: 2 kanaler
230V styreinngang bryteaktuator: 1 kanal
230V styreinnganger dimmeaktuator: 2 kanaler
Room Controller Touch: 2 kanaler
Temperaturinngang: 2 kanaler
Radiatortermostat: 1 kanal
Hvordan behandles aktuatorer med styreinnganger av xComfort Bridge?
Legge til en dimmeaktuator med styreinngang for eksempel vil bli presentert i xComfort Bridge som:
1 Aktuator
2 Sensorkanaler
Hvor mange tilkoblinger kan tilordnes til én aktuator?
Bytte- og dimmeaktuatorer: normalt opptil 32 (inkludert scener, rom og normale binære sensorer)
Hvor mange aktuatorer kan tilordnes til én sensor med xComfort Bridge?
Begrenset til 60 aktuatorer ved xComfort Bridge
Hvor mange sensorer kan tilordnes til en aktuator?

32 sensorer for lysstyring (trykknapper, bevegelsessensor, dør-/vindussensor)
1 hovedtemperatursensor per rom for oppvarmingskontroll (kan kombineres med maks/min)
Hvor mange tilkoblinger legges til en aktuator med Bridge?
Bryteaktuator, dimming aktuator:
1 for direkte kommandoer fra Bridge
1 for hver lokale binære inngang (bare på noen BA og DA)
1 for gruppe "Alle lys" (bare hvis aktuator er definert for "Belysning"
1 for hvert rom der aktuatoren legges til (brukes hvis den styres av app)
1 for hver scene der aktuatoren brukes (brukes hvis den startes av app)
1 for hver sensor (trykknapp, dør/vindussensor, bevegelsessensor,....) der aktuatoren er tildelt (også
hvis den er tildelt som rom eller scene)
1-kanals varmeaktuator:
1 for direkte kommandoer fra Bridge
1 for gulvtemperatursensor
1 for reservekanal (bare hvis en Room Controller Touch er tilordnet i rommet varmeaktuatoren er
tilordnet)
12-kanals varmeaktuator:
1 for direkte kommandoer fra Bridge (for hver kanal som brukes, maksimum: 12)
1 for reservekanal (bare hvis en Room Controller Touch er tilordnet i rommet varmeaktuatoren
tilhører), maksimum: 12
Hvor mange rom kan jeg opprette i appen?
Du kan opprette totalt 20 rom + 1 Master Switch.
Hvor mange scener kan jeg opprette i appen?
Du kan opprette totalt 20 forskjellige scener.
Er det en begrensning for antall brukere av xComfort Bridge samtidig?
Opptil 4 forskjellige endeenheter (iOS eller Android) kan bruke xComfort Bridge samtidig.
Støtter Bridge tidsstyring, og hvordan kan jeg bruke dette?
Bridge støtter 2 per standard tilgjengelige Astrour (Soloppgang, Solnedgang) og mulighet for 12 ekstra
timere som er basert på en konfigurerbar tid eller et Astrour med positiv eller negativ forskyvning. Hver
timer konfigureres til å fungere på enkelte dager i uken, og hvis den er aktiv eller ikke. Den kan brukes til
å kontrollere en eller flere enheter, et rom eller en scene.
Støtter Bridge varmestyring?
Ja, se kapittelet Varmestyring
Fungerer RF-komponentene uavhengig av xComfort Bridge i tilfelle noe skjer med
strømforsyningen til xComfort Bridge?

Lysstyring:
Direkte tilkoblinger mellom sender og mottager, både lokal kontroll og scenekontroll med en
trykknapp, eller en sensor fungerer uavhengig av xComfort Bridge.
Varmestyring:
Room Controller Touch: Room Controller Touch bytter til direkte kontroll av varmeaktuatoren(e)
med innebygget reservekanal. Reguleringen vil fungere som normalt.
Begrensningsføler for gulvvarme: Denne sensoren er koblet direkte til varmeaktuatoren(e).
Beskyttelse vil fungere som normalt.
Radiatortermostat: Radiatortermostaten vil bytte til lokal kontroll. reguleringen vil forbli på det
siste mottatte settpunktet.
Varmeaktuator med gulvtemperatursensor: Aktuatoren vil kjøre i nøddrift.
Varmeaktuator uten sensor (Effektregulering): Aktuatoren vil kjøre i nøddrift..
Fungerer Bridge uten tilkobling til ekstern server?
Ja, Bridge fungerer uavhengig av ekstern servertilkobling med det lokale LAN-nettverket uten å trenge en
ekstern Ethernet-tilkobling, men for å ha ekstern tilgang og oppdatere Bridge trenger du en Ethernettilkobling.
Støtter Bridge styring av solskjerming?
Nei, ikke for øyeblikket

2. INSTALLASJON & KONFIGURERING
Hva er den beste plasseringen for Bridge i et hus, i en hytte eller leilighet?
Ideelt sett i midten av boligen i nærheten av Wi-Fi-ruteren for å kunne nå alle installerte xComfortenhetene direkte.
Støtter Bridge Wi-Fi-tilkobling, eller trenger jeg en LAN-kabel?
Broen må kobles til den lokale Wi-Fi-ruteren via en LAN-kabel. Dette forenkler også prossessen ved evt.
bytte av Wi-Fi ruteren med automatisk oppsett via DHCP opp mot Bridge.
Hvordan legger jeg til en ny aktuator eller sensor med xComfort Bridge?
I appen velger du "Konfigurer -> Legg til enheter" og følger instruksjonene på skjermen
Hvordan legge til Universal Bevegelsessensor i læremodus?
Still inn xComfort Bridge i læremodus, og trykk kort på knappen-B på bevegelsessensoren (Se også
animasjonen i VIS MEG HVORDAN DET GJØRES). Hvis du trykket på A-knappen ved et uhell og
bevegelsessensoren er i konfigurasjonsmodus (angitt med farget objektiv), fungerer ikke læremodus. Du
må vente til bevegelsessensoren bytter tilbake fra konfigurasjonsmodus til normal driftsmodus.
Kan jeg bruke min gamle Room Controller Touch?

Ja, du kan bruke en eldre versjon av Room Controller Touch etter en FW-oppdatering. Se FAQ: Hvordan
oppdatere Room Controller Touch FW?
Hvorfor må jeg oppdatere min gamle Room Controller Touch?
Den nye versjonen av Room Controller Touch støtter nye spesialfunksjoner som integrert kontroll (med
reservekanal). Se FAQ: Hvordan oppdatere Room Controller Touch FW?
Hva betyr "Dårlig enhetstype" eller "RCT trenger ny firmware", når jeg legger til en Room
Controller Touch?
Room Controller Touch trenger en FW oppdatering. Se FAQ: Hvordan oppdatere Room Controller Touch
FW?
Hvordan oppdatere Room Controller Touch FW?
Last ned RCT Update Tool med den nyeste universelle FW, og følg oppdateringsinstruksjonene. Du kan
også bruke den nyeste MRF-programvaren til å gjøre oppdateringen.
RCT Update Tool: RCTupdatetoolENG.exe
RCT Universal Firmware: RC55_xxxU_yyyy.rfp (xxxU indikerer versjonsnummer og Universal)
Instruksjoner for oppdatering:
1. Ta batteriene ut av RTC-en
2. Koble RCT-en til (windows)-datamaskinen via en Micro USB-kabel
3. Åpne RCTupdatetoolENG-programmet: RCT skal indikere: nbL
4. Klikk "select Software..." og velg fil: RC55_xxxU_yyyy.rfp (Bruk Universal version!)
5. Aktiver "BackToFactory på slutten"
6. Klikk "load Software..."
7. Vent på popup: "loading-process finished successfully!" og klikk på "Ok"
8. Koble fra kabelen
9. Sett inn batterier: Under oppstart vises den installerte versjonen om kort tid: xxx.U
Er strekkodeskanning noen ganger vanskelig?
Anbefales at man har tilstrekkelig med lys under innlesning med strekkode. Benytt lommelykten nederst
til venstre hjørne under strekkodeinnlesning ved behov for supplerende lys.
Hvor lenge må jeg vente til en enhet er ferdig i drift?
Hvis enheten er tilkoblet/drevet når den legges til, bør det ikke ta mer enn noen få sekunder. Hvis enheten
ikke er tilkoblet når du legger den til via strekkode-innlesning, kan det ta opptil 5 minutter etter at den er
slått på for å være ferdig igangsstilt.
Kan jeg legge til allerede forhåndskonfigurerte GO Wireless-pakker i xComfort Bridge?
Ja! De forhåndskonfigurerte forbindelsene mellom trykknapper eller sensorer og aktuatorer forblir
uendret. Under læringsmodus gjenkjennes den forhåndskonfigurerte tilkoblingen og vises allerede i
aktuator- og sensortilordningene.
En aktuator indikerer: "Ukjente eksterne tilkoblinger". Hva betyr dette?

Etter å ha lagt til en aktuator på xComfort Bridge, vil xComfort Bridge se etter eksisterende tilkoblinger
av sensorer i aktuatoren. Eksisterende tilkoblinger til ukjente sensorer indikeres av: "Ukjente eksterne
tilkoblinger". Du må legge til disse sensorene i xComfort Bridge-prosjektet for å få disse tilkoblingene
synlige og vedlikeholdt.
Hvordan kan jeg identifisere en sensor i appen?
I oversikten over sensorer lyser den aktuelle kanalen til en utløst sensor grønt om kort tid når du mottar en
melding.
Hvorfor lyser en sensor grønt kort tid på sensor oversiktssiden?
Dette indikerer at denne sensoren er aktiv og en melding mottas fra den angitte kanalen.
Hvordan legger jeg til et nytt rom på xComfort Bridge?
"Konfigurer -> Rom -> trykk på "+" -symbolet øverst til høyre på skjermen.
Hvordan lager jeg en ny lys-scene med xComfort Bridge?
Det er flere måter å lage en scene:
Bruk "Konfigurer -> Scener -> trykk på "+" -symbolet øverst til høyre på skjermen.
På startsiden trykker du på knappen "Opprett scene fra gjeldende innstillinger" for å opprette en scene
med gjeldende tilstand for alle enhetene i prosjektet.
Inne i et rom trykker du på knappen "Opprett scene fra gjeldende innstillinger" for å opprette en scene
med gjeldende tilstand av alle enheter i rommet.
Hvordan endrer jeg nytt navn på bridgen min?
Via xComfort Bridge App "Konfigurer -> Min xComfort Bridge -> Bridge Name"Siden navnet også
brukes til å identifisere Bridge i nettverket, må den ikke inneholde mellomrom eller spesialtegn.
Hvordan oppdaterer jeg FW på xComfort Bridge?
Via xComfort Bridge App "Konfigurer -> Min xComfort Bridge -> Oppdater Bridge"
Vil aktuatorene og sensorene i installasjonen være passordbeskyttet?
Ja, alle aktuatorer og sensorer som legges til din Bridge, vil bli beskyttet av xComfort-passordet som er
definert i "Konfigurer -> Min xComfort Bridge -> xComfort Password". Det er definert et unikt
standardpassord for hver Bridge.
Hvordan endrer jeg xComfort-passordet?
Du kan endre passordet i "Konfigurer -> Min xComfort Bridge -> xComfort Password" og trykk deretter
på "Oppdater passord" -knappen.
Kan jeg legge til enheter som allerede er en del av et MRF-prosjekt?
Ja, dette er mulig så lenge enheten ikke allerede er koblet til en annen intelligent enhet (for eksempel
Smart Home Controller eller Sensio Controller). For å legge til enheten i bridgen må du bruke
læringsmodus eller strekkodeskanning i xComfort Bridge-appen, da selve Bridge ikke støttes i MRFverktøyet. xComfort-passordet som er definert i Bridge og passordet til aktuatoren, må være det samme i
så fall. Når enheten er lagt til Bridge frarådes det å bruke MRF for enhetene som er tilknyttet Bridge.

Hvordan kan jeg bruke trykknapper?
Det er 1-felt, 2-felt og 4-felt trykknapper. 1, 2 eller 4 sensorkanaler er tilgjengelige for å kontrollere
aktuatorer, scener og rom. Finn under trykknapp-kanalidentifikasjonene basert på ikoner:
Kanal
Type Enhet Ikon
Funksjon
Ikon
1-felt

Enkel vippe

Venstre vippe
2-felt
Høyre vippe

Vippe 1

Vippe 2
4-felt
Vippe 3

Vippe 4

Hvordan kan jeg bruke touchknappene på RC Touch?
Touchknappene på Room Controller Touch kan brukes på samme måte som trykknapper brukes. 1
sensorkanal er tilgjengelig som Bryter-funksjon for å kontrollere aktuatorer, scener og rom. Finn under
identifikasjoner og funksjonalitet:
Kanal
Type Enhet Ikon
Funksjon
Ikon
RC Touch

Slå funksjonen PÅ / AV / Dimming (Standard)
Trigger 2 scener (PÅ og AV, tilstandsendring nødvendig)

Hvordan kan jeg bruke fjernkontrollen?
Foreløpig støttes fjernkontrollen på 2 kanaler. 2 sensorkanaler er tilgjengelige for å kontrollere aktuatorer,
scener og rom. Finn under identifikasjonene basert på ikoner:
Kanal
Type Enhet Ikon
Funksjon
Ikon
2-felt
Venstre knapp

Høyre knapp

Hvordan kan jeg bruke en dør-/vindussensor?
En dør-/vindussensor kan brukes til å styre en aktuator, rom, scene eller hovedbryter. Det er mulig å skille
mellom å oppdage en dør eller et vindu, og hvis deteksjonen skal inverteres (send en PÅ når den lukkes
eller en PÅ når den åpnes). Finn under identifikasjonene basert på ikoner:
Kanal
Device
Enhet Ikon
Funksjon
Ikon

Dør-/Vinduskontakt

Hoveddeteksjonskanal

På hjemmesiden vises antall åpne dører og vinduer. Hvis den tilordnes til et rom, kan dør/vindussensor
påvirke varmefunksjonen. Se Varmekontroll.
Hvordan kan jeg bruke en Universal Bevegelsesensor?
Bevegelsessensoren kan brukes til å styre en hvilken som helst aktuator, rom, scene eller masterbryter.
Det er mulig å konfigurere følsomheten, lysstyrkenivået for å oppdage bevegelse, forsinkelsestiden for
avsverging og om det skal signalisere hendelser ved hjelp av den integrerte LED-lampen. Finn under
identifikasjonene basert på ikoner:
Kanal
Device
Enhet Ikon
Funksjon
Ikon

Universal Bevegelssensor

Lysstyrkeavhengig deteksjonskanal

Merknad: Sammenlignet med MRF støttes bare 1 kanal (kanal A)! Kanal B STØTTES IKKE!
Hvordan konfigurere sensorer?
Gå til: "Konfigurer -> Sensorer". Hver sensor identifiseres med et navn og viser statusen som
mottakskvalitet og batteri. Listen over tilgjengelige kanaler på sensoren kan åpnes med den lille pilen til
høyre. Hver sensorkanal indikeres med et ikon. En 4-felts trykknapp har for eksempel 4 tilgjengelige
kanaler (vipper). Hver kanal kan tilordnes til én eller flere aktuatorer, rom eller scene. Klikk på hver kanal
for å konfigurere bruken.
Sensorkanalen viser "Ubrukt!". Hva betyr det?
Denne kanalen er ikke tilordnet noen aktuator, rom eller scene ennå.
Hvordan kan jeg tilordne en trykknapp til en aktuator?
Gå til: "Konfigurer -> Sensorer". Åpne kanallisten for den aktuelle trykknappen. Trykk på ønsket kanal
og konfigurer kontrollen en enkelt aktuator eller en gruppe aktuatorer.

Kontrollerer sensorer direkte aktuatorer?
Ja, kommunikasjon mellom sensorer og aktuatorer fungerer selv når xComfort Bridge ikke er operativ. De
er konfigurert av xComfort Bridge, men fungerer uavhengig av det.
Kan jeg utløse to scener med én trykknapp?
Ja. Du kan bruke PÅ-kommandoen (trykk øvre del) til å utløse en scene og OFF-kommando (trykk nedre
del) til å utløse en annen scene med én trykknapp. Selvfølgelig kan du utløse samme scene med begge
kommandoene.
Hva er en binær /lokal inngang?
En binær inngang er en enhet med 2 lokale styreinnganger. Også visse aktuatorer har 1 eller 2 ekstra
binære innganger også kalt lokale styreinnganger. Disse inngangene kan brukes til å koble til allerede
eksisterende brytere eller trykknapper for å opprettholde den lokale kontrollen.
Enheter med lokal styreinngang:
Bryteaktuator 10A (CSAU-01/01-10I, CSAU-01/01-10IE): 1 Lokal styreinngang 230Vac
Bryteaktuator 16A (CSAU-01/01-16I, CSAU-01/01-16IE): 1 Lokal styreinngang 230Vac
Dimmeaktuator 250W (CDAU-01/04-I): 2 Lokale styreinnganger 230Vac
Dimmeaktuator 500W (CDAE-01/05-I): 2 Lokale styreinnganger 230Vac
Batteridreven binærinngang (CBEU-02/02): 2 lokale styreinnganger
230V binærinngang (CBEU-02/03): 2 Lokale styreinnganger 230Vac
Hvordan kan jeg bruke en binærinngang/styreinngang?
En binærinngang har 2x lokale styreinnganger som kan installeres mot f.eks eksisterende lysbrytere.
Basert på foretrukken modus for binærinngangen, kan du definere ønsket oppførsel – se nedenfor en
oversikt::
Enhet Kanal Kanal
Mode #
Funksjon
Ikon
Ikon
navn
Inngang A

Trykknappfunksjon for aktuatorer
Utløse en scene

Inngang B

Trykknappfunksjon for aktuatorer
Utløse en scene

Inngang A

Slå funksjonen PÅ / AV / Dimming
(Standard)
Trigger 2 scener (PÅ og AV, tilstandsendring
nødvendig)

Inngang B

Slå funksjonen PÅ / AV / Dimming
(Standard)
Trigger 2 scener (PÅ og AV, tilstandsendring
nødvendig)

Trykknapp

Bryter

Trykknapp / Bryter

Inngang A

Trykknappfunksjon for aktuatorer
Utløse en scene

Vippestyring
(kombinert)

Inngang B

Slå funksjonen PÅ / AV / Dimming
(Standard)
Trigger 2 scener (PÅ og AV, tilstandsendring
nødvendig)

Inngang
A+B

Vippefunksjon: PÅ / AV / Dimming
Trigger 2 scener (1 for opp, 1 for ned)

Hvordan kan jeg bruke en binær eller lokal styreinngang til å kontrollere scener?
Basert på den valgte modusen kan en eller to scener utløses. Finn under mulige moduser:
Modus
Beskrivelse
Enkelt trykkknappfunksjon: Kan utløse bare én scene per kanal
Bryterfunksjon: Kan utløse 2 scener per kanal (Merknad: For å utløse en scene igjen må du
endre tilstanden til bryteren ved å betjene den andre siden først før du kan utløse den samme
scenen igjen
Enkel trykknapp + bryterfunksjon: 1 Scene for trykknapp, 2 scener for Bryter

Vippe funksjon: Kan utløse 2 scener (1 for opp og 1 for ned)

Hvordan presenteres en aktuator med binære inngang(er) i xComfort-Bridge?
Når du legger til en aktuator med binære innganger, vises inngangene i oversikten over sensorer på
samme måte som binærinngang og trykknappene. Dette vil bli gjort automatisk ved å legge aktuatoren
selv til xComfort Bridge-prosjektet. Disse lokale inngangene er sannsynligvis tilordnet lokalt allerede,
men kan også tilordnes til andre aktuatorer eller scener.
Hvordan kan jeg bruke en binær eller lokal inngang i kombinasjon med en bryteaktuator?
Når du velger å kontrollere en bytteaktuator med en binær inngang, kan de samme grunnleggende
funksjonene til aktuatoren velges. Finn under mulige funksjoner:
Modus
Beskrivelse
Impuls: Bryteaktuatoren veksler med hver sensoraktivering sin utgangsverdi

Normal PÅ /AV avhengig av bryterposisjon

Vippe funksjon: PÅ / AV (standard)

Hvordan kan jeg bruke en binær eller lokal inngang i kombinasjon med en dimmeaktuator?

Når du velger å kontrollere en dimmeaktuator med en binær inngang, kan de samme grunnleggende
funksjonene til aktuatoren velges. Finn under mulige funksjoner:
Modus
Beskrivelse
Trykknapp-Dim-Mode-funksjon: Dimmeaktuatoren slår PÅ eller AV for et kort trykk på
trykkknappen og dimmes opp / ned etter et langt trykk
Normal PÅ /AV avhengig av bryterposisjon

Modus 4: Vippefunksjon: Dimming aktuator -> PÅ / AV / Dimming (Standard)

Hva betyr ikonene for signalstyrke?
xComfort-Bridge må være i direkte mottaksområde for de tilkoblede aktuatorene og sensorene. Det vil
vise signalstyrke på hver tilkoblet enhet i "Konfigurer -> Aktuatorer / sensorer" av følgende ikoner:
Ikon
Beskrivelse
Ukjent - ingen melding mottatt ennå.
Signalstyrke er svært dårlig. Vurder en omplassering av denne enheten hvis du oppdager
kommunikasjonsproblemer.
Signalstyrke er OK.
Signalstyrke er God.
Signalstyrke er Perfekt.
Hva betyr ikonene for batteristatus?
Batteristatusen til alle batteridrevne sensorer i xComfort Bridge er angitt i "Konfigurer -> Sensorer" av
følgende ikoner:
Ikon
Beskrivelse
Ukjent – ingen melding mottatt ennå.

Batteriet er nesten tomt. Skift ut batteriet.

Batteriet er svakt. Vennligst vurder å bytte batteri snart.

Batteriet er i middels stand.
Batteriet er i god stand.

Batteriet er i topp stand.

Denne sensoren er nettforsynt.

Hva betyr de forskjellige informasjonsikonene for aktuatorer?
Det finnes forskjellige informasjonsikoner for å angi den faktiske statusen og konfigurasjonstilstanden til
en aktuator som vises i "Konfigurer -> Aktuatorer" eller på Hjem for hver aktuator og oppsummert også
for et rom:
Ikon
Beskrivelse
Ennå ikke konfigurert - Angir at en enhet ikke er fullstendig konfigurert av xComfort Bridge
ennå. Hvis du legger til en enhet ved strekkodeskanning, tar det noen minutter etter at enheten
endelig er slått på for å bli konfigurert. En enhet reagerer vanligvis ikke på å bytte
kommandoer hvis dette ikonet vises. Videre brukes dette ikonet for
oppvarmingskonfigurasjonsstatusen til et rom. Når det vises betyr det at brukermedvirkning
er nødvendig for å fullføre konfigurasjonen av en oppvarmingsfunksjon.
Ustabil - En enhet sendte ikke umiddelbart sin status til Bridge etter å ha blitt kontrollert.
Dette kan indikere at enheten til slutt ikke er drevet eller det oppstod en kommunikasjonsfeil.
Hvis kommunikasjonen gjenopprettes igjen, forsvinner ikonet.
Ukjent tilstand - En enhetstilstand er for øyeblikket ikke kjent. Dette kan skje hvis en enhet
ikke er slått på og Bridge prøvde å kontrollere den, eller også hvis Bridge startet på nytt, og
den ennå ikke har mottatt statusen til en enhet. Ikonet forsvinner av statusen fra en enhet
mottas.
Lastfeil - Den tilkoblede lasten produserte en feil til enheten, og den har slått AV lasten.
Kontroller den tilkoblede belastningen hvis den overskrider enhetens maksimale belastning,
eller om det er en annen maskinvarefeil. Når du har rettet feilen, må du slå av enheten for å
tilbakestille feiltilstanden.
Hva betyr de forskjellige informasjonsikonene for sensorer?
Det finnes forskjellige informasjonsikoner for å angi den faktiske statusen og konfigurasjonstilstanden til
en sensor som vises i "Konfigurer -> Sensorer":
Ikon
Beskrivelse
Konfigurasjonen av denne batteridrevne sensoren er ennå ikke synkronisert.
Synkroniseringen vil bli gjort automatisk når du er i læringsmodus i tilfelle sensoren utløses.
Eller du kan også starte sensorsynkroniseringsprosessen ved å klikke på dette ikonet øverst til
høyre i "Konfigurer -> Sensorer". Hvis synkroniseringsprosessen startes manuelt, vises en
liste over sensorer som skal behandles. For hver sensor er det nødvendig med en
brukerhendelse!
Sensorverdi ukjent - Oppstart. Ingen informasjon om den tilkoblede sensoren mottatt siden
forrige oppstart. Dette er vanligvis en normal midlertidig tilstand etter oppstart av Bridge. For
at en oppvarmingsfunksjon skal fungere som den skal, må alle sensorverdiene til et rom være
kjent.
Sensorverdi ukjent - Lang tid. Ingen informasjon om den tilkoblede sensoren mottatt over
lengre tid. Kontroller om sensoren fungerer som den skal, og om batteriet er OK. Hvis
sensoren brukes i en varmefunksjon, vil oppvarmingen gå til en sikker tilstand (nødmodus).

Hvordan konfigurere aktuatorer?
Gå til: "Konfigurer -> Aktuatorer". Per aktuator rommet det er tilordnet og statusen vises. Listen over
tildelte sensorer kan åpnes med den lille pilen nederst. Hvert sensorikon angir hvilken vippe eller kanal
som er tilordnet. I BASIC-versjonen av xComfort Bridge har de tildelte sensorene sin standardatferd mot
aktuatorer.
Hva betyr temperaturindikasjonen i aktuatorstatusoversikten?
Dette er temperaturen til aktuatoren selv. Ved feil installasjon eller svært høye belastninger vil
temperaturen stige. Aktuatoren selv vil forhindre overoppheting og slå seg av om nødvendig.
Hva er en dimmeprofil?
En dimmeprofil forteller dimmeren hvordan man kontrollerer en belysningsenhet slik at den avgir lyset på
en lineær måte når dimming fra 0 til 100%. Våre universale dimmeaktuatorer kan dimme belastninger fra
0W til maksimum.
Må jeg må lage min egen dimmeprofil?
Nei. Det er et sett med forhåndsdefinerte dimmeprofiler som skal dekker de mest brukte LED-lysene på
markedet. Du kan enkelt velge en profil i innstillingene til en dimmeaktuator, lagre den og aktuatoren er
klar til bruk.
Hva er forskjellene i de forhåndsdefinerte dimmeprofilene?
Følgende type forhåndsdefinerte dimmeprofiler er tilgjengelige per standard:
R/L/C Standard - Dette er en standardprofil som best brukes til induktive lamper, men for noen
lysdioder.
CFL/ESL - Best brukt til eldre energisparende lamper som krever oppvarmingstid.
Kun på/av - Brukes til ikke-dimmbare lys.
LED 1-3, Lav, Mid, Høy - se grafen. De brukes best til LED-lamper. Profilen må verifiseres med
den spesifikke lampen.

Hva er den nedre dimmegrensen?

Nedre dimmegrense definerer når den styres av en trykknapp på hvilket lavt nivå lyset vil starte med for å
dimme opp, og nedre grense før stopp ved dimming ned. Ved å endre den kan du tilpasse
dimmeopplevelsen med en ekstern trykknapp.
Støtter Bridge styring av lys basert på solnedgang eller soloppgang?
Ja, dette oppnås med Astrour-funksjonen der du kan velge aktuator(er), et rom eller en scene som skal
styres av soloppgang eller solnedgang. Soloppgangs- og solnedgangstidene beregnes automatisk av
Bridge basert på posisjonen din.

3. VARMESTYRING
Støtter xComfort Bridge rombasert varmestyring?
Ja - Rommene kan styres uavhengig av hverandre
Hvilke enheter som støttes av varmestyringen?
Støttede enheter:
Room Controller Touch*: CRCA-00/08 - CRCA-00/13
Temperaturinngang: CTEU-02/01 (Sensorer: CSEZ-01/01, CSEZ-01/36)
1-kanals varmeaktuator 10/16A: CHAU-01/01-1xE
1-kanals varmeaktuator 1A: CHAU-01/01-1ES (230V ventilorgan CHVZ-01/04)
Pluggbar varmeaktuator: CHAP-01/xx-12E
RF Radiatortermostat: CHVZ-01/05
12-kanals varmeaktuator: CHAZ-01/12
* FW-oppdatering er nødvendig «V3.xxU» hvis det er en eldre enhet!
Hva er forskjellen mellom de forskjellige varmekildene?
De forskjellige varmeaktuatorene kan brukes til både elektrisk og vannbasert oppvarming: Vannbåren
oppvarming:
Vannbåren gulvvarme

Vannbåren radiator
Elektrisk oppvarming:
Elektriske varmekabler

Elektrisk varmefolie

Strålevarmere
Elektrisk panelovn

Forskjellen mellom gulvvarme og normal oppvarming er at en gulvvarmeenhet vil vurdere
gulvtemperaturgrensene og vil bli kontrollert tilsvarende hvis disse grensene brytes. For styring av
vannbåren oppvarming med ventilorgan er en ventilbeskyttelse på plass (Regelmessig åpning av ventilen i
5 minutter).
Hva slags temperaturregulering støttes?
Foruten normal temperaturregulering støtter xComfort Bridge effektregulering også:
Oppvarming basert på temperaturregulering:
Normal temperaturregulering basert på temperatur og settpunkt.
Oppvarming basert på effektregulering:
Regulering basert på prosentandelen av varmeeffekten.
Hva er PWM?
PWM står for Pulse Width Modulation. (Puls Bredde Modulering) Moduleringen/reguleringen for
varmeaktuatorene er basert på en fast reguleringsperiode i løpet av minutter og en variabel driftssyklus.
En driftssyklus er brøkdelen av en periode der reguleringen er aktiv. Driftssyklus uttrykkes vanligvis som
en prosentandel eller et forhold. Nærmere sagt en periode er tiden det tar for et signal å fullføre en AV-ogPÅ-syklus. Jo lenger hver puls er PÅ, jo mer varme genereres. På grunn av det faktum at de fleste
varmekilder er trege, slår varmekilden faktisk ikke PÅ og AV, men vil gå til en gjennomsnittstemperatur
basert på driftssyklusprosenten. I PWM-illustrasjonen under PÅ- og AV-tiden har samme "bredde", derfor
er driftssyklusen 50%.

Hva er forskjellen mellom temperaturregulering og effektregulering?
Med temperaturregulering beregner varmeaktuatoren selv oppvarmingseffekten (PWM-driftssyklusen)
basert på forskjellen mellom den faktiske målte temperaturen (temperatursensoren) og
temperatursettpunktet (Komfort, Økonomi, Frostbeskyttelse ). Hvor større forskjellen er, hvor lenger vil
varmeeffekten være aktiv.
Med effektregulering er utgangsverdien direkte angitt av brukeren. I dette tilfellet kan du direkte sette
oppvarmingen til et dedikert utgangsnivå mellom 0 - 100%. Hvis for eksempel en 2000W infrarød

varmeapparat er satt til 25% ovnen produserer 500W konstant varme.

Hva gjør hastigheten for varmereguleringen?
Man kan velge hastighet for varmerguleringen i tillegg til type varmekilde for varmeaktuatoren. En
hurtigere reguleringshastighet gir vanligvis mer direkte kontroll hvis varmekilden også er raskt i reaksjon
(avhengig av romstørrelse og varmekilde).
Hastigheten for varmereguleringen angir koblingsfrekvensen til varmeaktuatorens utgang. Treg regulering
for varmeregulering er tidsperioden satt til 15 minutter. For en driftssyklus på 50% betyr dette at
varmeaktuatoren er PÅ i 7,5 minutter og også AV i 7,5 minutter, oppsummering opp til totalt 15 minutter.
Tidsperiode for medium reguleringshastighet er 10 minutter og tidsperiode for en hurtig
reguleringshastighet er 5 minutter. Videre vil en hurtigere reguleringshastighet oftere øke/redusere
utgangsverdien basert på den faktiske temperaturforskjellen.
Vi anbefaler normalt å sette hastigheten til hurtig for rask regulering (rask regulering anbefales til
elektriske varmekilder som f.eks elektriske varmefolie) og treg regulering for for trege varmekilder (f.eks.
vannbasert gulvvarme).

Hvordan fungerer effektreguleringen?
Med effektregulering kan du sette oppvarmingen til et dedikert utgangsnivå mellom 0 - 100%. Hvis for
eksempel en 2000W infrarød varmeapparat er satt til 25% ovnen produserer 500W konstant varme.
I hvilke tilfeller kan jeg bruke effektregulering?
Generelt kan effektregulering kan brukes i kombinasjon med alle type varmekilder. Du kan gi gulvet på
badet eller vaskerommet en konstant temperatur for eksempel med 0-100% regulering fra RC-Touch eller
fra appen. Man kan også bruke varmeaktuator med effektregulering uten RC-Touch for en enkel
varmestyring for hytter. Det beste eksemplet er bruk av en elektrisk terrassevarmer (IR), her er det ikke
hensiktsmessig med normal temperaturregulering. I dette tilfellet kan du sette varmestrålingen til en
konstant utgang.

Kan jeg kontrollere oppvarming i et rom uten en Room Controller Touch?
Ja - Du kan kontrollere varmeaktuator(er) i et rom:
Ved en (Gulv og/eller Rom) Temperatursensor mot en temperaturinngang.
Frittstående med effektregulering.
Støtter mine varmeaktuatorer effektregulering?
Ja - Varmeaktuator som støtter effektregulering kan gjenkjennes av følgende ikon på enheten:
Effektregulering støttes

Støtter varmestyringen dør/vindussensorer?
Hvis den tilordnes til et rom, vil vindussensoren bli brukt i varmefunksjonen på følgende måte:
Oversiktsside for varmestyringen: Indikasjon på antall åpne dører/vinduer
Varmemodus i et rom bytter midlertidig til driftsmodus, Frostbeskyttelse i tilfelle døren(e) eller
vindu(ene) åpnes (må åpnes i minst 10 sekunder for å aktiveres)
Kan jeg kontrollere oppvarmingen via en scene?
Ja - Du kan stille inn driftsmodus og oppvarmingsmodus ved hjelp av en scene:
Mulige innstillinger: Automatikk, Frostbeskyttelse, Økonomi, og Komfort
Støtter varmestyringen gulvtemperaturbeskyttelse?
Ja - Hvis du bruker en temperatursensor til å måle gulvtemperaturen i et rom, kan du angi minimums- og
maksimumsverdi for gulvtemperatur i appen for å beskytte gulvet
Hvordan kan jeg bruke PT1000-sensoren på RC-Touch?
PT1000-sensoren på RC-Touch kan brukes som en separat (gulv eller rom) temperatursensor i samme
rom som RC-Touch eller som en ekstern temperatursensor (uteføler)
Hvilke forhåndsdefinerte temperatursettpunkter er tilgjengelige?
Varmestyringen støtter følgende forhåndsdefinerte temperatursettpunkter kalt driftsmoduser angitt av
Ikoner:
Frostbeskyttelse: Brukes når du er bortreist. Oppvarmingen er satt til Frostbeskyttelse
(standard: 10 °C).
Økonomi: Normal temperatur i løpet av natten eller mens du er på jobb (standard: 19 °C).

Komfort: Komfort temperatur når du er hjemme (standard: 21°C).

Den valgte varmemodusen indikeres med en firkant rundt symbolet!
Hva betyr ikonene på oversiktssiden for oppvarming?
Følgende ikoner finner du på oversiktssiden for varmestyring for et rom:
Antall åpne dører/vinduer i dette rommet

Fuktighet i dette rommet

Gjennomsnittlig strømforbruk ved elektrisk oppvarming i dette rommet

Status varmepådrag for rommet

Gulvtemperaturen har overskredet maksimumsgrensen og gulvvarmen er slått AV.

Gulvtemperaturen har falt under minimumsgrensen og gulvvarmen er slått PÅ.

Kan jeg slå AV oppvarmingen i et rom eller alle rom?
Ja - I appen velger du "Konfigurer -> Oppvarming" og sett varmemodusen til rommet eller alle rom til
AV.
Kan jeg endre de forhåndsdefinerte temperatursettpunktene?
Ja - I appen velger du "Konfigurer -> Oppvarming" og velg rommet. Du finner de forskjellige
settpunktene i denne oversikten. I tillegg kan du endre setpunkt også på varmesiden i rommet eller også
på en tilkoblet Room Controller Touch.
Kan jeg bruke et tidsprogram til å styre oppvarmingen?
Ja - Du kan definere et varmeprogram per rom eller per flere rom. Varmeprogrammet i rommet kan sees
og endres på Heating oveview-siden eller via siden "Konfigurer -> Oppvarming".
Hvordan kan jeg se utetemperaturen i appen?
Installer en temperaturinngang (CTEU-02/01), inkludert en temperatursensor (CSEZ-01/01, CSEZ01/36). Konfigurer en av kanalene som "Utetemperatur". Utetemperaturen vises på hver oversiktsside for
oppvarming.

4. GENERAL
Har xComfort Bridge noen 3.part integrasjon?
Nei – ikke pdd.

Trenger jeg å ringe min elektriker for å legge til en pluggbar dimmer eller en ekstra trådløs
bryter/sensor?
Normalt er ikke dette nødvendig da du kan plugge denne direkte i strømuttaket, og konfigurere dimmeren
via læremodus eller strekkode innlesning, det samme gjelder batteridrevne trådløse sensorer/trykknapper
– MERK, all elektrisk installasjon skal utføres av en autorisert installatør.
Trenger jeg å ringe min elektriker for å endre innstillinger i appen?
Nei, normalt ikke. Dette gjøres enkelt via xComfort Bridge appen.
Har xComfort Bridge noen løpende kostnad eller lisens?
Nei.

