IV Produkt AHU Controls, sovelluksen kuvaus

Yleistä
IV Produkt AHU Controls on lisävaruste, koodi STI-102, joka on saatavana sovelluksena
(mobiilisovellus). IV Produkt AHU Controls -sovelluksella voit havainnollisesti ohjata ja
valvoa rakennuksen konetta langattomasti.

Versiot ja päivitykset
Sovellusta voidaan käyttää Climatix-laiteversiosta 2009 alkaen yhdessä ohjelmistoversion
AHU v3.26 tai EHP v3.12 tai uudemman kanssa. Vanhemmalla ohjelmistoversiolla varustetut
Climatix-laitteet voidaan päivittää uusimpaan versioon. Jos sovelluksesta julkaistaan uusia
versioita, voidaan myös Climatix-ohjelma joutua päivittämään uusien toimintojen
tukemiseksi.

Sovelluksen lataaminen
Sovellus on saatavana veloituksetta iOS- ja Android-käyttöjärjestelmille ja se on
ladattavissa:
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Yhdistäminen koneeseen
Sovelluksen yhdistämiseksi koneeseen vaaditaan, että koneeseen voidaan muodostaa
yhteys IP-osoitteen kautta.

Vaihtoehto 1. Kiinteistössä on Wi-Fi tai WLAN

Tarkista, kiinteistössä on saatavana Wi-Fi-verkko tai WLAN-lankaverkko.

Vaihtoehto 2. Integroitu Wi-Fi-reititin (lisävaruste STI-09)

Wi-Fi-reitittimen jälkiasennus, katso Wi-Fi-reititin, kuvaus ja määrittäminen.
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Sovelluksen käytön aloittaminen
Alla olevissa kuvissa esimerkkinä on Android. iOS-käyttöjärjestelmässä ulkoasu voi olla
erilainen.
1. Lataa ja avaa IV Produkt AHU Controls puhelimessa/tabletissa.
2. Avaa sovellus. Vaihda kieli tarvittaessa kohdassa Asetukset

.

3. Valitse Yhdistä yksikkökone

, paina Yhdistä.
4. Lisää uuden asiakkaan Nimi ja Kuvaus (pakolliset kentät)

5. Lisää uuden paikan Nimi ja Kuvaus (pakolliset kentät)

6. Lisää uuden Climatixin Nimi ja Kuvaus (pakolliset kentät)

HUOM! Turvallisuus-PIN on täytetty valmiiksi eikä sitä saa muuttaa.
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7. Lisää IP-osoite;
Vaihtoehto 1. Integroidun Wi-Fi-reitittimen osoite löytyy koneeseen liimatusta tarrasta
• anna tarrassa oleva osoite
• paina OK
Vaihtoehto 2. Kysy Climatixin IP-osoite paikalliselta IT-teknikolta.
Vaihtoehto 3. Etsi IP-osoite Climatixin käsipäätteestä:
• kirjaudu sisään koodilla 2000
• siirry valikkoon: Päävalikko->Järjestelmän yleiskatsaus->Tiedonsiirto->TCP/
IP_xxx.xxx.xxx.xxx)
• anna osoite käsipäätteestä
• paina OK
8. Kun koneeseen on kirjauduttu, näytetään valikko Kojelauta/Dashboard.*
9. Vaihda Climatixin kieli tarvittaessa valikossa Yksikkökoneiden hallinta.

* Jos sisäänkirjautuminen epäonnistuu – tarkista Climatixin IP-osoite kohdan 7 mukaisesti ja
että puhelimesi/tablettisi on yhdistetty samaan verkkoon.
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Valikko, selitys
Yhdistä yksikkökone
Muodosta yhteys koneeseen.
Tallenna asiakkaan, paikan ja koneen nimi.
Yleiskatsaus
Kytke kone päälle ja pois painikkella (Auto/off).
Valo ilmaisee käyttötilan (kuten käsipääte). Hälytyksille näytetään hälytyskello (jota
painamalla on mahdollista päästä hälytysvalikkoon).
Virtauskaavio
Koneen periaatteellinen virtauskaavio, jossa lämpötilat, paineet, virtaukset,
lähtösignaalit jne. Kuva muodostetaan automaattisesti ilman erillisiä määrityksiä.
Käytönhallinta
Katso koneen tila alivalikoiden eri valintojen kautta. Muuta lämpötilan, paineen/
virtauksen jne. asetuksia. Käynnistä trendiseuranta. Käytönhallinnassa on seuraavat
symbolit:
Kirjoita
Näyttää, jos arvoa voidaan muuttaa.
Lue
Näyttää, jos arvo on vain luettavissa.
Lisää poista trendi
Näyttää, jos arvon trendiä voidaan seurata. Trendiseurannassa arvo näytetään
sytytettynä.
Hälytykset
Katso ja kuittaa hälytykset sekä katso hälytyshistoria.
Käyttöpaneeli
Perinteinen ulkonäkö, samanlainen kuin toimitetussa käsipäätteessä.
Käytetään mm. aikaohjelmien asettamiseen sekä lisäasetusten tekemiseen.
Trendi
Katso lämpötilojen, paineiden, virtausten jne. trendikäyrät reaaliajassa.
Trendiobjektit luodaan käytönhallinnassa. Mahdollisuus lähettää arvot csvmuodossa.
Yksikkökoneiden hallinta
Hallitse tallennettuja asiakkaita, paikkoja ja koneita. Lisää ja poista.
Kielen ja kirjautumistietojen hallinta.
Ohjelmiston päivitys
Ohjelmisto voidaan päivittää SD-kortilla olevilla ohjelmatiedostoilla vaiheittaisten
ohjeiden avulla.
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