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2 Úvod

UCWEB je rozhraní pro připojení pokojových regulátorů UC... do sítě intranet nebo
internet. Umožňuje čtení hodnot z regulátorů, nastavování požadovaných hodnot,
časových programů a dalších veličin.

Rozhraní dále obsahuje dva vstupy a dva výstupy. Jejich funkce jsou konfigurovatelné.

UCWEB se instaluje na DIN lištu, obvykle v rozvaděči nebo krabici se zdrojem 24 V st
pro pokojové regulátory.

Instalace a adresování regulátorů probíhá bez použití dalších programů, výhradně přes
webové rozhraní. Regulátory se připojují jeden po druhém a rozhraní je vždy vyhledá a
naadresuje tak, aby nedošlo ke konfliktu adres.

Rozhraní RS485 je plně galvanicky odděleno. Max. komunikační rychlost portu je
115200 bps.

2.1 Vstupy

Rozhraní obsahuje dva vstupy DI1 a DI2 pro bezpotenciálové kontakty. Kontakty mají
volitelnou funkci:

Centrální vypnutí: všechny regulátory dostanou po aktivaci kontaktu (např. od
zakódování EZS) signál pro přechod do stavu Vypnuto, lze použít při dlouhodobé
nepřítomnosti

Alarm: na displejích regulátorů se zobrazí symbol alarmu (zvonek) a může být odeslán
alarmový e-mail, slouží pro hlášení kritických stavů

Porucha: na displejích regulátorů se zobrazí symbol poruchy (montážní klíč) a může být
odeslán poruchový e-mail, slouží pro hlášení poruch technologie

Chod kotle: na displejích regulátorů se zobrazí symbol kotle topení – indikace chodu
zdroje

Change-over: pokud je instalováno tepelné čerpadlo, které může pracovat v režimu
chlazení, a předpokládá se chlazení radiátory, tento signál přepne regulátory
v místnostech do chladicího režimu. Na displejích se zobrazí symbol chlazení a
regulační sekvence se otočí a pracuje s požadovanými hodnotami pro chlazení.
Na vstup se pak připojí buď signál z tepelného čerpadla, nebo z příložného termostatu,
instalovaného na přívodním potrubí vody do radiátorů.

2.2 Výstupy

UCWEB obsahuje dvě relé. Pokud má relé pracovat jako spínací, využijí se svorky
COM1 a NO1. Je-li relé aktivní (ZAPNUTO), svorky COM1 a NO1 jsou spojeny, svorka
NC1 je odpojena. Je-li relé neaktivní (VYPNUTO), svorky COM1 a NO1 jsou rozpojeny,
svorky COM1 a NC1 jsou spojeny.

Relé 1 má volitelnou funkci: spíná

• při požadavku tepla z regulátorů (pro řízení např. kotle, s nastavitelným zpožděním
odpadu 0..60 min),

• při ručním sepnutí přes web (takto lze na dálku ovládat libovolné zařízení)

• nebo při vybočení teploty v dané místnosti mimo nastavené meze (např. pro
nouzový dohřev skleníku při výpadku kotle).

Relé 2 má rovněž volitelnou funkci: spíná

• při požadavku chladu z regulátorů (pro řízení např. klimatizační jednotky,
s nastavitelným zpožděním odpadu 0..60 min),

• při ručním sepnutí přes web (takto lze na dálku ovládat libovolné zařízení)

• nebo při vybočení teploty v dané místnosti mimo nastavené meze (např. pro
nouzový dohřev skleníku při výpadku kotle).
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3 Co budete potřebovat

Předpoklady pro nasazení rozhraní UCWEB a regulátorů UC100 jsou tyto:

• radiátory ÚT vybavené ventily s termickými hlavicemi s ovládáním 24 V st,
doporučené typy termických pohonů ventilů jsou Siemens STA71, Danfoss TWA
(typy na 24V).

• zdroj tepla (kotel) s možností povolení chodu, kotle mají obvykle svorky pro
připojení pokojového termostatu. Při spojení těchto svorek kotel topí.

• vhodné místo pro instalaci rozhraní UCWEB  - elektrorozvodná skříňka o rozměrech
cca. 20 x 40 cm, která bude obsahovat napájecí transformátor 230 / 24 V, jeho
požadovaný výkon závisí na počtu termických hlavic v systému. Pro instalace do 10
hlavic vyhovuje transformátor 63 nebo 80 VA.

• přívod 230 V do místa, kde bude instalován UCWEB.

• možnost vedení kabelu od místa, kde je UCWEB, k jednotlivým pokojovým
regulátorům (liniově, tedy UCWEB – regulátor1 – regulátor2 - .... – regulátorN).

• možnost vedení kabelu v místnostech od každého regulátoru k termické hlavici.

Pro montáž a uvádění do provozu budete potřebovat:

• kabel LAM 2x2x0.8, resp. JYTY 2x1, viz dále (Kabely) pro propojení regulátorů
s ventily a s rozhraním UCWEB

• další elektromontážní materiál podle potřeby (zásuvku pro síťový adaptér, kabel
CYKY 3x1.5 pro připojení zásuvky, elektromontážní šroubové svorky,
elektroinstalační krabice atd.)

• nářadí pro připojování kabelů (odizolovávací nůž, kleště, šroubovák).

• přístroj pro měření střídavého napětí a odporu pro kontrolu zapojení před vložením
regulátorů do patic.

• počítač s rozhraním Ethernet a webovým prohlížečem

• křížený síťový kabel.

Pozor! Instalace na nízkém napětí (230 V) smí provádět pouze oprávněná osoba!

4 Montáž

Komunikátor instalujte na suché místo, kde teplota nepřekročí 60°C. Ideální je
rozvaděčová skříňka. Na zadní straně je držák pro naklapnutí na DIN lištu. Přístroj
pracuje v libovolné poloze, tepelné ztráty jsou minimální a na chlazení (cirkulaci
vzduchu) nejsou kladeny žádné zvláštní nároky. Je vhodné, aby čelo s LED diodami
bylo viditelné bez nutnosti demontáže.

Pokud má být regulátor umístěn na desku, upevněte na ni 8-10 cm dlouhý kus DIN lišty
a UCWEB na ni naklapněte.

Pamatujte na dostatečný prostor nad horním a pod spodním okrajem přístroje: pro
konektory je třeba nechat místo alespoň 3 cm. Pokud je připojen konektor RS232, nad
horním okrajem musí být alespoň 7 cm volného prostoru.
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5 Zapojení

Obr. 1: Přepínače a svorky UCWEB

5.1 Komunikační svorky

Svorky K1+ a K1- jsou určeny k připojení sběrnice s regulátory. Pro propojení použijte
sdělovací kabel, např. LAM 2x0.8. Při použití vícežilového kabelu (např. LAM 2x2x0.8)
je v zásadě možné vést vedle sběrnice v jednom kabelu i napájení regulátorů 24 V st,
dbejte ale na dostatečné dimenzování průřezu vodičů, protože z regulátorů jsou
napájeny i termické pohony ventilů, viz níže.

5.2 Napájení

Na svorky G a G0připojte napájecí napětí. Pokud je poblíž rozhraní zdroj 24 V st,
například napájecí transformátor pro regulátory UC..., je možné k napájení
komunikátoru použít i ten. Při použití stejnosměrného napájení 10..35 V ss je polarita
libovolná.

Pozor! Instalace na nízkém napětí (230 V) smí provádět pouze oprávněná osoba!

5.3 Ventily

Regulátory UC... mají kvazispojité výstupy 24V st PWM (pulsně šířková modulace) pro
termické pohony radiátorových ventilů. Doporučené typy termických pohonů ventilů jsou
STA71 (Siemens), TWA (typy na 24V, Danfoss). Kompatibilitu s ventily (armaturami)
sdělí jejich výrobce. Při montáži pohonů respektujte pokyny dodavatele.

Na jeden regulátor lze připojit max. dva termické pohony. Při potřebě řídit tři a více
pohonů z jednoho regulátoru je třeba použít zesilovací člen (externí triak) nebo použít
pohony na 230 V st a signál z regulátoru zesílit členem PWR011.

Pozor! Instalace na nízkém napětí (230 V) smí provádět pouze oprávněná osoba!

Pro připojení pohonu k regulátoru lze použít libovolný dvojžilový kabel o průřezu
alespoň 0.8 mm2. Kabel nemusí být kroucený, stíněný apod., zcela vyhovuje JYTY.

5.4 Kabely

Vhodné typy kabelů jsou LAM DATAPAR 2x0.8 (průřez mm2), JYTY 2x1 (průměr mm)
apod. Pokud ve stejném kabelu povede i komunikace, použijte čtyřžilové kabely LAM
DATAPAR 2x2x0.8, JYTY 4x1. Při vzdálenostech desítek metrů souběh napájení 24V a
sběrnice nevadí. Z hlediska elektromagnetické odolnosti je vhodnější, když jsou žíly
v páru kroucené (jako je tomu u kabelu LAM DATAPAR).
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Obr. 2: Připojení regulátorů (varianta bez přiloženého
adaptéru, UCWEB napájen spolu s regulátory)

Do svorky regulátorů se vejdou max. 3 vodiče o průřezu 0.8 mm2. Při použití výše
uvedených typů kabelů, uvažovaném maximálním (startovacím) příkonu sady „regulátor
+ ventil“ cca. 7 VA a přípustném úbytku napětí do 15 % vychází při 10 regulátorech
osazených vždy jedním ventilem max. délka kabelu asi 50 m.

Pokud je regulátor s ventilem vzdálen od zdroje (transformátoru) více než 50 m nebo je
na jeden regulátor připojeno více ventilů (max. 2 ventily na regulátor), je vhodné zajistit
místní napájení zvláštním transformátorem (schematicky na obr. 3). Sběrnice RS485 je
galvanicky oddělená a spojuje všechny regulátory bez ohledu na způsob jejich napájení.

Při větších úbytcích napětí na vedení by mohlo dojít k tomu, že termické pohony by
nemusely poskytnout dostatečný tepelný výkon potřebný k plnému otevření ventilů.
Radiátory by proto hřály méně. Na funkci elektroniky regulátoru menší napájecí napětí
nemá vliv, přístroj pracuje již od asi 12 V st.

Obr. 3: Dva transformátory při delším vedení

5.5 Připojení regulátorů

Regulátory se napájejí buď samostatným transformátorem (nebo transformátory), nebo
z jednoho zdroje s rozhraním UCWEB (jako je tomu na obr. 2.). Kombinace obou
způsobů je možná a vhodná především při větších délkách vedení, kdy pro vzdálené
regulátory se použije místní zdroj, aby nedocházelo k úbytkům na vedení, viz předchozí
odstavec.

U posledního regulátoru na sběrnici je třeba ukončit sběrnici přepínači BUS END, které
jsou na zadní straně desky regulátoru. Sběrnice je ukončena, jsou-li oba přepínače v
poloze ON. Neukončená sběrnice nemusí fungovat správně a vlivem odrazů se mohou
vyskytovat výpadky komunikace, v krajních případech regulátory nekomunikují vůbec a
nejsou v rozhraní UCWEB dostupné. Na jejich regulační funkci to nemá vliv.
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Obr. 4: Přepínače BUS END

Před vložením regulátorů do spodních dílů s konektory zkontrolujte, že na svorkách 6 a
7 je napájecí napětí, že sběrnice má ve všech regulátorech správnou polaritu a že na
žádných jiných svorkách není připojeno žádné cizí napětí.

Chybná polarita sběrnice způsobí to, že napěťové poměry na sběrnici jsou narušeny a
příslušný regulátor plus ještě možná další regulátory nebudou na sběrnici dostupné. Na
vlastní regulační funkci regulátorů nemá chybná polarita sběrnice vliv.

Prohazování napájecích vodičů v zásadě nemá na funkci regulátoru vliv, doporučujeme
ovšem dodržovat u všech regulátorů shodnou polaritu kvůli přehlednosti.

5.6 Ethernet

Zásuvka Ethernet RJ45 je určena k připojení počítačové sítě 10/100 Mbit/s. Pokud
budete chtít komunikátor ovládat z internetu, síť musí mít přístup na internet a
internetový router musí být nakonfigurován tak, aby přijímal příchozí připojení na portu
80 a směroval je na IP adresu komunikátoru. Je možné použít i jinou technologii (VPN
atd.). Pro nastavení routeru kontaktujte správce sítě nebo poskytovatele internetového
připojení.

Komunikátor podporuje adresování pomocí protokolu DHCP, nicméně pro přístup je
vhodnější, když má adresu pevnou. Nastavení sítě sdělí správce sítě nebo poskytovatel
vašeho internetového připojení.

Výchozí nastavení sítě jsou:

IP adresa 192.168.1.99
maska sítě 255.255.255.0
výchozí brána 192.168.1.1
primární DNS 192.168.1.1
sekundární DNS 192.168.1.1

Pokud není známo, jakou IP adresu komunikátor má, buď je nutné ho zresetovat do
továrního nastavení, nebo se k zjištění a nastavení adresy použije program Finder.exe
(na instalačním CD).

5.7 Relé

Konektor DO1 slouží pro připojení kotle. Komunikátor sbírá požadavky na teplo
z jednotlivých místností a na jejich základě spíná kotel s nastavitelným zpožděním
odpadu, aby se zabránilo příliš častým startům kotle. Relé má spínací i rozpínací
kontakt, obvykle bude použit kontakt spínací, tedy svorky NO a COM1, které jsou
sepnuty, když UCWEB požaduje, aby kotel topil.

Pozor, signál z kotle bývá nízké napětí 230 V. Na svorkách komunikátoru tedy může být
cizí napětí, i když komunikátor není napájen.

Výstup DO1 má volitelnou funkci. Snese zatížení až 250V st / 5A. Při připojování
dálkově ovládaného zařízení dbejte na bezpečnostní předpisy.
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5.8 Vstupy

Binární vstupy jsou určeny pro připojení bezpotenciálových kontaktů. Nepřivádějte na ně
cizí napětí! Vstupní obvody jsou napájeny z komunikátoru napětím 12 V a externí
spínací kontakt zatěžují proudem asi 4 mA. Pokud jsou vstupy spínány otevřenými
kolektory (některé výstupy EZS apod.), dodržujte polaritu (DI1 je kladné napětí, G0
zem). Funkce vstupů jsou nastavitelné, viz dále.

5.9 Ostatní

Přepínač INIT slouží pro uvedení do továrního (výchozího) nastavení.

6 Signalizace

Na dolní části panelu vpravo jsou dvě LED diody:

zelená TxD a červená RxD.

Stav Význam

TxD bliká, RxD bliká: Normální funkce

TxD bliká, RxD nesvítí: Přerušená sběrnice nebo regulátory
neodpovídají

TxD bliká, RxD svítí trvale: Zkrat na sběrnici

TxD, RxD nesvítí: Porucha komunikátoru nebo v něm není
definován žádný regulátor (komunikátor
nevysílá žádné dotazy), též stav asi dvě
minuty po resetu.

Další indikační prvky:

POWER svítí: přístroj je napájen, napájení je v pořádku

RUN bliká: procesor v komunikátoru pracuje správně

DO1: stav relé 1 (svítí – relé sepnuto, nesvítí – relé rozepnuto)

DO2: stav relé 2 (svítí – relé sepnuto, nesvítí – relé rozepnuto)

DI1: stav vstupu 1 (svítí – vstup sepnut, nesvítí – vstup rozepnut)

DI2: stav vstupu 2 (svítí – vstup sepnut, nesvítí – vstup rozepnut)

Na konektoru Ethernet jsou dvě LED diody:

žlutá LED: svítí – spojení se switchem OK

zelená LED: bliká – přenos dat

Po startu by měly LED diody projít touto sekvencí:

– rozsvítí se zelená
– rozsvítí se žlutá
– za asi 20 vteřin žlutá zhasne a vzápětí se rozsvítí
– zelená zhasne a dále blikáním signalizuje síťový provoz.
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7 Instalace, uvedení do provozu

7.1 Kabeláž a ventily

1. Položte všechny potřebné kabely, tj. napájecí vedení, sběrnici a vedení mezi
regulátory a termickými ventily. Podrobnosti viz výše.

Obr. 5: Počty žil u připojovacích kabelů

2. Instalujte spodní části regulátorů a UCWEB a zapojte vodiče do svorek.

3. Zapojte napájecí napětí.

4. Zkontrolujte, zda je napájecí napětí 24 V st na svorkách 6 a 7 a ne na jiných (viz
obr. 2).

5. Zkontrolujte, zda vodiče sběrnice mají správnou polaritu.

6. Zkontrolujte, zda vedení k termickým hlavicím má na svorkách 3 a 6 odpor asi 150
ohmů. Pokud je odpor nulový, regulátory nezasouvejte do patic, hrozí poškození
výstupního triaku. V takovém případě zkontrolujte odpor samotné hlavice (přímo na
kabelu, který je součástí hlavice); tím zjistíte, jestli je vadná hlavice nebo jestli je
vedení mezi regulátorem a hlavicí cestou zkratováno.

7.  Pokud je vše v pořádku, je možné začít s připojováním a adresováním regulátorů.
(Jestliže potřebujeme, aby regulátory okamžitě pracovaly v autonomním provozu,
tedy bez centrálních funkcí a možností ovládání přes rozhraní UCWEB, je možné
všechny regulátory vsadit do patic a odpojit komunikační svorky RS485- a RS485+
vytažením konektoru na rozhraní UCWEB. Při adresování regulátorů je ale později
nutné postupovat tak, že se všechny regulátory opět vyjmou z patic a připojují se
postupně, aby je bylo možné vyhledat a pojmenovat přes webové rozhraní
UCWEB.)

7.2 Připojení rozhraní UCWEB

8. Připojte ethernetové rozhraní UCWEB buď přímým ethernetovým kabelem do sítě,
v níž je počítač, z něhož budete UCWEB konfigurovat, nebo kříženým kabelem
přímo k počítači (viz obr. 6).

9. Zkontrolujte, zda na rozhraní UCWEB svítí žlutá LED u konektoru Ethernet. Ta
signalizuje, že rozhraní je připojeno k síti. Pokud žlutá LED nesvítí, zkontrolujte, zda
síťová zásuvka je připojena ke switchi; u připojení přímo k počítači zkontrolujte, zda
používáte křížený kabel. Některé síťové karty mohou mít problém s detekcí
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přenosové rychlosti, v tom případě použijte místo kříženého kabelu dva kabely
přímé a mezi nimi switch.

Obr. 6: UCWEB v síti a připojený přímo k počítači

10. Nastavte v počítači síťovou adresu v rozsahu 192.168.1.x, například 192.168.1.2, a
masku sítě 255.255.255.0.

11. V prohlížeči zadejte výchozí adresu rozhraní UCWEB: 192.168.1.99. Otevře se
úvodní stránka:

Pokud se stránka nezobrazí, zkontrolujte, zda UCWEB je připojen k síti a zda
odpovídá na výchozí adrese (např. příkazem ping 192.168.1.99). Pokud UCWEB
neodpovídá, resetujte ho do výchozího stavu nebo použijte program Finder pro
vyhledání zařízení v síti.

12. Heslo pro servisní přístup (Jméno: servis) je root. Po zadání hesla a kliknutí na
tlačítko Přihlásit se zobrazí základní stránka se systémovými informacemi.

V levém sloupci je menu pro přístup k jednotlivým funkcím.
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Na stránce Home jsou tyto údaje:
- IP adresa: aktuální IP adresa rozhraní. Tuto adresu (a další síťová nastavení) lze
změnit v menu IP – Ethernet.
– MAC adresa: fyzická adresa síťového rozhraní, tuto adresu nelze měnit. Slouží pro
pokročilá nastavení, např. pro zadání v access control listu u Vašeho poskytovatele
internetového připojení. Pokud po Vás bude poskytovatel chtít MAC adresu, je to právě
tento údaj.
– Verze firmware: Tento údaj hlaste při technických dotazech a hlášení problémů.
– Up Time: Doba, po kterou je zařízení souvisle napájeno (doba od posledního výpadku
napájení). Z tohoto údaje poznáte, kdy byl UCWEB naposledy odpojen od zdroje nebo
rebootován.

7.3 Nastavení IP adresy a dalších síťových parametrů

Pokud bude UCWEB provozován v již existující síti, pravděpodobně bude nutné upravit
jeho nastavení sítě tak, aby vyhovovalo číslování v síti. V domácí uzavřené síti je velmi
pravděpodobné, že nastavení nebude nutné měnit. Nové hodnoty síťových parametrů
Vám sdělí správce sítě nebo poskytovatel připojení.

IP adresa a další parametry se nastavují v menu IP – Ethernet.

Změny v každé ze sekcí se musejí potvrdit tlačítkem Uložit a obvykle se projeví až po
rebootu (tedy restartu UCWEBu).
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Nastavení připojení:

Automaticky získat adresu z DHCP serveru: Tato volba se používá v sítích, kde jsou
adresy přidělovány DHCP serverem. Obvykle se nepoužívá.

Použít následující IP adresu: Zde se zadává IP adresa a další parametry síťového
připojení. Vhodné hodnoty všech položek sdělí správce sítě. Pro provoz pomocí
kříženého Ethernetového kabelu by mělo postačit výchozí nastavení.

HTTP server port: Pokud má UCWEB odpovídat na jiném než standardním (80) TCP
portu, v tomto okénku se zadá číslo portu pro webový server. Tuto hodnotu obvykle není
nutné měnit, jiná než výchozí hodnota se nastavuje pouze v případech, kdy požadujeme
přístup z internetu do vnitřní sítě přes NAT a router neumí přesměrovávat porty. Přesné
nastavení sdělí správce sítě.

Primární NTP, Záložní NTP: Adresy serverů poskytujících přesný čas pomocí služby
NTP. Takto získaný čas se používá pro synchronizaci všech regulátorů na sběrnici. Aby
synchronizace fungovala, musí UCWEB mít přístup na internet.

Níže na stránce jsou další položky:
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Nastavení SMTP: SMTP je server pro odchozí poštu. UCWEB musí znát jeho adresu,
pokud má odesílat alarmové e-maily. Pro odesílání pošty musí existovat poštovní účet,
ze kterého budou e-maily odesílány (od tohoto uživatele e-mail přijde). Doporučujeme
založit zvláštní účet například na některé freemailové službě a použít jeho přístupové
údaje. Můžete samozřejmě použít i vlastní účet, pak budete zdánlivě posílat e-maily
„sami sobě“.

Server: Zde zadejte název serveru pro odchozí poštu. (V MS Outlooku je tento údaj pod
názvem Odchozí pošta (SMTP).) Název serveru obvykle sdělí poskytovatel připojení.

Email: Zde zadejte e-mailovou adresu odesílatele (účtu pro odesílání pošty). (V MS
Outlooku je tento údaj pod názvem Obecné, Informace o uživateli, E-mailová adresa.)

SMTP autentizace: Většina serverů pro odesílání pošty požaduje jako ochranu proti
zneužití a rozesílání nevyžádané pošty, aby se odesílatel pošty přihlašoval pod jménem
a heslem. Tato volba bude tedy obvykle zaškrtnuta. (V MS Outlooku je tento údaj pod
názvem Server požaduje ověření.) Pak je třeba vyplnit následující dvě položky:

Jméno: Zde zadejte název účtu pro odesílání pošty. (V MS Outlooku je tento údaj pod
názvem Název účtu.)

Heslo: Heslo, pod kterým se uživatel účtu Jméno přihlašuje k SMTP serveru.

Nastavení Realportu:

Realport je zvláštní mód, v němž UCWEB pracuje pouze jako terminal server, tedy data
ze sběrnice s regulátory zasílá jako pakety na Ethernet. Webový přístup k regulátorům
není v tomto režimu možný. Realport mód slouží k dálkovému přístupu přímo na
sběrnici: na vzdáleném počítači je nakonfigurován virtuální sériový port a pomocí
programu domat.exe je možné nastavovat všechny interní parametry regulátorů UC... .

Správná funkce tohoto přístupu je do značné míry závislá na kvalitě a konfiguraci
síťového připojení. Zde se nebudeme přístupem přes Realport zabývat. Položka

Povolení Realportu: bude proto nezaškrtnutá.

TCP port: Na tomto portu jsou v módu Realport dostupná data ze sběrnice RS485.
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7.4 Nastavení relé

Na této stránce se konfiguruje chování dvou výstupních relé.

Aktuální stav: ZAPNUTO nebo VYPNUTO – hlásí, v jakém stavu se relé právě nachází.

Pro nastavení chování relé vybereme jednu ze tří možností níže:

Topení: relé sepne, pokud alespoň jeden regulátor na sběrnici topí. V tomto módu se
pomocí relé spíná kotel nebo jiný zdroj tepla. Aby se zamezilo častému spínání a
vypínání kotle, je možné nastavit zpožděné vypnutí relé v rozsahu 1..60 min (položka
Zpoždění vypnutí topení) – doporučená hodnota je cca. 5 min.

Pokud je relé nakonfigurováno takto, zapojí se tam, kde se na kotli obvykle připojuje
pokojový termostat referenční místnosti.

Manuální mód: V tomto případě je možné relé na této stránce přes web ručně vypnout
nebo zapnout a tak ovládat libovolný spotřebič, např. povolení ohřevu teplé užitkové
vody, zavlažování zahrady, osvětlení atd.

• VYPNUTO: tato volba – je-li vybrán manuální mód - vypíná relé. Jeho stav je
indikován diodou RELAY 1 na čelním panelu UCWEB – LED nesvítí.

• ZAPNUTO: tato volba – je-li vybrán manuální mód - zapíná relé. Jeho stav je
indikován diodou RELAY 1 na čelním panelu UCWEB – LED svítí.

Po zvolení stavu relé je třeba nastavení zapsat tlačítkem Uložit.

Alarm: V módu Alarm relé spíná při vybočení teploty mimo nastavené meze. Hystereze
je pevná, 1 K.

Teplota min.: Při poklesu teploty ve vybraném regulátoru pod tuto hodnotu relé 1
sepne. Při následném nárůstu teploty nad [tuto hodnotu + 1 K] relé opět rozepne.

Teplota max.: Při vzrůstu teploty ve vybraném regulátoru nad tuto hodnotu relé 1
sepne. Při následném poklesu teploty pod [tuto hodnotu - 1 K] relé opět rozepne.

Modul: Regulátor, jehož aktuální teplota se používá pro vyhodnocení alarmové funkce.
Zde vyberte místnost, jejíž teplota se má hlídat.

Pokud chcete, aby relé reagovalo pouze na jednu z mezí, např. pro nouzové topení ve
skleníku, nastavte druhou z mezí na záměrně vysokou (nebo nízkou) hodnotu.

Příklad: Normální teplota ve skleníku nastavená na regulátoru UC100 je 18 °C. Při
poklesu skutečné teploty pod 12 °C, k němuž může dojít při výpadku topení, se pomocí
relé zapíná nouzový ohřev. Teploty jsou tedy nastaveny takto:

Teplota min: 12 °C, Teplota max: 100 °C.
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Relé tedy pak od vysoké teploty nikdy nesepne, protože skutečná teplota nikdy
nedosáhne hodnoty 100 °C.

Posílat e-mail s předmětem: Pokud je tato volba zaškrtnuta, při vybočení teploty
z mezí je poslán informační e-mail s předmětem (Subject: ), definovaným ve vedlejším
řádku.

Pro relé 2 platí podobná nastavení, jen s tím rozdílem, že mód 1 spíná při požadavku na
chlazení. To má význam, pokud jsou použity regulátory UC200, které mohou řídit kromě
radiátorů i chladicí panely. Ve většině aplikací je ale v systému pouze zdroj tepla a tedy
relé 2 se využívá pro manuální řízení další technologie (mód 2) nebo jako alarmové relé
pro nouzový ohřev (mód 3).

7.5 Nastavení vstupů

UCWEB má dva vstupy pro bezpotenciálové kontakty. Jejich funkci lze nastavit v menu
Nastavení vstupů.

Každý vstup může být v jednom z pěti módů:

Alarm: Při sepnutí vstupu se na všech regulátorech na sběrnici rozsvítí symbol
zvonku. Pokud je zaškrtnuta volba Posílat e-mail, je zároveň odeslán e-mail
s předmětem (Subject:) zadaným v políčku vpravo.
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Funkce Alarm se používá v případech, kdy chceme hlásit kritický stav nějakého
zařízení, například zaplavení kotelny nebo únik plynu, ve všech místnostech, kde jsou
regulátory, případně e-mailem. Na regulaci topení tato funkce nemá vliv.

Porucha: Při sepnutí vstupu se na všech regulátorech na sběrnici rozsvítí symbol
montážního klíče. Pokud je zaškrtnuta volba Posílat e-mail, je zároveň odeslán e-mail
s předmětem (Subject:) zadaným v políčku vpravo.

Funkce Porucha se používá v případech, kdy chceme hlásit nutnost údržby nebo
servisního zásahu, například poruchu kotle nebo čerpadla, ve všech místnostech, kde
jsou regulátory, případně e-mailem. Na regulaci topení tato funkce nemá vliv.

Chod kotle: Při sepnutí vstupu se na všech regulátorech na sběrnici rozsvítí symbol
plynového kotle. Používá se pro indikaci chodu zdroje tepla (nikoli požadavku na
zdroj!), tedy na všech regulátorech je vidět, že kotel (nebo tepelné čerpadlo atd.) běží.
Na regulaci topení tato funkce nemá vliv.

Přítomnost (EZS): V tomto módu se vstup využívá pro centrální nastavení všech
regulátorů na sběrnici do definovaného stavu. Používá se např. v případech dlouhodobé
nepřítomnosti: vstup se propojí s relé zabezpečovacího systému, které spíná při
zakódování objektu. Při opuštění a zakódování objektu (aktivaci vstupu) jsou všechny
regulátory nastaveny na stavy, které definujeme v menu Nastavení pro mód přítomnosti
(EZS) níže. Obvykle jsou to stavy Útlum nebo Noc.

Znamená to, že bez ohledu na to, jak jsou nastaveny regulátory v místnostech podle
časových programů nebo manuálně, při sepnutí kontaktu vždy přejdou do stavu,
vybraném v Nastavení pro mód přítomnosti (EZS). Po rozpojení kontaktu všechny
regulátory přejdou do stavů, které byly definovány v menu Návrat z EZS.

Change-over: Při sepnutí vstupu dostanou všechny regulátory na sběrnici signál, že
v rozvodu média (vody) je místo topné vody voda chladicí. Tento mód se používá tehdy,
když těleso (panel) v místnosti slouží v zimě pro topení a v létě pro chlazení – funkci
podporují některé typy tepelných čerpadel. Na základě signálu z tepelného čerpadla
nebo manuálního přepnutí tedy regulátory předpokládají, že v režimu change-over se při
otevření ventilu teplota v místnosti bude snižovat a podle toho otevírání ventilu řídí.

Nastavení pro mód přítomnosti (EZS): Zde určíme stav, do nějž mají všechny
regulátory přejít při aktivaci vstupu, nastaveného do módu Přítomnost (EZS) – viz výše.
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Pokud nebudeme nastavovat žádný ze vstupů do módu Přítomnost (EZS), toto
nastavení není důležité.

Během doby, kdy je vstup Přítomnost (EZS) aktivní, je možné regulátory ručně
(knoflíkem nebo přes web) přeřídit do jiného stavu. Po vypnutí vstupu Přítomnost (EZS)
přechází každý regulátor do stavu, zadaného v menu Návrat z EZS – viz dále.

Tělo e-mailu pro alarm a poruchu: Zde je možné doplnit text, který bude tvořit část
těla e-mailů, odesílaných při alarmech a poruchách. Může zde být podrobná informace
o objektu, telefonní číslo a další kontakt na správce nebo servis, pokyny k odstranění
závad apod. Pod tuto uživatelskou část je do zprávy automaticky přidán text:

MAC adresa: 00:40:9D:26:FE:F9
Cas: xx:xx:xx xx/xx/xxxx
Zdroj: vstup x, stav x

Tento text jednoznačně identifikuje UCWEB pomocí MAC adresy a poskytuje informace
o času vzniku události a o tom, z kterého vstupu a při jakém stavu k ní došlo. Je určen
spíše pro servisní účely.

Návrat z EZS: Při přechodu do módu Přítomnost (EZS) jsou všechny regulátory
nastaveny do společného stavu, určeného v Nastavení pro mód přítomnosti. Při
rozpojení kontaktu – přechodu z módu Přítomnost (EZS) do normálního provozu – jsou
všechny regulátory nastaveny do stavů, které byly načteny a uloženy stisknutím tlačítka
Uložit.

Postup při nastavování je tedy následující:

1. Nastavíme jednotlivé regulátory přes web nebo krátkými stisky knoflíků přímo na
regulátorech do stavů, v jakých se mají nacházet po skončení módu Přítomnost
(EZS). (Obvykle to je stav Časový program.)

2. Stisknutím tlačítka Uložit v menu Návrat z EZS uložíme tyto stavy regulátorů do
rozhraní UCWEB.

3. Nastavení je hotovo. Regulátory můžeme uvést do aktuálních požadovaných stavů.

7.6 Centrální nastavení režimu a času

Na této stránce se nastavuje jednak stav všech regulátorů najednou, jednak vlastnosti
času a synchronizace.
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Centrální nastavení režimu: Pomocí této funkce můžeme nastavit všechny regulátory
na sběrnici do jednoho módu. Používá se například

• pro dálkové nastavení přechodu z útlumu do časového programu, kdy chceme
budovu připravit pro obývání několik dnů předem

• pro dálkový přechod z časového programu do útlumu, pokud se ukáže, že budova
bude neobsazena delší dobu.

Postup:

1. Zvolíme požadovaný režim, který se má nastavit na všech regulátorech na sběrnici.

2. Stiskneme tlačítko Uložit.

3. Regulátory jsou nastaveny do požadovaného režimu.

Časová zóna: Tento údaj musí být zadán, pokud využíváme automatickou
synchronizaci času v regulátorech pomocí NTP serverů. NTP servery poskytují světový
čas (UTC), k němuž si pak UCWEB musí připočíst rozdíl podle časového pásma,
v němž pracuje. Výchozí nastavení je středoevropský čas, CET = UTC + 1 h. Pokud je
UCWEB instalován v jiném časovém pásmu, je třeba toto nastavení změnit.

Dodržujte formát: +hh:mm, -hh:mm. Změnu uložte tlačítkem Uložit.

Výchozí nastavení není nutné při provozu rozhraní v zemích EU měnit.

Centrální hodiny: V případech, kdy čas není automaticky synchronizován, můžeme
nastavit aktuální přesný čas všem regulátorům zároveň. Datum se nastavuje pouze
v rozhraní UCWEB a slouží pro vyhodnocení dne v týdnu a přechodu na letní / zimní
čas.

Čas nastavte takto:

1. Do políček Čas a Datum zapište aktuální čas a datum. Dbejte na správný formát
(hh:mm, rrrr/mm/dd).

2. Potvrďte tlačítkem Uložit.

Na dalším řádku je aktuální čas a datum v rozhraní UCWEB. Hodnotu v prohlížeči
aktualizujeme znovunačtením stránky (odkaz Centrální nastavení v menu vlevo).

Všimněte si údaje o synchronizaci:

• pokud má UCWEB přístup na internet a adresy serverů NTP jsou v menu IP –
Ethernet správně zadány, zobrazí se „synchronizováno z SNTP“ – viz obrázek výše.

• Jinak se čas pro UCWEB bere z prvního regulátoru, nalezeného na sběrnici.
Předpokládá se, že v něm je správný čas nastaven uživatelem pomocí ovládacího
knoflíku. Pak se zobrazí „synchronizováno z regulátoru na adr. X“.
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Automatický přechod letní / zimní čas: V různých zemích dochází k přechodu mezi
letním a zimním časem v různé dny. V tomto menu se zadává datum, po němž
následuje noc ze soboty na neděli, kdy k přechodu dochází.

Výchozí nastavení není nutné při provozu rozhraní v zemích EU měnit. Po změnách
uložte nové nastavení tlačítkem Uložit.

Manuální přechod na letní / zimní čas: Zde je možné ručně přejít ze zimního na letní
čas a zpět. Volby zároveň slouží jako indikace aktuálního stavu. Zimní nebo letní čas se
nastaví výběrem z obou možností a potvrdí se tlačítkem Uložit.

Synchronizace času v regulátorech: Aby byl čas ve všech regulátorech stejný, je
možné povolit v rozhraní UCWEB automatickou synchronizaci. Pokud je synchronizace
povolena, čas rozhraní UCWEB se denně v 5 hodin ráno zapíše do všech regulátorů na
sběrnici. V regulátorech jsou hodiny zálohovány baterií. Přesný čas se získává buď ze
serveru NTP z internetu (pokud má UCWEB přístup na internet a jsou správně
nastaveny adresy NTP serverů), nebo se čte z prvního regulátoru nalezeného na
sběrnici a distribuuje do všech ostatních.

Zaškrtnutím volby automaticky synchronizovat se nastavování časů v regulátorech
povolí. Konfiguraci uložte tlačítkem Uložit.

8 Přidávání a odebírání regulátorů

Při uvádění do provozu je nutné přiřadit každému regulátoru na sběrnici unikátní adresu
a nakonfigurovat UCWEB. K tomu slouží funkce v menu Konfigurace sběrnice.

8.1 Přidávání regulátorů

Regulátory mají jako výchozí adresu 1. Při přidávání regulátoru do rozhraní UCWEB
postupujeme tak, že na sběrnici připojíme vždy jen jeden regulátor s adresou 1.
UCWEB ho najde a přeadresuje na nejbližší vyšší volnou adresu, přičemž nabídne
zadání názvu pro snazší orientaci v menu. Postupujeme tedy takto:

1. Vyjmeme všechny regulátory z patic.

2. Do patice, kde budeme chtít mít první regulátor v seznamu, vložíme regulátor.

3. Zkontrolujeme, zda má adresu 1 (výchozí). Regulátor po připojení napájení (tedy po
vložení do patice) zobrazí postupně:

• test displeje (rozsvítí se všechny symboly na LCD displeji)

• verzi firmware: 0.11 znamená verze 11

• nastavenou adresu: 0.01 A znamená adresa 1.

Poté regulátor začne regulovat a na displeji zobrazuje aktuální teplotu a stav.

4. Pokud regulátor nemá adresu 1, je třeba jej adresovat v INIT módu. Vyjmeme
regulátor z patice a přepneme přepínač INIT (viz obr. 4 výše) do polohy ON. Poté
regulátor vložíme zpět do patice. Zobrazení se nemění, stále při startu ukazuje
adresu 2, ale na sběrnici regulátor odpovídá pod adresou 1.

5. V menu Konfigurace sběrnice
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stiskneme tlačítko Vyhledat.

6. Zobrazí se stránka s nalezeným regulátorem:

7. Zadejte název regulátoru, např. Loznice, a klikněte na tlačítko Uložit. Nepoužívejte
diakritiku. Zobrazí se hlášení o úspěšném přidání nového regulátoru – modrý řádek
v záhlaví.

8. Vyjměte regulátor z patice. Tím se zrestartuje a nastaví se v něm nově přiřazená
adresa, v našem případě adresa 2.

9. Pokud byl přepínač INIT v poloze ON, vraťte jej zpět do polohy OFF!
Regulátor opět vložte zpět. Při restartu by měl zobrazit nově nastavenou adresu.

10. Pro další regulátory opakujte kroky 2 až 9.
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11. Když jsou všechny regulátory přidány, jděte na stránku Home a obnovte okno
prohlížeče (klávesou F5). V menu Správa modulů vlevo se zobrazí všechny přidané
regulátory.

Nyní je UCWEB nakonfigurován a můžeme přistupovat k regulátorům. Pokračujeme
kapitolou Nastavení regulátorů.

8.2 Odebírání regulátorů

Regulátory je možné podobným způsobem ze sběrnice odebírat. Odebraný regulátor je
přeadresován zpět na výchozí adresu 1 a smazán z tabulky v rozhraní UCWEB.

Při odebrání regulátoru postupujeme takto:

1. Zkontrolujeme, že regulátor je vložen do patice a je funkční.

2. V menu Konfigurace sběrnice – Odebírání modulu vybereme regulátor, který
chceme odebrat.

3. Klikneme na tlačítko Odebrat.

4. Zobrazí se hlášení o úspěšném odebrání regulátoru:

5. Po restartu (přerušení napájení = vyjmutí z patice) bude regulátor odpovídat na
výchozí adrese 1. Zároveň je odebrán z tabulky v rozhraní UCWEB. Změna v menu
Správa modulů se projeví po aktualizaci okna prohlížeče klávesou F5:
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Pokud je odebírán regulátor, který není nalezen na sběrnici, např. proto, že je vyjmut z
patice nebo má vypnuté napájení, odebere se pouze z tabulky rozhraní UCWEB. Není
přeadresován na výchozí adresu 1. Chceme-li jej později znovu připojit, použijeme
přepínač INIT (viz Přidávání regulátorů, bod 4).

9 Nastavení regulátorů

K teplotám a časovým programům jednotlivých regulátorů se přistupuje v menu Správa
modulů kliknutím na název regulátoru.

Barva názvu regulátoru udává, zda regulátor komunikuje nebo ne:

• modrá: regulátor je funkční a komunikuje

• fialová: regulátor nekomunikuje, jeho adresa nebyla nalezena na sběrnici

• červená: regulátor při startu rozhraní UCWEB komunikoval, ale nyní není připojen.

V tom případě zkontrolujte:

- zda displej regulátor svítí (regulátor je napájen)

- zda není přerušená komunikační linka

- zda regulátor má adresu stejnou jako v menu Správa modulů – vyjměte ho z patice,
zkontrolujte, zda je přepínač INIT v poloze OFF, a zasuňte zpět, při startu se na
displeji zobrazí nastavená adresa.

Zkuste též obnovit stránku v prohlížeči klávesou F5.

9.1 Stavy a teploty

První záložka zobrazuje základní údaje a nastavení regulátoru:
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Aktuální stav:

Teplota: Naměřená teplota v místnosti.

Režim: Den, Noc nebo Vypnuto – podle nastavení časového programu a ručního
přeřízení krátkým stiskem knoflíku na regulátoru.

Nastavená korekce: Dočasné zvýšení nebo snížení požadované teploty. Lze
nastavovat otáčením knoflíku regulátoru v rozmezí –3.5 až +3.5 K od aktuální
požadované hodnoty. Při přechodu mezi režimy se korekce vrací zpět na 0, tedy platí
základní požadované hodnoty (Teploty pro topení, Teploty pro chlazení).

Čas: Aktuální čas regulátoru. Čas se nastavuje buď knoflíkem na regulátoru
(superdlouhý stisk) nebo centrálně v menu Centrální nastavení.

Mód: Topení, Chlazení nebo Bez energie. Mód je indikován také symbolem na displeji
regulátoru.

Typ: Typ regulátoru – jen pro informaci.

Nastavení modulu: Zde se nastavují základní požadované hodnoty teplot pro všechny
režimy. Hodnoty pro topení a pro chlazení by se neměly překrývat, tj. hodnoty pro topení
musejí být nižší, než teploty pro chlazení. Pokud tomu tak není, nejdou hodnoty pro
topení nastavit na vyšší hodnoty! Pokud je skutečná teplota nad hodnotou pro topení
(UC100, UC300), případně v pásmu mezi hodnotami pro topení a pro chlazení
(u UC200), regulátor je v módu Bez energie, tedy netopí (příp. nechladí) a nevysílá na
sběrnici signál potřeby energie, od něhož se zapíná požadavek na zdroj tepla a chladu
(sepnutí kotle).

V položce Režim modulu můžeme přes web nastavit, zda má regulátor pracovat podle
časového programu, nebo být trvale v některém z režimů Den, Noc nebo Útlum.
Nastavení má stejný účinek, jako krátký stisk knoflíku na regulátoru. Výběr potvrdíme
tlačítkem Uložit.

Název modulu: zde je možné změnit název modulu v menu rozhraní UCWEB. Nový
název uložíme tlačítkem Uložit. Změny se v levé části okna projeví po obnovení stránky
klávesou F5.

Poslední položkou na stránce je týdenní graf průběhů požadovaných teplot:
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Při najetí myší do grafu se v okénku Teplota v grafu objeví požadovaná teplota pro daný
čas. V grafu je možné na první pohled zkontrolovat nastavení nočních, příp.
víkendových poklesů.

9.2 Časové programy

V dalších záložkách Pondělí až Neděle jsou nastavení časových programů pro každý
den v týdnu zvlášť.

V jednom dni může dojít k až 6 událostem – přechodům mezi stavy. Před první změnou
ve dni platí poslední stav z předchozího dne, tedy v příkladu na obrázku je od půlnoci do
6:00 hodin regulátor v posledním stavu, nastaveném v neděli večer.

Není nutné, aby byly využity všechny události; na příkladu na obrázku je nastaven ranní
interval Den na 06:00 až 08:00, pak následují požadované teploty Noc mezi 08:00 a
14:00 hod., načež od 14:00 do 22:00 je regulátor opět v režimu Den. Po 22:00 hod.
přechází do režimu Noc, v němž setrvává do první události následujícího dne.
Používáme tedy pouze 4 přechody stavu z 6. Nepoužité události jsou označeny
pomlčkou a jejich časové údaje nemají význam.

Program změníme výběrem požadovaných stavů událostí a zadáním času ve formátu
hh:mm. Potvrdíme tlačítkem Uložit.

V grafu ve spodní části stránky vidíme grafický průběh požadovaných teplot. Při najetí
myší na graf se v okénku Teplota v grafu objeví požadovaná teplota pro daný čas:
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Obdobně se nastavují časové programy pro ostatní dny v týdnu (úterý až neděle).

Programy se zapisují přímo do regulátoru, takže i při odpojeném rozhraní UCWEB
regulátory regulují podle nastavených časových programů. Změna časového programu
pomocí knoflíku přímo na regulátoru se projeví po občerstvení stránky kliknutím na
záložku s názvem dnu v týdnu.

10 Úrovně přístupu

UCWEB má tři úrovně přístupu: Prohlížení, Nastavování a Servis.

Výchozí heslo do všech úrovní je root. Heslo se mění v menu Nastavení přístupu:

Je potřeba vyplnit všechna tři pole: původní heslo, nové heslo i nové heslo pro ověření.
Po kliknutí na tlačítko Uložit je nové heslo uloženo a aktivní pro příští přihlášení.

10.1 Prohlížení

Uživatel smí prohlížet všechny hodnoty včetně systémových nastavení (kvůli
diagnostice). Nesmí měnit žádnou hodnotu, kromě svého hesla.

10.2 Nastavování

Uživatel smí prohlížet všechny hodnoty včetně systémových nastavení (kvůli
diagnostice). Smí nastavovat tyto hodnoty:

• zapínat a vypínat relé, pokud je v manuálním módu

• nastavovat centrálně režim ve všech modulech
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• v každém regulátoru nastavovat režim a požadované hodnoty všech teplot

• nastavovat časové programy.

Po delší době neaktivity uživatele dojde z bezpečnostních důvodů k automatickému
odhlášení a je třeba se z úvodní stránky znovu přihlásit.

10.3 Servis

Uživatel smí prohlížet i měnit veškeré hodnoty včetně přidávání a odebírání regulátorů a
nastavení sítě. Pro uživatele Servis je určen tento manuál a snímky obrazovek jsou
snímány s jeho uživatelskými právy.

11 Servisní položky menu

11.1 Reboot

Při proceduře Reboot dojde k restartu rozhraní UCWEB, což je žádoucí po změně
některých parametrů (nastavení sítě) nebo přehrávání firmware (viz dále). Seznam
regulátorů s adresami i další nastavení (vstupy, relé) je zachován.

Zařízení restartujete kliknutím na tlačítko Reboot. Poté je třeba se znovu přihlásit.

11.2 Firmware

Na této stránce je možné přehrát firmware novější verzí nebo verzí s jiným jazykem.
Postupuje se takto:

1. Tlačítkem Procházet vyberte soubor image.bin

2. Stiskněte tlačítko Upload

3. Vyčkejte, dokud se neobjeví hlášení o úspěšném ukončení nahrávání. Nevypínejte
UCWEB!

4. Po výpisu hlášení „Soubor byl úspěšně nahrán...“ restartujte UCWEB v menu
Reboot.
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Při nahrání nového firmwaru jsou veškerá nastavení (seznam regulátorů s adresami,
nastavení vstupů a relé, nastavení sítě) zachována.

11.3 Systémové informace

Stránka se systémovými informacemi slouží pro diagnostiku v případě potíží. Její obsah
lze zkopírovat do schránky a poslat e-mailem na adresu technické podpory.
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11.4 Logout

Menu pro odhlášení aktuálního uživatele. Odhlášení je třeba potvrdit v dialogovém okně.
Po odhlášení následuje automatické přesměrování na přihlašovací stránku.

12 Časté dotazy

Nemohu se spojit přes Ethernet

• Zkontrolujte, zda svítí žlutá LED dioda u zásuvky Ethernet. Pokud ne, rozhraní není
připojeno k síti.

• Zkontrolujte, zda používáte správný typ kabelu (přímý x křížený), viz Připojení
rozhraní UCWEB.

• Některé síťové karty mají problémy s autodetekcí: při přímém připojení nastavte
v počítači ve vlastnostech síťové karty vlastnosti spojení napevno na 10M / Full
duplex (vypněte Auto negotiation), nebo místo přímého připojení použijte switch.

• Programem Finder.exe vyhledejte UCWEB a v menu IP settings nastavte
požadovanou IP adresu. Při detekování vypněte firewall na PC.

• Resetujte UCWEB a použijte výchozí IP adresu.

• Jak resetovat?
– odpojte napájení
– přepněte přepínač INIT (DIP switch č. 6) do polohy ON
– připojte napájení a vyčkejte cca. 1 min. než 3x rychle cvaknou obě relé
– přepněte přepínač INIT (DIP switch č. 6) zpět do polohy OFF
Pozor! Reset smaže veškerá nastavení – adresy regulátorů, nastavení sítě, funkce
vstupů a výstupů atd.

Nemohu najít první regulátor na sběrnici

• Zkontrolujte, zda při pokusech o detekování bliká zelená komunikační LED (TxD).
Pokud ne, resetujte UCWEB a zkontrolujte stav ostatních LED – viz Signalizace.

• Zkontrolujte, zda sběrnice je správně připojena – viz obr. 2
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• Při větších délkách vedení (stovky metrů) zkuste na regulátoru přepnout oba
přepínače BUS END do polohy ON. Při správném nastavení sběrnice by měly být
přepínače BUS END sepnuty jen v posledním regulátoru na sběrnici. Proto je
vhodné je aktivovat u prvního regulátoru a postupovat „od konce“ sběrnice.

• Zkontrolujte, zda regulátor má adresu 1 (adresa se krátce zobrazí po připojení
regulátoru k napájení v sekvenci test displeje – verze firmware – adresa – start
regulace).

Nemohu najít další regulátor na sběrnici

• Zkontrolujte, zda sběrnice je správně připojena – viz obr. 2

• Při větších délkách vedení (stovky metrů) zkuste na regulátoru přepnout oba
přepínače BUS END do polohy ON. Při správném nastavení sběrnice by měly být
přepínače BUS END sepnuty jen v posledním regulátoru na sběrnici. Proto je
vhodné je aktivovat u prvního regulátoru a postupovat „od konce“ sběrnice.

• Zkontrolujte, zda regulátor má adresu 1 (adresa se krátce zobrazí po připojení
regulátoru k napájení v sekvenci test displeje – verze firmware – adresa – start
regulace). Pokud má jinou adresu, použijte postup s přepínačem INIT (viz výše).

Po naadresování regulátorů nevidím jejich názvy v levé části okna prohlížeče

• Obnovte náhled okna klávesou F5

• Restartujte rozhraní UCWEB v menu Reboot nebo krátkým odpojením napájení.

Názvy regulátorů vidím, ale nelze je prokliknout dál

Má-li název regulátoru červenou nebo fialovou barvu, regulátor nekomunikuje. Pokud
komunikuje alespoň jeden regulátor, u nekomunikujících regulátorů

• zkontrolujte, jestli jsou regulátory napájeny

• zkontrolujte, jestli není přerušená sběrnice

• zkontrolujte, jestli je sběrnice u posledního regulátoru ukončena spínači BUS END.

Pokud nekomunikuje žádný regulátor a bliká zelená LED TxD

• zkontrolujte, zda konektor sběrnice RS485 je řádně zasunut

• zkontrolujte, zda na sběrnici není zkrat

Pokud nekomunikuje žádný regulátor a zelená LED TxD nebliká

• restartujte UCWEB.

Při nastavování požadovaných teplot v regulátoru nemohu zadat žádanou
hodnotu, nastavení se vrací na původní nebo jiné hodnoty

• Při nastavování požadované hodnoty pro topení: Zkontrolujte, že nastavená
požadovaná hodnota pro chlazení je větší, než nová požadovaná hodnota pro
topení.

• Při nastavování požadované hodnoty pro chlazení: Zkontrolujte, že nastavená
požadovaná hodnota pro topení je menší, než nová požadovaná hodnota pro
chlazení.


