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Änderungen vorbehalten

Snabb uppstartsguide:

Med programmet DMX-GW-Konfiguration kan DMX-KNX-Gateway ställas in och konfigureras så att ny hårdvara
kan laddas upp.

1. Efter att mjukvaran har installerats, koppla Gatewayen med en vanlig USB-kabel till datorn.
Gatewayen identifiera automatiskt, om inte så finns drivrutinerna under „driver/“ i
installationsmappen.

2. Starta programmet och tryck på „Connect“-knappen. Under „System->Settings visas ett fönster på
den aktuella kanalräknaren och hårdvaran. Vid en nylevererad Gateway bör det visas 512-kanalig och
Version 0.10.

3. Om du behöver en annan hårdvaruversion från 512-kanalig och 8-sekvensvariant än den som
installerats, kan man med hjälp av menyverktyget ersätta under „System->Change Firmware“.
( kan även göras ogjort ). Efter uppladdningen måste USB-kopplingen kopplas ifrån med en gång.
Tänk på att skilja gruppadresserna i olika hårdvaruversioner.

4. Nu kan du öppna ett nytt projekt som är kompatibelt till den aktuella hårdvaran med „File->New
project“.

I följande exempel utgår vi ifrån den 32-kanaliga versionen.

Från början är samtliga kanaler inaktiva. För att aktivera en kanal kan du antigen markera den i rullningslisten
alternativt dubbelklicka i statusfältet, som också lägger till en rullningslist, eller med höger musknapp. Med
högerknappen „Activate all“ aktiveras alla kanaler simultant.

Varje kanal kan kontrolleras med ett reglage om den är aktiverad.
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För att ställa in ett scenario, ställ in önskat värde och markera kanalen „aktiv“ eller „inaktiv“ och sänd iväg
scenariot till gatewayen.

- „Save Scene“ sparar scenariot i projektet
- „Write Scene“ skriver över scenariot till Gatewayen
- „Show Scene“ visar de senaste scenarierna i projektet
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Under menyn „Scenes“ kan du ändra namn på scenarierna, enstaka scenarier ( „Read scene“ ) eller alla
samtidigt ( „Read all scenes“ ) kan avläsas från Gatewayen. Om „Save automatically“ är valt, lagras scenariona
i projektet efter nedladdning från gatewayen.

För att definiera ett nytt scenario gör du följande:

1. Välj scenariot du vill redigera
2. Ställ in kanalerna aktiv eller inaktiv hur de ska vara i detta scenarie
3. Ställ in kanalernas ljusvärde med hjälp av skjutreglaget som det önskas i detta scenario
4. Skriv över scenariot till Gtewayen ( „Write scene“ –knappen eller -meny).

Du kan ändra kanalernas ljusnivåer senare via KNX och även lagra de nya värdena.
Aktivering eller inaktivering av kanalerna kan endast ske i konfigurationsprogrammet.

Sekvenser:

Om sekvenserna tillåts i hårdvaran kan du konfigurera och redigera dem i mjukvaran.

- „Edit sequences“ kommandot öppnar en sekvenstabell där sekvenserna kan definieras. Följande
inställningar kan göras:

o Öppna scenario
o Stoppa sekvenser
o Återstarta slingor
När du använder „Scene recall“, kan omställningstiden och stopptiden konfigureras.

Den aktuella sekvensen kan skickas till gatewayen, spela upp ( och stanna ) efteråt. När fönstret stängs
stoppas även sekvenserna.

Sekvenserna kan avläsas från gatewayen, antingen en gång på knappen „Read sequence“ eller alla sekvenser
samtidigt genom menyn „Read sequence“.

Till sist kan projektet sparas genom „File->Save Project“ och öppnas senare.

Det kompletta projektet med alla scenarion och sekvenser kan överföras till gatewayen med knappen
„Transfer“.
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Om du vill avläsa det kompletta projektet från gatewayen, måste du läsa scenariona först och sedan
sekvenserna. Efteråt kan du redigera data, skriva och spara projektet med ett nytt namn.
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Utgivare:

Författare: Arcus-EDS GmbH, Kreutzigerstraße 14-15, 10247 Berlin

Ansvarig för innehållet: Hjalmar Hevers, Reinhard Pegelow

Kopiering, inklusive kopiering av en del, kan endast göras med uttrycklig tillåtelse från Arcus-EDS GmbH.
Denna information är den bästa från vårt kunnande och utan garanti. Vi reserverar oss rätten till ändringar
gällande det tekniska och priser när som helst.

Ansvarsskyldighet:
Urval och fastställande av lämplighet av enheten för bestämt syfte är kundens fulla ansvar. Vi har ingen
ansvarsskyldighet eller garanti för detta. Data i katalogen och databladen är ett resultat av utövade mätningar
och inkluderar inte någon garanti för särskilda artiklar. Arcus utesluter ansvar för skador som uppkommit av
kunden för olämplig nyttjande/projektering eller felaktigheter. I motsats till, användaren/nyttjaren måste vara
medveten om felaktig användning, nyttjande eller felaktigheter som inte leder till ytterligare skada.

Säkerhetsföreskrifter:
Viktigt! Installation och montering av elektroniska apparater får endast utföras av behörig elektriker. Kunden
bör vara medveten och hålla sig till säkerhetsföreskrifterna.
Vår garanti gäller inte fel och skador som orsakats genom felaktig användning eller krav som inte uppfylls av
instruktionerna.

Garanti:
Vi tillför garanti såsom lagen kräver. Vänligen kontakta oss vid felaktigheter och skicka tillbaka enheten med en
full beskrivning av felaktigheterna till adressen nedan.

Tillverkare:

Registrerat varumärke:

CE-märkning är ett inofficiellt varumärke som endast används genom auktoriserade och tillför
ingen garanti av utrustningen.

Registrerat varumärke av Konnex Association
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