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TAC Xenta OP Instrukcja obs³ugi Wstêp

Wstêp
Instrukcja obs³ugi TAC Xenta OP przeznaczona jest dla wersji VMX
(Vista Menta Xenta) 3.2 lub nowszej.

Je¿eli znajd¹ Pañstwo w tej instrukcji, b³êdy lub niezrozumia³y opis
prosimy skontaktuj siê ze swoim przedstawicielem TAC.

Procedura odinstalowania OP zosta³a wyjaœniona i zamieszczona w
oddzielnym paragrafie 2.7.

Mo¿liwoœæ wyboru, która jednostka miary (SI lub US Imperial) ma
zostaæ u¿yta podczas pod³¹czenia do TAC Xenta 100, zosta³a opisana
w paragrafie 3.2.
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Prawa autorskie © 2001 TAC AB.

Ten dokument, jak równie¿ produkt, którego on dotyczy jest przeznaczony tylko dla licencjonowanych
u¿ytkowników zarówno produktu jak i dokumentu.  TAC AB posiada prawa autorskie niniejszego dokumentu i
zastrzega sobie mo¿liwoœæ wprowadzenia zmian, dodatkowych informacji lub usuniêcia niektórych z nich. TAC AB
nie ponosi odpowiedzialnoœci za mo¿liwe b³êdy, które mog¹ pojawiæ siê w tym dokumencie.

Nie u¿ywaj tego produktu do celów wykraczaj¹cych poza te, które zosta³y wskazane w dokumencie.

Tylko licencjonowani u¿ytkownicy produktu oraz dokumentu mog¹ skorzystaæ z tego dokumentu oraz informacji w
nim zawartych.  Dystrybucja, ujawnianie, kopiowanie, magazynowanie  lub u¿ywanie produktu, informacji, ilustracji
zawartych w tym dokumencie, przez nie licencjonowanych u¿ytkowników, w formie elektronicznej lub fizycznej
jako nagranie albo inne œrodki, w³¹czaj¹c w to kopiowanie fotografii i magazynowanie informacji bez  pisemnej zgody
ze strony TAC AB bêdzie postrzegane jako pogwa³cenie praw autorskich i jest to surowo zakazane.

TAC Xenta®, TAC Menta® and TAC Vista®  s¹ zarejestrowanymi znakami handlowymi TAC AB w Szwecji oraz
innych krajach. Wszystkie inne nazwy marek s¹ znakami handlowymi poszczególnych w³aœcicieli.

Lista zmian dokumentu:

Artyku³ nr Komentarz Wydawca  Data

0-004-7506-0 Pierwsza wersja. KW 1996-08-08

0-004-7506-1 Dokument ten zosta³ poprawiony dla  TAC Xenta v 3.0. KW 1997-09-01

Nastêpuj¹ce wiêksze zmiany zosta³y dokonane:
- Spis treœci uleg³ zmianie.
- Dodano nowy rozdzia³ przedstawiaj¹cy jak pod³¹czaæ siê do Xenta 100 i jak otrzymaæ
zmienne sieciowe (Network Variables) .

Znak handlowy uleg³ zmianie z TA na TAC. KW 1998-06-11

0-004-7506-2 Wprowadzono poprawek dla TAC Xenta v 3.2. KW 1999-01-26

0-004-7506-3 Rozszerzone zosta³o wyjaœnienie trybu komunikacji OP KW 2000-08-08
(paragraf 2.6).

Dodano cyrylicê dla modelu OP/RUS.

0-004-7506-4 Wyjaœniono procedurê demonta¿u (podrozdzia³ 2.7). KW 2001-08-08
W paragrafie 3.2 dodano prze³¹czanie pomiêdzy jednostkami SI oraz I-P.
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1 Wstêp
1.1 Panel operatora TAC Xenta OP

TAC Xenta OP jest ma³ym panelem steruj¹cym zaprojektowanym do
pracy razem ze sterownikami TAC Xenta 100, 280, 300, 401 oraz
sterownikiem 901.

Panel Operatora daje u¿ytkownikowi mo¿liwoœæ dostêpu do
parametrów oraz alarmów bez koniecznoœci komunikowania siê z
systemem centralnym. Dodatkowo jest u¿ywany do monitorowania
statusów pracy, wprowadzania zmian wartoœci zadanych, parametrów
regulacji oraz programów czasowych. Wszystkie wartoœci s¹
wyœwietlane wraz z tekstem wyjaœniaj¹cym w oknie alfanumerycznym
wyœwietlacza.

Uwaga!

TAC Xenta OP oraz inne produkty z rodziny Xenta nie mog¹ byæ
u¿ywane do innych celów, poza tymi dla których zosta³y zaprojektowane.

Instalacja oraz naprawa mog¹ byæ przeprowadzane jedynie przez
autoryzowany personel.

1.2 Instrukcja obs³ugi
Instrukcja zawiera nastêpuj¹ce informacje:

Rozdzia³  2
Pod³¹czanie panela operatora TAC Xenta OP do TAC Xenta 100 oraz
sterowników TAC Xenta 280/300/401.

Rozdzia³ 3
Zastosowanie TAC Xenta OP ze sterownikami serii TAC Xenta 100
oraz sposób wyœwietlania zmiennych sieciowych.

Rozdzia³ 4
Zastosowanie TAC Xenta OP wraz ze sterownikami TAC Xenta 280/
300/401.



8 (36), 0-004-7354-4 (PL) TAC AB, 2001-08-08

TAC Xenta OP Instrukcja obslugi 1  Wstêp

Rozdzia³ 5
Dane techniczne dotycz¹ce TAC Xenta OP.

1.3 Wiêcej informacji
TAC Xenta OP zosta³  równie¿ opisany i wspomniany  w
nastêpuj¹cych dokumentach:

• TAC Xenta OP karta katalogowa (C-98-05)

•  instrukcje dla ró¿nych  sterowników rodziny TAC Xenta

• „TAC Menta  instrukcja obs³ugi dla u¿ytkownika”
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TAC Xenta OP panel operatorski

+–

2 Po³¹czenia i podstawowe funkcje
2.1 Opis

TAC Xenta OP Panel operatorski posiada wyœwietlacz LCD z
wielkoœci 4*20 znaków oraz szeœcioma przyciskami. Do komunikacji
oraz pod³¹czania zasilania s³u¿y gniazdo modu³owe lub listwa
zaciskowa. Z ty³u znajduje siê  potencjometr do zmiany kontrastu
wyœwietlacza.

OP posiada podœwietlany wyœwietlacz LCD. Tryb podœwietlania
mo¿na zmieniaæ z menu serwisowego OP (paragraf 2.5).

Wyœwietlacz LCD

Przyciski
Listwa zaciskowa (ty³)

Panel operatorski stosowany jest do monitorowania statusów pracy
oraz do wprowadzania zmian wartoœci zadanych, a tak¿e programów
czasowych. Umo¿liwia tak¿e obs³ugê alarmów bez komunikowania siê
z systemem centralnym.

Panel operatorski jest sterowany poprzez mastera grupy sterowników
- TAC Xenta 280/300/401 lub sterownik TAC Xenta 100. Na pocz¹tku
korzystania z panela operatora wysy³a on wiadomoœæ do mastera
informuj¹c go o tym, który przycisk zosta³ u¿yty. Sterownik master
wysy³a odpowiedŸ jakie informacje panel operatora ma wyœwietliæ na
ekranie. W ten sposób panel operatora dzia³a jak bierny terminal.
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COMFORT
ECONOMY
OFF

Czujnik strefowy (Wall Module)

Pod³¹czenie TAC Xenta OP do TAC Xenta 100 przez czujnik strefowy.

TAC Xenta 100

Kontrast na wyœwietlaczu mo¿e zostaæ wyregulowany przy pomocy
potencjometra znajduj¹cego siê z ty³u panela operatora.

2.2 Pod³¹czenie do TAC Xenta 100
TAC Xenta OP pod³¹cza siê do modu³owego (telefonicznego) gniazda
czujnika stefowego serii ZS lub STR (Wall Module). W ten sposób
Xenta OP jest zasilany ze sterownika TAC Xenta 100.

D³ugoœæ kabla pomiêdzy sterownikiem oraz panelem operatora mo¿e
wynosiæ maksymalnie 10 m.
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Sterownik TAC Xenta
280/300/401

  Sterowniki TAC Xenta OP i potencjometr kontrastu

 Ustawianie
kontrastu
(z ty³u)

Gniazdo do
pod³¹czenia
panela operatora

 Gniazdo  i listwa zaciskowa do
pod³¹czenia  sterownika TAC
Xenta

4321

C1 C2 G G0

 Service
 pin

Gniazdo
modu³owe

2.2 Pod³¹czenie do TAC Xenta 300/401
D³ugoœæ kabla pomiêdzy sterownikiem oraz panelem operatora wynosi
maksymalnie 10 m.

Podczas pod³¹czania panelu operatorskiego s¹ dwie alternatywy
(rysunek poni¿ej):

• Pod³¹czenie przez modu³owe gniazdo znajduj¹ce siê z przodu
sterownika TAC Xenta 280/300 lub 401 i odpowiadaj¹ce mu gniazdo
znajduj¹ce siê z ty³u panela operatorskiego. Wymaga to specjalnego
kabla.

 • Pod³¹czenie przez listwê zaciskow¹ z ty³u panelu operatorskiego,
oznaczonego1-4. Zaciski 1 i 2 s¹ u¿ywane do komunikacji a zaciski 3 i
4 do zasilania napiêciem 24 V.

W sterowniku korzysta siê z zacisków C1, C2 i G, G0.

Kontrast wyœwietlacza mo¿e byæ regulowany przy pomocy
potencjometra znajduj¹cego siê z ty³u panelu operatorskiego.

(Service pin (przycisk serwisowy) jest dostêpny z ty³u, w wyj¹tkowych
przypadkach - wymaga tego  procedura konfiguracji sieci. Kiedy
service pin zostaje wciœniêty nastêpuje przes³anie do sieci kodu
identyfikuj¹cego urz¹dzenie).
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+–

2.4 Przyciski
Przyciski TAC Xenta OP:

U¿ywany do przejœcia o jeden poziom wy¿ej w hierarchii
menu („Home”). Po u¿yciu kursor wraca do poziomu
ostatnio aktywnego. Tym przyciskiem nie zatwierdzamy
zmiany nastaw.

– U¿ywany do zmniejszania wartoœci. Je¿eli ten przycisk
zostanie d³u¿ej przytrzymany to prêdkoœæ zmiany wartoœci
zwiêksza siê.

+ U¿ywany do zwiêkszania wartoœci. Je¿eli ten przycisk

zostanie d³u¿ej przytrzymany to prêdkoœæ zmiany wartoœci
zwiêksza siê.

U¿ywany do przesuwania kursora w górê menu b¹dŸ

powracania do wczeœniejszego alarmu lub poprzedniej strony
w aktualnym menu.

U¿ywany do przesuwania kursora w dó³ menu b¹dŸ

przechodzenia do kolejnego alarmu lub nastêpnej strony w
aktualnym menu.

U¿ywany do wejœcia w menu, oznaczonego kursorem
(„Enter”) lub poruszania siê pomiêdzy ró¿nymi wartoœciami
nastawnymi. Przycisk ten zatwierdza te¿ wprowadzone
zmiany.
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2.5 Funkcje lokalne menu serwisowego OP
Aby sprawdziæ OP i podstawowe parametry systemu u¿ywamy
lokalnego menu serwisowego w panelu operatorskim. Funkcje OP s¹
prawie niezale¿ne od innych jednostek TAC Xenta i wymagaj¹ jedynie,
aby panel operatorski by³ pod³¹czony do sieci i nie by³ ustawiony w
trybie komunikacyjnym TAC Xenta 100 (zobacz poni¿ej).

Menu serwisowe pojawia siê jeœli dwa przyciski . oraz   s¹
jednoczeœnie wciœniête  na czas oko³o 3 sekund.

  OP Service menu
1. Exit service mode
2. Keyboard test
3. Display test

4. LON address
5. National text
6. SW version
7. LonTalk status
8. Display backlight
9. Service pin
10. OP mode

Wybierz ¿¹dan¹ funkcjê i wciœnij  .

Dwa testy sprzêtowe
  2.Test klawiatury jest prostym testem funkcji klawiatury

Ka¿da gwiazdka odpowiada przyciskowi. Podwójne przyciœniêcie
jakiegokolwiek przycisku oznacza wyjœcie z testu.

    3.Test wyœwietlacza sprawdzi wszystkie pozycje wyœwietlacza w kolejnych próbach
Ka¿da próba rozpoczyna siê wciœniêciem dowolnego przycisku.

Informacja systemu
    4.Adres LON wskazuje aktualn¹ Domenê/Podsieæ/Adres wêz³a panela

operatorskiego.

   6.Wersja SW wyœwietla obecn¹ wersjê panelu operatorskiego i

  7.LonTAlk status pokazuje statystyki  komunikacji sieciowej

  9.Service pin jest to sposób przes³ania unikalnego Neuronu ID do  sieci. G³ównie
u¿ywany do celów testowych.

OP Us³uga menu
1. Wyjœcie z trybu serwisu
2. Test klawiatury
3. Test wyœwietlacza

4. LON adres
5. Tekst narodowy
6. Wersja SW
7. LonTalk status
8. Podœwietlenie wyœwietlacza
9. Service pin
10. Tryb PO

Test klawiatury
Wciœnij przyciski!
Wciœnij dwa razy
aby WYJŒÆ

Keyboard test
*  *  * Press keys!
  * * Double-press
   * for QUIT
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Wybór jêzyka komunikatów OP
5.Tekst narodowy oznacza, ¿e operator mo¿e wybieraæ jêzyk w jakim zg³aszane s¹

komunikaty wygenerowane w OP. Domyœlnie - jêzyk angielski.

Select language
 No reply ...
 Wait ...
Press Enter to save!

Jeœli wciœniesz  albo   jêzyk zostanie zmieniony, na przyk³ad na
niemiecki:

Select language
 Keine Antwort ...
 Bitte warten ...
Press Enter to save!

Kiedy dokonasz wyboru odpowiedniego jêzyka wciœnij 
(„Enter”) a nastêpnie wyjdŸ z menu.

Zmiana ustawieñ dla podœwietlania wyœwietlacza
8.Podœwietlanie Zmina trybów podœwietlenia wyœwietlacza OP.

S¹ trzy tryby: OFF, ON oraz  AUTO:

OFF  oznacza, ¿e podœwietlenie jest na sta³e wy³¹czone

ON oznacza, ¿e œwiat³o jest na sta³e w³¹czone oraz

AUTO oznacza, ¿e podœwietlanie zostanie w³¹czone po wciœniêciu
przycisku, ale wy³¹czy siê po 30 minutach od momentu wciœniêcia
przycisku po raz ostatni.

U¿yj +  oraz –  aby wybraæ ¿¹dany tryb.

Poniewa¿ przy trybie ON w³¹czonym na sta³e œwiat³o wyœwietlacza
mo¿e spowodowaæ utratê kontrastu, dlatego polecamy tryb AUTO
albo OFF.

Wyjœcie z trybu serwisowego OP
1.Wyjœcie z trybu Wyjœcie z lokalnego menu serwisowego OP.
 serwisu Nast¹pi to równie¿ w przypadku gdy ¿aden z przycisków nie zostanie

u¿yty w ci¹gu 40 sekund.

Wybór trybu OP

10.Tryb OP W sieci TAC Xenta OP mo¿e funkcjonowaæ w jednym albo w dwóch
trybach komunikacji: - komunikacja ze sterownikiem TAC Xenta 280/
300 i 400 oraz komunikacja z TAC Xenta 100.

Ponadto mobilnoœæ OP mo¿e byæ zró¿nicowana, w zale¿noœci od
sposobu w jaki sterownik zosta³ zainstalowany w sieci.

Szczegó³y znajduj¹ siê w kolejnym paragrafie.

Wybierz jêzyk
Brak odpowiedzi...
Poczekaj...
Wciœnij Enter aby zapisaæ!

Wybierz jêzyk
Keine Antwort....
Bitte warten...
Wciœnij Enter aby zapisaæ!
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2.6 Wybór trybu komunikacji OP
Xenta 100: ON/OFF Ustawieniem fabrycznym OP jest tryb do komunikacji ze sterownikami

TAC Xenta 280, 300, 400. Aby wprowadziæ zmianê trybu komunikacji
nale¿y wywo³aæ menu serwisowe OP i przejœæ do menu 10. OP mode ,
gdzie tryb komunikacji z TAC Xenta 100 mo¿e byæ w³¹czony albo
wy³¹czony.

Change OP mode
Xenta 100  : OFF
Bindable   : TAC

U¿yj +  albo –  aby zmieniæ tryb Xenta 100 i wciœnij .

Kiedy OP jest ustawiony na tryb Xenta 100 operator otrzymuje
mo¿liwoœæ dostêpu do TAC Xenta100 (zamiast TAC Xenta 280/300/
400) przez wciœniêcie „Enter”, za ka¿dym razem gdy OP inicjuje
po³¹czenie.

Menu serwisowe OP nie jest dostêpne gdy OP jest w trybie Xenta 100.

Jeœli chcesz wy³¹czyæ tryb Xenta 100, kiedy ju¿ siê w nim znajdziesz
musisz tymczasowo od³¹czyæ OP i pozwoliæ mu powróciæ do
podstawowego trybu komunikacji (nie naciskaæ "Enter"), tak aby
mo¿liwy by³ dostêp do menu serwisowego, aby stamt¹d
wybraæ 10. OP mode.

Komunikacja TAC Xenta 100 OP jest opisana w nastêpnym rozdziale.

Termin „Bindable” jest wyjaœniony na nastêpnej stronie.

Streszczenie

Aby w³¹czyæ tryb Xenta 100

1. Pod³¹cz OP i zaczekaj na wiadomoœæ wyœwietlon¹ na ekranie

2. Wciœnij obydwa przyciski jednoczeœnie . oraz   przez
okres  oko³o trzech sekund

3. Wybierz 10.OP mode i naciœni Enter.

4 Wciœnij +  lub –  aby ustawiæ tryb Xenta 100 na ON i

wciœnij .

5 Od³¹cz tymczasowo OP i zaczekaj na wiadomoœæ na ekranie.

6 Wciœnij  aby umo¿liwiæ dostêp Xenta 100

7  Zaczekaj na wiadomoœæ wyœwietlon¹ na ekranie.

  Connecting to
 Xenta Base unit

  OP Service menu
1. Exit service mode
2. Keyboard test
3. Display test
  .
10 OP mode

Change OP mode
Xenta 100  : ON
Bindable   : TAC

Press enter to
access Xenta 100

Connecting to
Xenta 100 ...

Zmieñ tryb OP
Xenta 100 : WY£
Bindable: TAC
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Aby wy³¹czyæ tryb Xenta 100

1. (Od³¹cz a nastêpnie) pod³¹cz OP, poczekaj kilka sekund, nie
naciskaj Enter - aby pojawi³y siê nazwy/nazwa sterownika

2 Wciœnij obydwa przyciski jednoczeœnie  oraz   przez
oko³o trzy sekundy.

3 Wybierz tryb menu 10.OP mode

4 Wciœnij +  lub –  aby ustawiæ tryb Xenta 100 na OFF

oraz wciœnij .

5 Wybierz 1. Tryb wyjœcia z menu serwisu i wciœnij  .

Press enter to
access Xenta 100
 (wait)
  Connecting to
 Xenta Base unit

  OP Service menu
1. Exit service mode
2. Keyboard test
3. Display test
  .
10 OP mode

Change OP mode
Xenta 100  : OFF
Bindable   : TAC

1. Exit service mode

                             Bindable   „Bindable” jest terminem w LonWorks opisuj¹cym w jaki sposób OP
jest pod³¹czony i adresowany w sieci. To z kolei wp³ywa na mobilnoœæ
OP.

U¿yj +  lub –  aby wybraæ tryb Bindable z nastêpuj¹cych.

•  TAC mobilny OP. Dwa dostêpne adresy nastêpuj¹ce po TAC
Xenta Base unit - sterowniki TAC Xenta 280/300/401.

• INST OP elektrycznie pod³¹czony do sieci na sta³e, zainstalowany
przy u¿yciu narzêdzia konfiguruj¹cego sieæ LonWorks.

• MAN  mobilny OP, identyfikator ID domeny w sieci musi byæ
zaprogramowany przez menu serwisowe OP  - 4.LON
adres (komunikacja jest tu ograniczona do sterowników -
Base units- w tym samym kanale sieci).

Dla wersji OP 3.11 oraz wczeœniejszych mo¿na dokonaæ wyboru
nastêpuj¹cych trybów.

• OFF  mobilny OP. Dwa dostêpne adresy nastêpuj¹ce po TAC
Xenta Base unit - sterowniki TAC Xenta 280/300/401.

• ON OP elektrycznie pod³¹czony do sieci na sta³e, zainstalowany
przy u¿yciu narzêdzia konfiguruj¹cego sieæ LonWorks.

PotwierdŸ swój wybór wciskaj¹c .
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2.7 Odinstalowanie OP
Je¿eli OP  ma zostaæ odinstalowany z sieci nale¿y przywróciæ jego
fabryczne ustawienia tak aby unikn¹æ problemów przy wykorzystaniu
go w innej sieci.

W zale¿noœci od tego jakie narzêdzie konfiguracyjne zosta³o u¿yte,
odinstalowanie odbywa siê zgodnie z jedn¹ z poni¿ej podanych metod.

2.7.1 Narzêdzie: MetraVision
1. Wybierz menu serwisowe OP - tryb 10. OP mode i ustaw

Bindable na „TAC" dla wersji OP <  3.11, na „OFF”

2. Od³¹cz elektrycznie OP z sieci.

3. „Usuñ” wêze³ OP z bazy danych.

Ustawienia producenta Jeœli OP zosta³o oznaczone „Unconfig" (nieskonfigurowany),  co
mo¿e siê zdarzyæ jeœli krok 3 powy¿ej zosta³ wykonany przed krokiem
2, lub z innego powodu, mo¿na przywróciæ ustawienia fabryczne OP
na dwa sposoby:

                                          A   Ponownie pod³¹cz OP do sieci, ponownie zainstaluj i wykonaj
powy¿sze kroki w prawid³owej kolejnoœci,

lub,

                                          B  U¿yj programu Nodutil i postêpuj zgodnie ze wskazówkami.

1. Wybierz menu serwisowe OP - tryb 10. OP mode i ustaw
    Bindable na „TAC" dla wersji OP <  3.11, na „OFF”

2. Uruchom Nodutil

3. Wciœnij service pin OP.

4. Wciœnij na klawiaturze „G”

5. Wciœnij "1" i wciœnij Enter

6. Wciœnij „M”

7. Wciœnij „S”

8. Wciœnij „C”
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2.7.2 Narzêdzie: LonMaker
1. SprawdŸ w menu serwisowym OP  - tryb 10. OP mode czy

Bindable jest ustawiony na „TAC” w wersji OP <  3.11 na
„OFF”.

 2. Uruchom program Lon Maker

 3. Wciœnij prawy przycisk myszy,  wybierz Properties.

Zmieñ SNVT _config_src z cfg_external (1) do cfg_local (0).
SNVT_config_src oznaczona jest jako var_2.

4 Od³¹cz elektrycznie OP z sieci.

5 Usuñ OP z bazy danych LonMaker.

Ustawienia fabryczne Jeœli OP zosta³ odinstalowany w nieprawid³owy sposób, mo¿na
przywróciæ ustawienia fabryczne na dwa sposoby:

                                          A   Ponownie pod³¹cz OP do sieci, ponownie zainstaluj i wykonaj
powy¿sze kroki w prawid³owej kolejnoœci,

lub,

                                          B   U¿yj programu Nodutil i postêpuj zgodnie ze wskazówkami.

   1.Wybierz menu serwisowe OP - tryb 10. OP mode i ustaw
      Bindable na „TAC" dla wersji OP <  3.11, na „OFF”

   2. Uruchom Nodutil

   3. Wciœnij service pin OP.

   4. Wciœnij na klawiaturze „G”

   5. Wciœnij "1" i wciœnij Enter

   6. Wciœnij „M”

   7. Wciœnij „S”

   8. Wciœnij „C”.

   9. Wciœnij „U”

  10. Wciœnij „2” i wciœnij Enter

  11. Wciœnij „00” i wciœnij Enter

   Uwaga!
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3 Komunikacja z TAC Xenta 100
3.1 Ogólnie

 TAC Xenta OP mo¿e byæ u¿ywany jako narzêdzie do obs³ugi
sterowników TAC Xenta 100. Sterowniki u¿ywaj¹  zmiennych
sieciowych w standardzie LonWorks („SNVT”) dla wszystkich
danych komunikacyjnych w sieci. Wszystkie zmienne sieciowe,
w³¹czaj¹c w to konfiguracjê parametrów mog¹ zostaæ udostêpnione
przez panel operatora TAC Xenta OP.

W celu rozdzielenia ogólnej formy komunikacji od wyspecjalizowanej
któr¹ umo¿liwiaj¹ sterowniki TAC Xenta 300 i 401, TAC Xenta OP
dysponuje dwoma ró¿nymi trybami komunikacji.

3.2 £¹czenie siê z TAC Xenta 100
                                 Uwaga! Gdy po raz pierwszy TAC Xenta OP jest pod³¹czony do sieci Xenta,

tryb komunikacyjny TAC Xenta 100 jest domyœlnie ustawiony na tryb
wy³¹czony. Sposób przestawienia trybu komunikacji zosta³ opisany na
koñcu rozdzia³u 2. Po dokonaniu tego OP umo¿liwia dostêp do TAC
Xenta 100 (zamiast do jednostek podstawowych -Base units TAC
Xenta 280/300 lub 401):

 Press enter to
 access Xenta 100

Wciœnij przycisk    aby otrzymaæ na ekranie:

 Connecting to
 Xenta 100 ...

SprawdŸ czy  wskaŸniki diodowe LED na czujniku strefowym (Wall
Module) zaœwiec¹ siê na oko³o 10 sekund lub czy czerwony wskaŸnik
diodowy LED w³¹cza siê i wy³¹cza po kilku sekundach, na
pod³¹czonym sterowniku.

Jeœli po³¹czenie nast¹pi³o przy braku pulsuj¹cych wskaŸników
diodowych LED, Xenta OP po³¹czy³a siê z innym wêz³em w sieci. W
tym przypadku od³¹cz Xenta OP i pod³¹cz ponownie.

Wciœnij enter  aby
Umo¿liwiæ dostêp Xenta
100

£¹cz¹c siê
z Xenta 100
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Po po³¹czeniu na ekranie powinno pojawiæ siê:

 Xenta 100 is:
 Configured
 Press <DOWN> to
 continue

Wciœnij przycisk  na ekranie powinno pojawiæ siê:

 Xenta 103v1.00-10
 103/A/v10003
  units as SI [^]
 NV index? 000

Pierwsze dwie linijki , pokazuj¹ce wersje oprogramowania s¹
wyœwietloane tylko na samym pocz¹tku.

Trzecia linijka wskazuje, który system miar jest u¿ywany dla wartoœci
standardowych zmiennych sieciowych SNVT prezentowanych  w
menu panela operatora OP.

Przycisk  prze³¹cza pomiêdzy jednostkami SI (metryczne) i  US
Imperial (Cal - Funt) .

Inne zmienne sieciowe mog¹ zostaæ wyœwietlone (normalnie pokazuj¹
siê tylko 3-4 linijki ) po przewiniêciu do kolejnych ekranów.

Xenta 100 jest:
skonfigurowana

Wciœnij <DOWN>
aby kontynuowaæ

Xenta 103v1.00-10
103/A/v10003
jednostki SI [^]
NV indeks? 000
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3.3 Ustawianie stanu wêz³a w TAC Xenta 100
Kiedy na ekranie wyœwietla siê

 Xenta 100 is:
 Configured
 Press <DOWN> to
 continue

druga linia mo¿e byæ prze³¹czona pomiêdzy Skonfigurowany i
Nieskonfigurowany  przy u¿yciu przycisków +  i – .

Skonfigurowany  TAC Xenta 100 mo¿e wys³aæ i odebraæ zmienne
sieciowe.

Nieskonfigurowany TAC Xenta 100 nie mo¿e komunikowaæ siê w
sieci.

W trybie poprawnej pracy  w sieci TAC Xenta 100 powinien byæ
zawsze ustawiony na tryb Skonfigurowany.

Tryby Skonfigurowany/Nieskonfigurowany s¹ zazwyczaj ustawione
przez narzêdzie do konfiguracji sieci lub przez  TAC Xenta OP w
przypadku nie pod³¹czenia do sieci komunikacyjnej.

3.4 Czytanie/sprawdzanie zmiennych sieciowych
NVs w TAC Xenta 100

Kiedy po³¹czenie zostanie ustanowione (paragraf 3.2) indeks NV
(Network Variable - zmienne sieciowe) mo¿e zostaæ wybrany przez
u¿ycie przycisków +  i – .

Przytrzymaj przycisk wciœniêty aby zwiêkszyæ prêdkoœæ prze³¹czania.
Wciœnij przycisk  aby wyœwietliæ wybrane zmienne.

Przyk³ad: Wybierz NV 004 aby odczytaæ zmienn¹ nvoEffectSetpt:

  4 nvoEffectSetpt
 21.00  °C

nvo oznacza, ¿e jest to zmienna wyjœciowa i nie mo¿e zostaæ
zmieniona z OP.

Naciœnij przycisk   aby powróciæ do wyboru indeksu NV.

Xenta 100 jest:
Skonfigurowany
Wciœnij <DOWN> aby
kontynuowaæ
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Zmienne wejœciowe przedstawione s¹ w dalszej czêœci listy.

Przyk³ad: Wybierz NV 013 aby otrzymaæ Tryb Aplikacji:

 13 nviApplicMode
 Auto             _

nvi oznacza, ze jest to zmienna wejœciowa. Kursor jest widoczny i
mamy mozliwoœæ zmiany wartoœci z OP.

U¿yj przycisków +  i –   aby zmieniæ wartoœæ. Przytrzymaj

przycisk wciœniêty aby zwiêkszyæ  prêdkoœæ prze³¹czania.

Wciœnij   aby wprowadziæ now¹ wartoœæ.

Jeœli przyciski  lub   lub  zosta³y wciœniête przed

przyciskiem   to nie nast¹pi ¿adna zmiana.

Przyciski  i   pozwol¹ ci przejœæ do s¹siednich zmiennych
sieciowych na liœcie.

3.5 Wysy³anie service pin-u
Kiedy wyœwietlana jest sekcja NV index:

  units as SI [^]
 NV index? 000

wys³anie service pin z TAC Xenta 100, zainicjowane przez OP, nast¹pi

po naciœniêciu przycisku  .

Tryb aplikacji

 jednostki SI [^]
 NV indeks? 000
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4 Komunikacja z TAC Xenta 300 i 401
4.1 Menu

Menu panela operatora, jego wygl¹d i rozmieszczenie poszczególnych
zmiennych dla TAC Xenta 280/300/400 zale¿y od tego jak zosta³o to
zaprojektowane przez  programistê przy u¿yciu narzêdzia TAC Menta.

Zatem menu wskazane poni¿ej s¹ tylko przyk³adami. Zasady wyboru
poszczególnych menu i zmiany wartoœci s¹ we wszystkich
przypadkach takie same.

Znaki pisane Cyrylic¹
TAC Xenta OP/RUS model ma mo¿liwoœæ wyœwietlania liter pisanych
cyrylic¹.

Instrukcja u¿ytkownika TAC Menta opisuje jak prze³¹czaæ pliki
znakowe OP.

24 godzinny zegar - 12 godzinny (AM/PM) zegar
W menu takich jak: Time Schedule (program czasowy), Holiday
chart (program wakacyjny) oraz  Daylight saving (zmiana czasu
letniego), mo¿emy wprowadzaæ ustawienia czasowe w trybie 24
godzinnym lub 12 godzinnym, równie¿ nazywanym AM/PM . Wybór
sposobu wyœwietlania czasu dokonuje siê podczas projektowania menu
panela operatora w TAC Menta.

Poni¿sza tabela przedstawia sposób wyœwietlania czasu dla dwóch
trybów.

24 godziny        AM/PM
             zegar                     zegar

01.00 01.00 AM

06.00 06.00 AM

11.59 11.59 AM

12.00 12.00 PM

12.59 12.59 PM

13.00 01.00 PM

18.00 06.00 PM

23.59 11.59 PM

00.00 12.00 AM

00.59 12.59 AM

Kiedy zostaje zastosowany zegar am/pm, czas w menu OP jest
przedstawiony w formacie  hhAmm i hhPmm  dla hh.mm AM (rano) i
hh.mm PM (po po³udniu).
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4.2 Wyszukanie i zmiana wartoœci zadanych
Przyk³ad ten rozpoczyna siê ekranem startowym ze spisem sterowników
TAC Xenta 300/401 w sieci i pokazuje jak znaleŸæ i zmieniæ wartoœæ
zadan¹ dla temp. powietrza nawiewanego w ”CentralaNW2”:

 CentralaNW1
 CentralaNW2
 WezelWC1
 WezelWC2

Wciœnij   raz a nastêpnie

      NW2
 STATUSY
 TEMPERATURY
 ALARMY

Wciœnij  raz a nastêpnie 

     Temperatury
Temp. zewnetrzna:
Mierzona: 16.5 C
Max:22.5 Min:11.3

Wciœnij  a¿ poka¿e siê wywo³ywany ekran

     Temperatury
Temp. nawiewu
Mierzona: 17.1 C
Zadana: 27.5 C

Poniewa¿ jest tylko jedna wartoœæ, która mo¿e zostaæ zmieniona na
ekranie kursor jest ju¿ ustawiony na prawid³owej pozycji i wartoœæ
ustawienia mo¿e byæ regulowana przy u¿yciu przycisku +   i –  .
Zmiany zostan¹ zapamiêtane po wciœniêciu  przycisku  .
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4.3 Przegl¹d/potwierdzanie alarmów
Operator informowany jest o nowych niepotwierdzonych alarmach
przez pojawienie siê pulsuj¹cego napisu w lewym górnym rogu ekranu
np. ALR (napis okreœla siê w TAC Menta). Po wybraniu menu
„Alarmy”, uka¿e siê nastêpuj¹cy ekran:

ALR   ALARMY: 6/6
P1
Awaria pompy
99-01-15  14:05 Zal

W wierszu 1 zamieszczona jest informacja, ¿e jest to alarm numer 6 z
6 figuruj¹cych na liœcie. Aby zobaczyæ inne alarmy z listy u¿yj

przycisku  lub .
Tekst „Zal” (tekst programowany z TAC Menta) przy alarmie oznacza,
¿e alarm jest aktywny i nie zosta³ potwierdzony przez operatora.

Wybrany alarm zostaje potwierdzony kiedy operator wciœnie przycisk
 (Enter).  Tekst „Zal” zmieni siê na przyk³ad na ”Ptw”

(potwierdzony).

Alarmy, które by³y aktywne, niepotwierdzone ale ich przyczyna zaniknê³a
s¹ oznaczone s³owem „Wyl” (tekst programowany z TAC Menta) .

Dla ka¿dego z alarmów w jednej chwili mo¿e wyst¹piæ jedynie 1 z 3
poni¿szych mo¿liwoœci:

Zal Zal Ptw
Wyl

Przejœcie pomiêdzy tymi trzema stanami w czasie t1, t2 itd., oraz
znikniêcie ze spisu alarmów, mo¿e nast¹piæ w sposób przedstawiony
na diagramie poni¿ej.

Mo¿liwe stany alarmów i sposoby w jakie zostan¹ zaprezentowane na liœcie alarmów, czas, tekst
alarmu, status.

Lista alarmów jest u³o¿ona w chronologicznym porz¹dku z najstarszym
zdarzeniem wyœwietlonym na górze listy. Wielkoœæ listy alarmów jest
tak przygotowana, aby wszystkie alarmy mog³y siê pojawiæ
jednoczeœnie.
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Jeœli sterownik TAC Xenta jest pod³¹czony do systemu nadzoru
takiego jak TAC Vista, mo¿e pojawiæ siê inne oznaczenie na liœcie
alarmów. Gwiazdka (*) na pocz¹tku informacji oznacza, ¿e alarm
zosta³ zablokowany, co oznacza, ¿e informacje o zmianie stanu alarmu
aktywny/nie aktywny nie zostan¹ przes³ane do TAC Vista.

Na panelu operatora alarmy zablokowane prezentowane s¹ jak
pozosta³e alarmy.

Blokowanie/odblokowanie alarmu odbywa siê z systemu TAC Vista.

Przyk³ad:

 Alr    ALARMY: 2/6
 *SF1
 Awaria went. WW1
 99-01-15  13:50 Wyl

Uwaga! Pocz¹wszy od wersji v 3.4 systemu sterowników TAC Xenta funkcja
blokowania zosta³a zmieniona . Informacja o alarmie zostanie
przes³ana do TAC Vista, podobnie jak o innych alarmach, ale nie
zostanie wyœwietlona na ekranie OP.

Ponadto TAC Vista zapisuje i przechowuje w rejestracji historii zmiany
stanu alarmów o 0 priorytecie. Alarmy o priorytecie 0 nie s¹
prezentowane na liœcie alarmów TAC Vista.

4.4 Zmiana programów czasowych
Godziny pracy dla wybranych obiektów/urz¹dzeñ mog¹ zostaæ
okreœlone przez zdefiniowanie jednego lub wiêcej programów
czasowych. Mo¿na to wykonaæ z panela operatora. Iloœæ dostêpnych
programów tygodniowych dla danego programu czasowego jest
okreœlona na etapie pisania programu aplikacyjnego.

Jest to przyk³ad obiektu (NW1) kontrolowanego przez trzy ró¿ne
programy tygodniowe. Obiekt jest aktywny 08:00-12:00 i 13:00-17:00
w robocze dni tygodnia oraz 08:00-12:00 w Soboty. Przyk³ad ten
pokazuje jak dokonaæ zmiany godzin w Soboty, na  08:00-13:30.

Przyk³ad:

Program tygodniowy PrzejdŸ do programu tygodniowego dla NW1.

    Prog.tygodniowy
1234567

08:00–12:00 PWSCP
13:00–17:00 PWSCP
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Aby przejœæ do nastêpnego programu NW1 wciœnij raz przycisk 

     Prog.tygodniowy
1234567

08:00–12:00      S

Podczas gdy kursor jest ustawiony pod „08”,  nale¿y dwukrotnie
wcisn¹æ przycisk.,  aby przesun¹æ kursor na „12”. Potem u¿yæ
przycisków +  i –  aby zmieniæ godzinê wy³¹czenia na „13”.
Wciœnij  jednokrotnie aby zmieniæ minuty.
Po ustawieniu minut, wcisn¹æ  a nastêpnie u¿yæ  aby
powróciæ do wczeœniejszego poziomu menu.

Program wakacyjny Program tygodniowy mo¿e zostaæ zmodyfikowany przez program
wakacyjny, który definiuje warunki dla wybranej daty, na przyk³ad gdy
dzieñ Wigilii przypada na dzieñ roboczy:

    Prog.wakacyjny
1234567

14:00–17:00 PWSCP
**-12-24 : **-12-24

Gwiazdki (**) dzia³aj¹ jak „dzika karta” („wild card”), definiuj¹cy, ¿e
data bêdzie w tym przypadku obowi¹zywa³a co roku..

  U¿yj +  i –  aby zmieniæ czas oraz daty. U¿yj  aby
przesun¹æ kursor pomiêdzy polami.Aby otrzymaæ gwiazdkê w polu
daty prze³¹cz wartoœæ miesi¹ca powy¿ej 12. Aby otrzymaæ gwiazdkê
dla wartoœci roku, musisz prze³¹czyæ wstecz od wartoœci 94.

Kiedy zakoñczysz wciœnij  po ostatniej zmianie a nastêpnie u¿yj
 aby powróciæ do wczeœniejszego poziomu menu.

Rozk³ad wakacji jest aktualny przez 24 godziny.

Dla tak zdefiniowanych programów czasowych:

Program tygodniowy aktywny  08:00-18:00

Program wakacyjny aktywny 00:00-00:01

Urz¹dzenie bêdzie aktywne tylko przez jedn¹ minutê.
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4.5 Kod dostêpu
Ka¿de z menu na panelu operatora posiada poziom dostêpu, który
mo¿e byæ niski, œredni albo wysoki. Menu z niskim poziomem dostêpu
bêdzie zawsze widoczne na ekranie panela operatora.

Aby pokazaæ elementy, ze œrednim  lub wysokim poziomem dostêpu,
nale¿y wprowadziæ odpowiedni kod ostêpu. Jest jeden kod, który
umo¿liwia dostêp do œredniego poziomu jednostek oraz jeden, który
umo¿liwia dostêp do wszystkich poziomów.

Kody domyœlne s¹ nastêpuj¹ce

Œredni poziom: 1111
Wysoki poziom: 2222

Aby zmieniæ poziom dostêpu przejdŸ do nastêpuj¹cego menu:
      Kod dostepu
KOD: 0000
Wprowadz kod do
rozszerz.menu

U¿yj przycisku  do przesuwania kursora pomiêdzy cyframi  i u¿yj
+  oraz – aby zmieniæ ich wartoœci. Po wprowadzeniu kodu opuœæ

menu przy u¿yciu .

Po wprowadzeniu poprawnego kodu na ekranie panela operatora
znajdziemy dodatkowe elementy, na przyk³ad „Zmiana has³a”:

Szczególne przypadki
Jeœli chcesz aby program czasowy nieaktywny ca³a dobê, a u¿ywasz
24 godzinnego zegara, w menu panela nale¿y wpisaæ:

00:00-00:00

a z zegarem 12 godzinnym AM/PM (zegar 12-24 - rozdzia³ 4.1)
12A00-12A00

Jeœli, przeciwnie chcesz aby kana³ czasowy by³ aktywny ca³¹ dobê a
u¿ywasz 24 godzinnego zegara, w menu panela nale¿y wpisaæ:

00:00-24:00

a z zegarem 12 godzinnym AM/PM:
12A00-00P00

W drugim przypadku czas koñcowy (24:00 odpowiadaj¹cy 00P00) jest
„nieistniej¹c¹” jednostk¹ czasu.
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4.6 Zmiana kodu dostêpu
Aby zmieniæ kod, który daje operatorowi dostêp do poziomu œredniego
i wysokiego nale¿y wczeœniej wprowadziæ kod dostêpu dla poziomu,
który ma zostaæ zmieniony, tak jak zosta³o to opisane powy¿ej.
Nastêpnie przejdŸ do ekranu "Zmiana hasla".

     Zmiana hasla
KOD: 0000
Zmiana kodu dla
poziomu dostepu   (nr.)

U¿yj   do przesuwania kursora pomiêdzy cyframi i u¿yj  +  oraz

–  aby zmieniæ ich wartoœci. Po zakoñczeniu wciœnij   wyjdŸ z

menu przy pomocy .  Po zmianie kodu dostêpu zostanie
wyœwietlony tylko poziom niski. Aby pokaza³y siê elementy œredniego i
wysokiego poziomu nale¿y wprowadziæ nowy kod dostêpu, tak jak
zosta³o to opisane w poprzednim przyk³adzie.

Po za³adowaniu aplikacji z TAC Menta, kod dostêpu powróci do
domyœlnej wartoœci.

4.7 Forsowanie wejœcia/wyjœcia
Po wprowadzeniu najwy¿szego kodu dostêpu mo¿liwe jest forsowanie
rêczne (z pominiêciem programu aplikacyjnego) wartoœci wej/wyj w
statusach na panelu OP.

Na przyk³ad aby zamieniæ stan wyjœcia nale¿y zaznaczyæ „znacznik
zmiany rêczna” w polu tu¿ przed wyœwietlan¹ wartoœci¹:
              Statusy pracy

Zal.went.N1     _0

Z kursorem skierowanym na lewo od wartoœci 0, nale¿y nacisn¹æ
dwukrotnie przycis +  lub –   aby pojawi³ siê wskaŸnik
forsowania pracy rêcznej (->).
Wciœnij  aby potwierdziæ i przesun¹æ kursor na dan¹ wartoœæ.
Teraz mo¿na zmieniæ wartoœæ, która zast¹pi wartoœæ ustawion¹ przez
program aplikacyjny sterownika.

WskaŸnik forsowania pracy rêcznej pozostaje widoczny (dla
wszystkich poziomów) do momentu przestawienia do normalnego,
automatycznego trybu.

Zmienne sieciowe NV sterownika mo¿na równie¿ zmieniæ w ten sam
sposób.
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4.8 Zmiana Czasu Letniego
Spe³niaj¹c europejskie standardy TAC Xenta 300 jest dodatkowo
wyposa¿ony w mo¿liwoœæ zmiany czasu letniego.

Aby zmieniæ  czas letni nale¿y skorzystaæ z nastêpuj¹cego menu.

   Czas lato/zima
TRYB: 1     Godz.: 1
OD: MM:DD  HH:MM
DO: MM:DD  HH:MM

Przy trybie 1, jest aktywny europejski standard zmiany (jedna godzina
w nocy przed ostatni¹ Niedziel¹ Marca o 02:00 i PaŸdziernik o 03:00).

Jeœli tryb jest prze³¹czony na 2 zmiana czasu letniego zostanie
przeprowadzona zgodnie z wprowadzonymi ni¿ej datami i czasem.

TRYB: równy 0 oznacza, ¿e nie bêdzie zmiany.

Wciœnij  aby przesun¹æ kursor pomiêdzy cyframi  i u¿yj +  i

–  aby zmieniæ wartoœci. Kiedy zakoñczysz, wciœnij  po raz
ostatni i wyjdŸ z menu przy pomocy .

Jeœli korzystasz z 12 godzinnego zegara AM/PM czas zostanie
wprowadzony zgodnie ze wskazówkami podanymi w podrozdziale 4.1.

Uwaga! W pierwszej godzinie po automatycznej zmianie czasu letniego
(TRYB:1, 03:00 na 02:00) nie mo¿na ustawiaæ czasu rêcznie. Aby to
siê sta³o zegar musi siê ponownie cofn¹æ na  02:00 kiedy wybije
godzina 03:00.

4.9 Wylogowanie
Je¿eli panel operatora nie bêdzie u¿ywany przez d³u¿ej ni¿ 5 minut,
operator zostanie wylogowany a poziom dostêpu powróci do
domyœlnego, niskiego poziomu.

Wartoœci, które zosta³y zmodyfikowane w menu, ale nie zatwierdzone
(naciœniêcie „Enter") nie zostan¹ zapisane przy wylogowaniu.
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5 Dane techniczne
Napiêcie zasilania (z TAC Xenta lub ze Ÿród³a zewnêtrznego)
.................................................................24 V AC ±20%, 50/60 Hz
........................................................................lub 24 (20–30) V DC
Pobór mocy .....................................................................max 0,5 W

Z w³¹czonym podœwietleniem, ca³kowite  ...............max 1,2 W

Temperatura otoczenia :
Przechowywanie ................................................. –20 °C do +50 °C
Praca ....................................................................... ±0 °C do 50 °C

Wilgotnoœæ wzglêdna ............................ max. 90% RH bez kondensacji

Wyœwietlacz ......................................... 4×20 znaków, alfanumeryczny

Obudowa:
Materia³ .............................................................................. ABS/PC
Wymiary (mm) .............................................................. 144×96×32
Masa ....................................................................................... 0,4 kg
Panel wyjmowalny (mm) ............................... 136 ± 0,5 x 91,5 ± 0,5

Stopieñ ochrony obudowy:
Panel przenoœny ...................................................................... IP 20

Komunikacja w sieci:
Protokó³ ........................................................... FTT-10, LONTALK™
Prêdkoœæ komunikacji .......................................................... 78 kbit/s

Pod³¹czenie:
TAC Xenta 100 ........ via gniazdo modu³owe na czujniku strefowym
TAC Xenta 300 ................. gniazdo modu³owe lub listwa zaciskowa
TAC Xenta 401 ................. gniazdo modu³owe lub listwa zaciskowa
TAC Xenta 901 ................. gniazdo modu³owe lub listwa zaciskowa

Standardy:
Emisja promieniowania ................................................ EN 50081-1
Odpornoœæ na zak³ócenia .............................................. EN 50082-1

Numery katalogowe:
Panel operatora TAC Xenta OP ............................0-073-0907
Panel operatora  TAC Xenta OP/RU .....................0-073-0923
Zestaw monta¿owy TAC Xenta OP .......................0-073-0904
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Indeks
Znaki specjalne
*  26
**  27
->  29
24 godzinny zegar  23, 28

A
ACK  25
AM/PM zegar  23, 28, 30

B
Base unit
(jednostka podstawowa) 15, 16
Bindable  16

C
Cal - Funt 20
Cyrylica  23

D
Dane techniczne  31
Demonta¿  17
Dolne podœwietlenie 14

E
Edycja kodu dostêpu  29

F
Fabryczne ustawienia  17, 18
Fabryczne ustawienia  17

G
Gniazdko  10
Gniazdo modu³owe   10, 11
godz AM 23
godz PM 23
Godziny pracy  26
Gwiazdka  26
Gwiazdki  27

H
Harmonogram tygodnia  26

J
Jednostka systemu  20

K
Kod dostêpu  28
Kody domyœlne  28
Kursor  12

L
Lista alarmów  25
LON adres  13
LonMaker  18
LonTalk status  13

M
Menu  12
MetraVision  17
Metryczny  20
Mobilnoœæ  16

N
Neuron ID  13
Nieskonfigurowany  21
Node (wêze³)  21
Nodutil  17, 18
nvi (wej zmienne sieciowe) 22
nvo (wyj zmienne sieciowe) 21

O
OP us³uga menu  13
OP wersja 3.11 I wczeœniejsza
16

P
Panel monta¿owy podstawa 31
Panel operatora  11
Przyciski  12
Potencjometr kontrastu  11
Potwierdzone alarmy  25
Potwierdzone  25
Powrót 25
Programy czasowe  26
Prze³¹czanie 26
Prze³¹czanie wej/wyj  29

S
Service Pin  11, 13, 17, 18
Skonfigurowany  21
SI  20
SNVT (Standardowy Typ
Zmiennych Sieciowych)   19
SNVT_config_src  18
SW wersja  13

T
TAC Xenta 100  19
TAC Xenta 300, 400  15
TAC Xenta OP  7
TAC Xenta OP  9
TAC Xenta OP/RUS  23
Tekst narodowy  14
Test klawiatury  13
Test wyœwietlacza  13
Tryb komunikacji  14, 19
Tylne podœwietlenie
Tryb OP  14

U
Us³uga menu  13
Us³uga LED  19
Unconfig  17
US  20
Ustawienia wakacji 27

W
Wall Module
(Modu³ Œcienny) 10
Wiadomoœæ przycisku
serwisowego 22
Wejœcie  12
Wild card (wyznacznik) 27
W³¹czony ON  25
Wyjœciowy tryb us³ugi  14
Wy³¹czony OFF  25

X
Xenta 100: ON/OFF  15
Xenta OP  31

Z
Zablokowany  26
Zmiana  29
Zmiana wskaŸnika (->)  29
Zmienne sieciowe  19, 21, 29
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Biuro G³ówne
Szwecja
(46) 40 38 68 50

Subsidiaries
Denmark
(45) 44 88 12 12

TAC jest czo³owym dostawc¹ otwartych systemów automatyki budynków. Koncepcja Building IT™ - przetwarzanie informacji
budynku - okreœla dzia³alnoœæ firmy w zakresie rozwoju, produkcji urz¹dzeñ, us³ug i systemów otwartych optymalizuj¹cych

zarówno klimat wewnêtrzny budynku, jak i generuj¹cych wartoœæ dodan¹ w postaci dodatkowych zysków wynikaj¹cych z redukcji
kosztów bie¿¹cych i podniesienia atrakcyjnoœci u¿ytkowej budynku.

Finlandia
(358) 9 584 25 00

Niemcy,  Austria,
Szwajcaria
(49) 208 8 24 86 0

Wielka Brytania,  Irlandia
(44) 1582 81 67 00

Norwegia
(47) 23 24 40 00

Polska
(48) 58 782 00 11

Rosja
(7) 095 737 02 26

Singapore
(65) 748 23 93
Biuro w Chinach
(86) 21 6317 4111

Sweden
(46) 8 685 11 00

Aby dowiedzieæ siê o nas wiêcej,
odwiedŸ nas na naszej stronie
internetowej:

www.tac-global.com

TAC


