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1. Úvod
OccuPlus je stmívací systém osvětlení pro kanceláře, školy, konferenční místnosti, sklady,
odpočívárny a jiné vnitřní prostory. Stmívací systém OccuPlus kombinuje regulaci v závislosti na
denním světle, detekci obsazení a manuální ovládání. Systém automaticky zapíná a vypíná osvětlení
v místnosti v závislosti na jejím obsazení. Pokud do místnosti vstupuje dostatečné množství denního
(přirozeného) světla, systém ztlumí svítidla (zdroje umělého osvětlení).
Systém OccuPlus je kombinací snímače a řídící jednotky. Skládá se ze tří hlavních funkčních
součástí: snímače světla umožňujícího regulaci v závislosti na denním světle, detektoru pohybu
umožňujícího řízení podle obsazení a infračerveného přijímače dálkového ovládání.
Systém OccuPlus podporuje lokální vyřazení, paralelní provoz a síťové připojení do systémů
distribuovaného řízení a monitorování budov (BMS).
Tabulka 1: Hlavní technické vlastnosti
Vlastnost
Počet zátěží na jedno zařízení OccuPlus
Paralelní řazení
Detekční oblast

Montáž
Provozní režimy
Technologie EnOcean®
Systém distribuovaného řízení a
monitorování budov (BMS)

Popis
Maximálně 2 rozšiřující snímače a 15 zátěží na jedno
zařízení OccuPlus.
Maximální 22 paralelně zapojených zařízení OccuPlus
(Advanced).
Kancelářské prostoru o ploše 20-25 m2 nebo učebna o
ploše cca 48 m2.
Detekční oblast lze volitelně rozšířit pomocí externího
snímače.
Optimalizováno pro zapuštěnou stropní montáž a
montážní výšky 2,5 až 3,5 m.
10 dostupných režimů pro různá místa.
Volitelné rozhraní umožňující použití přepínačů
EnOcean® od jiných výrobců. Lze použít 1 nebo 2kanálové přepínače.
Ke standardním DALI rozhraním lze připojit až 64
zařízení OccuPlus LRM2090.
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2. Princip provozu
2.1. Verze zařízení OccuPlus
Produkty stmívacího systému osvětlení OccuPlus jsou dodávány v následujících verzích:
Tabulka 2: Produkty OccuPlus
Produkt OccuPlus
LRM2070 OccuPlus Basic

LRM2071 OccuPlus Basic se přepínači
EnOcean
LRM2080 OccuPlus Advanced

LRM2081 OccuPlus Advanced s
přepínači EnOcean
LRM2090 OccuPlus BMS

LRM2091 OccuPlus BMS s přepínači
EnOcean
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Popis
Autonomní systém se 2
výstupními konektory rozhraní
DALI (digitálně adresovatelné
rozhraní pro řízení osvětlení)
pro instalace do oblasti oken a
chodby.
Stejný jako model LRM2070,
avšak s 1 nebo 2-kanálovými
přepínači EnOcean.
Autonomní systém se 2
výstupními konektory rozhraní
DALI. Jeden konektor lze
naprogramovat na svítidla.
Druhý konektor je určen k
paralelnímu propojení až s 22
různými systémy OccuPlus.
Stejný jako model LRM2080,
avšak s 1 nebo 2-kanálovými
přepínači EnOcean.
Autonomní systém s 1
vstupním a 1 výstupním
konektorem rozhraní DALI.
Jeden konektor lze
naprogramovat na svítidla.
Druhý konektor obsahuje
standardní rozhraní DALI pro
připojení k systému BMS.
Stejný jako model LRM2090,
avšak s rozhraním pro 1 nebo
2-kanálové přepínače
EnOcean.

Princip provozu
Ke stmívacímu systému osvětlení OccuPlus je k dispozici následující příslušenství:
Tabulka 3: Příslušenství systému OccuPlus
Příslušenství systému OccuPlus
Rozšiřující snímač pohybu LRM8118

Standardní kabel Wieland LCC2070

Standardní kabel Wieland LCC2080

Krabice pro povrchovou montáž
LRH2070

Jednoduchý nástroj pro nastavení
provozních parametrů IRT8097
(OmniProg Easy)

Vyspělý nástroj pro volbu režimů /
nastavení provozních parametrů
IRT8099 (OmniProg)

Dvouklávesový dálkový ovladač
IRT8010

Nástěnný držák LRH8010

Dvouklávesový dálkový ovladač
IRT8050
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Popis
Snímač LRM8118 je schopen
rozšířit oblast detekce pohybu
zařízení OccuPlus: poskytuje
detekci na ploše stejné velikosti,
jako vlastní zařízení OccuPlus.
Snímač je připojen ke stejnému
kanálu rozhraní DALI, jako
svítidla a nevyžaduje síťové
napájení.
Kabel pro systémy OccuPlus
Basic LRM2070 a LRM2071.

Kabel pro systémy OccuPlus
Advanced LRM2080 / LRM2081
a OccuPlus BMS LRM2090 /
LRM2091.
Tato krabice je určena pro
montáž všech typů systému
OccuPlus na strop.
Krabice je opatřena montážními
otvory pro standardní krabice
BESA a objímky.
Tento nástroj slouží k provedení
částečných provozních nastavení
(oživení) systému. Součástí
dodávky jsou baterie. Viz
kapitola xxx
(datový list IRT8097).
Tento nástroj slouží k provedení
úplných provozních nastavení
(oživení) systému. Součástí
dodávky jsou baterie. Viz
kapitole xxx (datový list
IRT8099).
Infračervený jednokanálový
spínač systému OccuPlus.
K dispozici je samostatně
dodávaná nástěnný držák.
Součástí dodávky jsou baterie.
Viz kapitola xxx
(datový list IRT8010).
Držák pro dálkový ovladač
IRT8010.

Nástěnný nebo stolní
infračervený dálkový ovladač
systému OccuPlus. Možnost
konfigurace pro ovládání skupiny
svítidel. Součástí dodávky jsou
baterie. Viz kapitola xxx
(datový list IRT8050).

Princip provozu
2.1.1. OccuPlus Basic

Obrázek 1: Tři kancelářské buňky s instalací systému OccuPlus Basic.
OccuPlus Basic je modul se 2 výstupními konektory rozhraní DALI pro instalace do oblasti oken
chodby. Modul OccuPlus Basic je ideální pro použití v samostatných kancelářských buňkách. V
závislosti na provedení či neprovedení provozních nastavení a počtu používaných výstupní konektorů
systém OccuPlus Basic plní následující funkci:
Tabulka 4: Konektory modulu OccuPlus Basic
Počet používaných konektorů Systém bez nastavení
provozních parametrů
Využit 1 výstupní konektor
Systém reguluje všechna
rozhraní DALI
připojená svítidla stejným
Ostatní konektory (X) jsou
způsobem v závislosti na
ponechány nevyužité
použitém výstupním konektoru.
V případě použití konektoru pro
okenní řadu (DA) může mít
regulace denního světla za
následek nedostatečné množství
světla od svítidel v oblasti
chodby.
Využity 2 výstupní konektory
rozhraní DALI (DA a X)

Systém s nastavením
provozních parametrů
Možnost nastavení až čtyř
výstupních skupin (okenní řada,
chodbová řada a dvě další
skupiny).
Toto řešení umožňuje nastavit
správné intenzity osvětlení pro
všechny skupiny svítidel.
Skupiny pracují nezávisle na
místě jejich fyzického připojení.
Informace o způsobu nastavení
provozních parametrů naleznete
Systém reguluje svítidla v oblasti v Kapitole 4.
oken (DA) a chodby (X) v
samostatných řadách. U
chodbové řady je nastaven
posun vzhledem k okenní řadě.

Příklad
Na obrázku 1 je znázorněn příklad uspořádání dvou jednoduchých kancelářských buněk: Každý
kancelářský úsek používá vlastní modul OccuPlus Basic a dvě řady svítidel (okenní řadu a chodbovou
řadu). V kancelářích se nenacházejí žádná zařízení na manuální vyřazení automatického řízení
osvětlení.
V tomto příkladu pracují moduly OccuPlus Basic ve třech kancelářských úsecích (A,B a C) zcela
nezávisle na sobě: každý z nich používá nezávislou detekci obsazení a regulaci denního světla.
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2.1.2. OccuPlus Advanced

Obrázek 2: Dvě kancelářské buňky začleněné do instalace systému OccuPlus Advanced
OccuPlus Advanced je modul, který umožňuje pokrytí větších ploch, například pracovišť s otevřeným
prostorem. Paralelním spojením až 22 modulů OccuPlus Advanced lze vytvořit osvětlovací zóny na
pracovišti s otevřeným prostorem. Tyto osvětlovací zóny lze provozovat například tak, aby se lokální
světla v jedné oblasti zapínala při obsazení a světla v sousedních oblastech byla automaticky
nastavena na úroveň pozadí.
Tabulka 5: Konektory modulu OccuPlus Advanced
Výstupní konektory
Systém bez nastavení
provozních parametrů
Výstupní konektor rozhraní DALI Systém reguluje všechny řady
"DA"
svítidel stejně. Systém pohlíží na
všechna svítidla tak, jako kdyby
byla uspořádána v okenní řadě.
Regulace denního světla může
způsobit nedostatečné množství
světla od svítidel v oblasti
chodby.
Konektor "X" pro paralelní
zapojení

Modul OccuPlus Advanced
podle výchozího nastavení
detekuje obsazení lokálního
prostoru (režim 1). Jakmile
jeden modul OccuPlus detekuje
obsazení, všechna zařízení
OccuPlus na stejné paralelní
lince rozsvítí příslušná světla.

Systém s nastavením
provozních parametrů
Možnost nastavení až čtyř
výstupních skupin (okenní řada,
chodbová řada a dvě další
skupiny).
Toto řešení umožňuje nastavit
správné intenzity osvětlení pro
všechny skupiny svítidel.
Informace o způsobu nastavení
provozních parametrů naleznete
v Kapitole 4.
Ostatní zařízení OccuPlus
připojená ke společné paralelní
lince lze nastavit na přechod na
úroveň pozadí, pokud jeden
modul OccuPlus detekuje
obsazení (režim 9).

Příklad
Na obrázku 2 je znázorněn příklad uspořádání dvou jednoduchých kancelářských buněk: jedna je
malá a druhá je velká. Každý kancelářský úsek používá vlastní modul OccuPlus Advanced a dvě řady
svítidel (okenní řadu a chodbovou řadu). Dva moduly OccuPlus Advanced ve velké kanceláři (B a C)
jsou propojeny paralelní linkou a proto mohou vzájemně sdílet stav obsazení Znamená to, že pokud
vejde osoba do kanceláře na straně B, světla na straně B se rozsvítí a strana C obdrží signál. V
závislosti na konfiguraci se pak světla v prostoru C mohou rozsvítit nebo přepnout na úroveň pozadí.
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2.1.3. OccuPlus BMS

Obrázek 3: Dvě kancelářské buňky začleněné do systému BMS
OccuPlus BMS je modul umožňující připojení maximálně 64 zařízení OccuPlus k rozhraní DALI,
například k systému distribuovaného řízení a monitorování budov (BMS). Ke každému modulu
OccuPlus lze přiřadit maximálně 16 skupin. Lokální ovládání modulem OccuPlus lze vyřadit systémem
BMS. Toto řešení umožňuje například zapnout všechna světla při výskytu konkrétního alarmu nebo
zajistit vypnutí všech světel v noční době. Systém BMS může také z jednotlivých zařízení OccuPlus
získávat stavové informace.
Tabulka 6: Konektory modulu OccuPlus BMS
Konektory
Systém bez nastavení
provozních parametrů
Výstupní konektor rozhraní DALI Systém reguluje všechny řady
svítidel stejně. Systém pohlíží na
všechna svítidla tak, jako kdyby
byla uspořádána v okenní řadě.
Regulace denního světla může
způsobit nedostatečné množství
světla od svítidel v oblasti
chodby.
Vstupní konektor rozhraní DALI

Systém s nastavením
provozních parametrů
Možnost nastavení až čtyř
výstupních skupin. Toto řešení
umožňuje nastavit správné
intenzity osvětlení pro skupiny
svítidel.
Informace o způsobu nastavení
provozních parametrů naleznete
v Kapitole 4.

Standardní rozhraní DALI pro připojení k libovolnému systému s
rozhraním DALI. Informace o způsobu nastavení provozních
parametrů naleznete v Kapitole 4.

Příklad
Na obrázku 3 je znázorněn příklad uspořádání dvou kancelářských buněk: jedna je malá a druhá je
velká. Každý kancelářský úsek používá vlastní modul OccuPlus BMS a dvě řady svítidel (okenní řadu
a chodbovou řadu). Zařízení OccuPlus nejsou propojena přímo vzájemně, ale jsou připojena k
systému BMS. Oba systémy OccuPlus BMS ovládají připojená světla automaticky. Systém BMS
slouží k monitorování systému osvětlení a k vyřazení lokálních nastavení v požadovaných situacích.
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2.1.4. Rozšiřující snímač pohybu

Obrázek 4: Modul OccuPlus s rozšiřujícím snímačem pohybu
Rozšiřující snímač (LRM8118) dovoluje zvětšit oblast detekce pohybu libovolného zařízení OccuPlus.
Snímač je připojen ke stejné lince rozhraní DALI, jako svítidla. Pokud rozšiřující snímač pohybu
detekuje obsazení, odešle spouštěcí signál do modulu OccuPlus. Modul OccuPlus na tento spouštěcí
signál reaguje stejně, jako kdyby detekoval pohyb vlastním vestavěným snímačem pohybu. Znamená
to, že svítidla jsou ovládána podle detekce pohybu v hlavní i rozšiřující oblasti.
Rozšiřující snímač pohybu je ideální pro použití v prostorách (například v učebnách), které jsou mírně
větší nebo mají odlišné rozměry, než standardní oblasti detekce pohybu modulu OccuPlus. K modulu
OccuPlus lze připojit až dva rozšiřující snímače.
POZNÁMKA
Rozšiřující snímač pohybu pouze prodlužuje rozsah detekce pohybu modulu OccuPlus. V některých
případech je však vhodnější použít více modulů OccuPlus, než prodlužovat rozsah detekce jednoho.
Kritéria volby těchto řešení jsou popsána v článku 3.2.1.
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2.2. Ovládání skupiny svítidel
Modul OccuPlus je schopen ovládat čtyři různé skupiny svítidel s použitím čtyř skupin rozhraní DALI.
V následující tabulce jsou uvedeny skupiny, ve kterých lze svítidla používat.
Tabulka 7: Dostupné infračervené kanály
Podřízená skupina rozhraní
Výchozí funkce
DALI
Skupina 1 rozhraní DALI
Okenní svítidla
Skupina 2 rozhraní DALI

Svítidla na chodbě

Skupina 3 rozhraní DALI

Další prezenční svítidla

Skupina 4 rozhraní DALI

Další absenční svítidla

Popis výchozí funkce
Automatické zapínání a
vypínání, automatická regulace
úrovně osvětlení na straně oken.
Automatické zapínání a
vypínání, automatická regulace
úrovně osvětlení na straně
chodby.
Automatické zapínání/vypínání,
bez automatické regulace
úrovně osvětlení.
Manuální zapínání/vypínání, bez
automatické regulace úrovně
osvětlení.

Na následujícím obrázku je znázorněna aplikace, ve které se používají všechny skupiny:

Informace o způsobu přiřazení svítidel těmto skupinám rozhraní DALI naleznete v článku 4.2.3.
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2.3. Automatické řízení
V této části je popsán způsob automatického řízení systémem OccuPlus na základě obsazení a
regulace denního světla.
2.3.1. Obsazení
Systém OccuPlus může automaticky zapínat světla, je-li daná oblast obsazená a vypínat je, pokud v
oblasti nejsou přítomny žádné osoby. Pokud je daná oblast neobsazená po nastavenou dobu, světla
se vypnou automaticky nebo se nejprve automaticky ztlumí na úroveň pozadí po nastavenou dobu.
V některých situacích s velmi malým výskytem pohybů může být standardní prodleva systému
OccuPlus příliš krátká. Pokud je během vypínacího stmívání (trvajícího 10 sekund) detekován pohyb,
světla se navrátí do zapnutého stavu a časová prodleva se automaticky prodlouží o 10 minut
(inteligentní časovač).
Snímač pohybu
Snímač pohybu je pasivní infračervené čidlo (PIR) detekující obsazení libovolné oblasti osobami. Při
nainstalování na stropu typického pracoviště ve výšce 3m (obvykle mezi 2,5 a 3,5m) je citlivý na malé
pohyby v oblasti 4 x 5 metrů a na větší pohyby v oblasti 8 x 6 metrů.
Snímač PIR reaguje na pohyby zjištěné na základě teplotního rozdílu, například porovnáním teploty
lidského těla s teplotou v jeho okolí. Snímač PIR "nevidí" automobil, u kterého byl právě nastartován
motor, ani osoby sedící uvnitř automobilu nebo vysokozdvižného vozíku. Z těchto důvodů není
doporučeno systém OccuPlus používat ve venkovních prostorách, na parkovištích nebo v
průmyslových aplikacích.
Rozsah detekce pohybu lze prodloužit pomocí rozšiřujícího snímače pohybu, který nabízí stejné
sledovací vlastnosti, jako standardní snímač.
POZNÁMKA
Oblast detekce snímače pohybu lze omezit pomocí výsuvného štítu.
2.3.2. Regulace denního světla
Modul OccuPlus je vybaven automatickou regulací denního světla s dynamickým posunem pro okenní
a chodbovou řadu. Regulace denního světla pomáhá udržovat konstantní úroveň osvětlení za všech
situací.
Snímač denního světla
Snímač denního světla zjišťuje skutečný průměrný jas. Intenzita jasu závisí na množství umělého
nebo přirozeného světla v místnosti, jakož i na kvalitě odrazu tohoto světla směrem ke stropu. Odraz
světla velmi závisí na barvách a materiálech použitých u vybavení pracoviště.
Více informací o tomto snímači naleznete v článku "Snímání světla" na straně 23.
Informace o způsobu kalibrace snímače naleznete v článku 4.2.4.
POZNÁMKA
V případě problémů lze detekční oblast snímače denního světla omezit pomocí přídavného štítu. Více
informací obdržíte u vašeho místního prodejce Philips.
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Dynamický posun pro okna / chodbu
Vzhledem k tomu, že do oblasti oken vstupuje více denního světla, než do oblasti chodby, jsou svítidla
v oblasti oken a chodby ovládána samostatně. V závislosti na množství denního světla vstupujícího do
místnosti jsou výstupní intenzity jasu svítidel v okenní a chodbové řadě ztlumeny na minimální úroveň
s 30% rozdílem mezi stranou oken a stranou chodby.
Pokud jsou svítidla v okenní i chodbové řadě ztlumena na minimální úroveň po dobu delší než 15
minut, okenní řada zhasne, aby byla zaručena maximální úspora energie. Svítidla na straně chodby
však budou podle výchozích nastavení pouze ztlumena na minimální úroveň, čímž uživatele
uvědomují o funkčnosti osvětlení.
POZNÁMKA: Tento výchozí stav lze zrušit, aby se vypínala i svítidla v chodbové řadě. Podrobnosti o
tomto speciálním případu zjistíte u vašeho zástupce společnosti Philips.
Při aktivaci zrušení regulace denního světla se budou světla rozsvěcet při vstupu osoby do místnosti i
v případě přítomnosti dostatečného přirozeného denního světla.
Na obrázku 5 je znázorněno dynamické chování (vzájemný posun) svítidel v okenní a chodbové řadě.

Obrázek 5: Dynamický posun mezi oknem a chodbou
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2.4. Lokální manuální ovládání
Systém OccuPlus lze ovládat manuálně pomocí infračervených dálkových ovladačů nebo přepínačů
EnOcean. Manuální ovládání je vyžadováno pro zapínání systému v poloautomatických aplikacích
(manuální zapínání / automatické vypínání) a pro ruční zrušení funkcí automatického řízení modulu
OccuPlus.
UPOZORNĚNÍ
Pamatujte na to, že manuální stmívání světel pomocí libovolného dálkového ovladače (IR nebo
EnOcean) má za následek vypnutí regulace denního světla včetně automatického dynamického
posunu. Posun použitý v okamžiku provedení manuálního nastavení zůstane aktivní až do
opětovného spuštění automatické regulace. Chcete-li znovu spustit regulaci systémem OccuPlus s
výchozím posunem, použijte jednu z následujících metod:
Ponechte oblast neobsazenou (s vypnutými světly), poté do ní znovu vstupte.
Na systému OccuPlus vyberte předvolbu 1 (viz článek 2.4.5 Předvolby).
2.4.1. Kanály manuálního ovládání
Manuální ovládání lze provádět v 5 kanálech podle popisu v následující tabulce:
Tabulka 8: Dostupné kanály manuálního ovládání
Ovládací kanál
Podřízená skupina rozhraní Popis
DALI
Kanál 1 (výchozí)
Skupiny DALI 1, 2 a 3
Svítidla v oblasti oken, chodby a další prezenční
svítidla. Při manuálním nastavení úrovně
osvětlení budou svítidla v oblasti chodby a další
prezenční svítidla sledovat kanál oken s
posunem (offset). Zrušení regulace denního
světla může způsobit, že svítidla v oblasti oken
zůstanou vypnutá.
Kanál 2
Skupina 1 rozhraní DALI
Okenní svítidla
Kanál 3
Skupina 2 rozhraní DALI
Svítidla na chodbě
Kanál 4
Skupina 3 rozhraní DALI
Další prezenční svítidla
Kanál 5
Skupina 4 rozhraní DALI
Další prezenční svítidla
Dálkové ovladače jsou standardně nastaveny pouze na kanál 1, tedy současné ovládání svítidel v
oblasti oken, chodby a dalších prezenčních svítidel. Na používání ostatních kanálů lze nakonfigurovat
pouze dálkový ovladač IRT8050. Informace o způsobu nastavení infračervených kanálů naleznete v
datovém listu dálkového ovladače (část xxx).
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2.4.2. Kanály manuálního infračerveného ovládání
Modul OccuPlus je vybaven infračerveným přijímačem umožňujícím manuální (dálkové) ovládání
systému. Maximální vzdálenost ovladačů od přijímače naleznete v datových listech dálkových
ovladačů.
Adresování infračervených skupin umožňuje ovládání jednotlivých osvětlovacích skupin na
pracovištích s otevřeným prostorem bez narušení úrovně osvětlení sousedních oblastí. Modul
OccuPlus lze nastavit na jednu ze sedmi dostupných skupin (A, B,C,D,E,F nebo G).

Obrázek 6: Infračervené skupiny
Výchozí infračervenou skupinou pro systém OccuPlus a dálkové ovladače je skupina A. Modul
OccuPlus a dálkové ovladače musejí vždy pracovat ve společné skupině.
Nastavení infračervené skupiny modulu OccuPlus se provádí pomocí nástroje OmniProg, viz článek
4.2.11.
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2.4.3. Podporované infračervené dálkové ovladače
V této části jsou popsány dostupné dálkové ovladače. Podrobnější informace o dálkových ovladačích
naleznete v příslušných datových listech.
IRT8050
Dálkový ovladač IRT8050 je optimalizován pro montáž na stěně, lze jej však používat také pro stolní
ovládání. Lze jej používat v režimu ovládání obou kanálů (zapnuto / horní poloha - vypnto / spodní
poloha) a v režim ovládání scén (předvoleb).
Režim ovládání a adresy infračervených skupin lze nastavit pomocí přepínačů DIP v samotné
jednotce (dálkovém ovladači).
1. IR vysílač: odesílá povely do modulu OccuPlus.
LED indikátor: rozsvítí se během vysílání IR signálu.
2. Bateriový prostor
3. Přepínače DIP:
- Změna adresy skupiny dálkového ovládání.
- Definice přídavných funkcí kláves ZAP a VYP.
4. Levá klávesa
5. Pravá klávesa

V tabulce 9 jsou popsány některé kombinace kanálů, které lze nakonfigurovat na tlačítkách, jakož i
odpovídající chování tlačítek. Další dostupné možnosti naleznete v datovém listu dálkového ovladače.
Tabulka 9: Běžné konfigurace dálkového ovladače IRT8050 s modulem OccuPlus
Použití
Levá klávesa (4)
Pravá klávesa (5)
Zapínání a stmívání jednoho kanálu (viz článek 2.4.1)
Kanál 1 (okna, chodba a další
Krátké stisknutí: zhasnutí světel Krátké stisknutí: zapnutí světel
oblasti s prezenčními světly)
Dlouhé stisknutí: snížení jasu
Dlouhé stisknutí: zvýšení jasu
světel
světel
Kanál 4 (přídavné prezenční
Krátké stisknutí: zhasnutí světel Krátké stisknutí: zapnutí světel
světlo)
Dlouhé stisknutí: snížení jasu
Dlouhé stisknutí: zvýšení jasu
světel
světel
Kanál 5 (přídavné absenční
Krátké stisknutí: zhasnutí světel Krátké stisknutí: zapnutí světel
světlo)
Dlouhé stisknutí: snížení jasu
Dlouhé stisknutí: zvýšení jasu
světel
světel
Přepínání dvou různých kanálů (viz článek 2.4.1)
Kanál 2 (okna) a kanál 3
Zapínání/vypínání světel v
Zapínání/vypínání světel v
(chodba)
oblasti chodby
oblasti oken
Kanál 1 (okna, chodba a další
oblasti s prezenčními světly) a
kanál 5 (další absenční světla)

Zapínání/vypínání dalších
absenčních světel

Zapínání/vypínání světel v
oblasti oken, chodby a
přídavných prezenčních světel

Zapínání/vypínání pomocí předvolby
Předvolba 1 (automatické řízení) Znasnutí světel
Vyvolání předvolby 1
Informace o způsobu programování těchto a dalších konfiguračních možností pomocí přepínačů DIP
naleznete v článku 4.1.2 nebo v datovém listu dálkového ovladače (část xxx).
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IRT8010
IRT8010 je dvouklávesový dálkový ovladač vhodný pro zapínání / vypínání světel a zvyšování /
snižování jasu v jednom řídícím obvodě osvětlení (jednokanálové ovládání). Tento ovladač umožňuje
manuální vyřazení automatického řídícího systému OccuPlus. Tento ovladač IRT8010/00, který je
vhodný pro 1-kanálové poloautomatické aplikace (školy / učebny a konferenční místnosti s možnostmi
volby osvětlovacích scén), je doporučeno používat v kombinaci s ovladačem IRT8050. V této
kombinaci pak model IRT8050 plní úlohu "nástěnného spínače", zatímco model IRT8010 lze používat
pro ruční ovládání.
Adresu infračervené skupiny lze nastavit pomocí otočného přepínače uvnitř samotného ovladače.
1. Otočný přepínač: mění IR skupinu vysílače.
2. Bateriový prostor
3. Horní klávesa
4. Spodní klávesa
5. LED indikátor: rozsvítí se během vysílání IR signálu.
6. IR vysílač: odesílá povely do modulu OccuPlus.

Dálkový ovladač IRT8050 ovládání svítidla následujícím způsobem:
Použití (článek 2.4.1)
Kanál manuálního ovládání 1
(okna, chodba a další oblasti s
prezenčními světly)

Spodní klávesa (4)
Krátké stisknutí: zhasnutí světel
Dlouhé stisknutí: snížení jasu
světel
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Horní klávesa (3)
Krátké stisknutí: zapnutí světel
Dlouhé stisknutí: zvýšení jasu
světel
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2.4.4. Ovládací prvky EnOcean®
POZNÁMKA: Tento článek se vztahuje pouze na verze modulů OccuPlus s aktivovanou
podporou technologie EnOcean (LRM2071, LRM2081 a LRM2091).
Technologie EnOcean® poskytuje mechanismus na přenos povelů z kolébkových přepínačů do
jednoho nebo více přijímačů bez použití kabelů a baterií. Ve spojení s modulem OccuPlus tato
technologie umožňuje manuální vyřazení systému automatického řízení. Přepínače jsou vhodné pro
1-kanálové nebo 2-kanálové poloautomatické aplikace (školy / učebny a konferenční místnosti s
možností volby osvětlovacích scén).
Modul OccuPlus podporuje dva typy ovládacích prvků EnOcean. Jednoduchý kolébkový přepínač je
vhodný pro spínání a stmívání jednoduchých řídících obvodů osvětlení (jednokanálové ovládání).
Dvojitý kolébkový přepínač je vhodný pro spínání a stmívání dvojitých řídících obvodů osvětlení
(dvoukanálové ovládání).
Informace o způsobu spřažení přepínače EnOcean® s modulem OccuPlus naleznete v článku 4.1.3.
Jednoduchý kolébkový přepínač
Kanál manuálního ovládání 1:
okna, chodba a další oblasti s
prezenčními světly3
Krátké stisknutí: zhasnutí světel
Dlouhé stisknutí: snížení jasu
světel
Krátké stisknutí: zapnutí světel
Dlouhé stisknutí: zvýšení jasu
světel

Strana "O"
Strana "I"

Dvojitý kolébkový přepínač

Použitý režim4
Režim 1
Režim 2
Strana "O"

Strana "I"

3
4

Levá strana (A)
Pravá strana (B)
Kanál 1: okna, chodba a další Kanál 5: přídavné absenční světlo3
oblasti s prezenčními světly3
Kanál 2: okna3
Kanál 3: chodba3
Krátké stisknutí: zhasnutí
světel
Dlouhé stisknutí: snížení jasu
světel
Krátké stisknutí: zapnutí
světel
Dlouhé stisknutí: zvýšení jasu
světel

Krátké stisknutí: zhasnutí světel
Dlouhé stisknutí: snížení jasu světel
Krátké stisknutí: zapnutí světel
Dlouhé stisknutí: zvýšení jasu
světel

Informace o způsobu definice kanálů naleznete v článku 2.4.1.
Informace o způsobu spřažení přepínače s jedním těchto režimů naleznete v části 4.1.3.
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2.4.5. Předvolby
Předvolby slouží k vyvolávání předprogramovaných osvětlovacích scén. Používání předvoleb lze
provádět pouze pomocí dálkového ovladače IRT8050 nebo u systému DALI BMS. K dispozici jsou 4
předvolby uvedené v následující tabulce:
Předvolba 1
Předvolba 2
Předvolba 3
Předvolba 4
100%
50%
10%
Okenní řada
Automaticky
100%
50%
10%
Chodbová řada
Automaticky
Přídavná řada s
100%
100%
50%
10%
automatickým
zapínáním
100%
50%
10%
Přídavná řada s
Nezměněno
manuálním
zapínáním
Předvolba 1 představuje plně automatický režim modulu OccuPlus. Při vybrání tohoto režimu bude
uvedena v činnost automatická regulace denního světla na základě kalibrované maximální úrovně
osvětlení.
Předvolby 2 až 4 používají předdefinované úrovně osvětlení uvedené v tabulce. Je-li modul OccuPlus
nastaven na jednu s těchto předvoleb, všechna svítidla reagují stejným způsobem. Například při
nastavení modulu OccuPlus na předvolbu 3 všechna svítidla přejdou na 50% maximální úrovně
osvětlení.
POZNÁMKA: U systémů OccuPlus Basic a OccuPlus Advanced nelze hodnoty předvoleb měnit.
U systému OccuPlus BMS může řídící modul rozhraní DALI nastavit samostatnou úroveň
osvětlení pro každou z předvoleb 2-4. Tato úroveň osvětlení se bude v této předvolbě dále
používat pro všechna svítidla.

18

Princip provozu

2.5. Ovládání pomocí systému BMS přes rozhraní DALI
POZNÁMKA: Tento článek se vztahuje pouze na "BMS" verze modulu OccuPlus (LRM2090 a
LRM2091).
Kromě řídící jednotky DALI mohou BMS verze modulu OccuPlus plnit také úlohu podřízené jednotky
ovládané přes rozhraní DALI. Toto řešení umožňuje ovládání modulu OccuPlus z libovolné sítě
podporující rozhraní DALI, například ze systému distribuovaného řízení a monitorování budov (BMS) s
podporou rozhraní DALI nebo ze zařízení Philips MultiDim.

2.5.1. Komunikace přes rozhraní DALI
Zařízení OccuPlus se v síti DALI chová jako jedna z podřízených jednotek, kterou lze samostatně
ovládat. Řídící jednotka DALI může ze zařízení OccuPlus získávat mimo jiné následující stavové
informace: úroveň osvětlení, počet provozních hodin, spotřeba elektrické energie, poruchy svítidel,
poruchy podřízených jednotek a snímačů.
V případě požadavku na úroveň osvětlení modul OccuPlus nahlásí úroveň osvětlení od svítidel na
straně oken.
Pokud řídící systém DALI vydá modulu OccuPlus povel k zapnutí nebo vypnutí světel nebo k
nastavení úrovně osvětlení na definovanou hodnotu, modul OccuPlus nastaví požadovanou úroveň
osvětlení u všech svítidel, která jsou k němu připojena.
Modul OccuPlus na veškeré požadavky týkající se poruchových stavů reaguje pravidelným
vyžadováním odpovědí od všech připojených svítidel. Pokud řídící systém DALI modul OccuPlus
požádá o poruchové informace, modul OccuPlus odpoví jako jedna z podřízených jednotek a nahlásí
jak svou vlastní poruchu, tak i poruchu sdělenou jedním nebo více připojenými svítidly.
2.5.2. Zrušení nastavení
Veškerá nastavení osvětlení na modulu OccuPlus mohou být řídícím systémem DALI zrušena. Modul
OccuPlus se vždy řídí povely přijímanými ze sítě DALI s jednou výjimkou: pokud je u modulu
OccuPlus aktivní předvolba scény 1, modul bude povely k nastavení úrovně osvětlení scény
ignorovat, neboť tento parametr je v rámci vybrané scény řízen automaticky.
Jakmile je úroveň osvětlení nebo předvolba scény určovaná modulem OccuPlus zrušena řídícím
systémem DALI, modul OccuPlus zastaví automatickou regulaci denního světla, pokud byla dosud
aktivní. Tuto regulaci lze znovu zapnout provedením jednoho z následujících postupů:
U modulu OccuPlus lze obnovit předvolbu scény 1 (automatická regulace) pomocí dálkového
ovladače nebo řídícího systému DALI. Informace o předvolbách naleznete v článku 2.4.5
Předvolby.
Sekvence vypnutí-zapnutí: Modul OccuPlus bude po vypnutí resetován na předvolbu scény 1.
2.5.3. Vytváření skupin zařízení ovládaných přes rozhraní DALI
Systém BMS může zařízení OccuPlus ovládat jednotlivě pomocí jejich krátkých adres. Kromě toho lze
každý modul OccuPlus zařadit do jedné nebo více skupin. Všechna zařízení v určité skupině budou
reagovat na povely předávané přes rozhraní DALI pro tuto skupinu. Toto řešení dovoluje více
modulům OccuPlus reagovat na jediný povel předávaný přes rozhraní DALI.
Například 4 zařízení OccuPlus v jedné místnosti lze současně zapínat odesláním povelu na jejich
skupinovou adresu.
Informace o způsobu nastavení skupin zařízení v síti DALI naleznete v dokumentaci používaného
systému BMS s rozhraním DALI.
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2.5.4. Poruchový režim systému
Podle specifikací rozhraní DALI zařízení přejde na "systémovou poruchovou úroveň" při výskytu
zkratu nebo rozpojení v řídící lince DALI. Způsob chování zařízení v tomto režimu lze naprogramovat,
podle výchozích nastavení však svítidla přecházejí na plný jas.
V případě výskytu chyby na výstupní nebo vstupní lince rozhraní DALI u modulu OccuPlus modul
tento stav detekuje a zobrazí chybový stav prostřednictvím svých LED indikátorů. V případě výskytu
chybového stavu na vstupní lince rozhraní DALI u modulu OccuPlus modul odešle povel do
připojených svítidel k nastavení jasu na systémovou poruchovou úroveň. Pokud chyba vznikla na lince
DALI ke svítidlům, připojená svítidla tuto chybu detekují sama.
POZNÁMKA: Pokud je modul OccuPlus zcela nový a dosud nepřijímal žádné povely přes
vstupní linku rozhraní DALI, nepřipojenou vstupní linku DALI nebude považovat za chybu a
bude vykazovat normální chování. V tomto stavu lze u modulu OccuPlus nastavit provozní
parametry i tehdy, pokud síť DALI není dosud v plném provozu.
POZNÁMKA: Technické podrobnosti o způsobu reakce modulu OccuPlus na povely předávané
přes rozhraní DALI naleznete v Příloze XXX. Tyto informace jsou určeny pouze pro uživatele s
odbornými znalostmi, například pro systémové programátory.
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3. Návrh aplikací
Před začleněním zařízení OccuPlus do libovolné aplikace musí projektant provést následující kroky:
1. Zvolit počet použitých oblastí detekce a definovat pozice snímačů.
2. Vybrat typ (typy) zařízení OccuPlus, které se budou používat: autonomní nebo s připojením /
ovládáním pomocí systému distribuovaného řízení a monitorování budov (BMS). Volitelné použití s
přepínači EnOcean.
3. Vybrat nebo navrhnout režim, ve kterém jednotlivé moduly OccuPlus budou pracovat.
Každý z těchto kroků je podrobněji popsán v jednotlivých článcích této kapitoly.

3.1. Volba počtu a umístění detekčních oblastí
Počet zařízení OccuPlus použitých v dané aplikaci závisí na velikosti oblasti, která má být pokryta
snímači a také na počtu výstupů pro ovládání svítidel.
3.1.1. Výstup pro svítidla
Výstup rozhraní DALI zařízení OccuPlus lze zatížit maximálně 15 podřízenými jednotkami nebo
rozšiřujícími snímači. Každé svítidlo je obvykle ovládáno jako jedna podřízená jednotka, přičemž
maximální oblast pro ovládání jedním zařízením OccuPlus je omezena na 15 podřízených jednotek.
Tento počet se snižuje při použití jednoho nebo více rozšiřujících snímačů: každý rozšiřující snímač se
započítává jako jedna podřízená jednotka rozhraní DALI. K jednomu zařízení OccuPlus lze připojit
nejvýše 2 rozšiřující snímače: v tomto případě lze ovládat 13 podřízených svítidel.
Pokud požadavky na osvětlení dané oblasti přesahují 15 svítidel, je tuto oblast nutné rozdělit na dílčí
oblasti. Každou z těchto dílčích oblastí lze poté ovládat samostatným zařízením OccuPlus.
3.1.2. Detekční oblast
Detekční oblast zařízení OccuPlus je definovaná detekčními limity jeho snímače pohybu a snímače
osvětlení. Z důvodů zajištění spolehlivého provozu je při definování počtu modulů OccuPlus v dané
aplikaci brát tyto oblasti detekce v úvahu.
Detekční oblast modulu OccuPlus a použití rozšiřujícího snímače závisejí na výšce stropu v místě
instalace. V tomto manuálu se předpokládá instalační výška v rozsahu 2,5 až 3,5 m.
POZNÁMKA: Pokud chcete použít zařízení OccuPlus v aplikaci s výškou stropu pod 2,5m,
oblast detekce bude podstatně nižší. Přesné rozměry obdržíte u vašeho zástupce společnosti
Philips.
POZNÁMKA: Použití zařízení OccuPlus v aplikacích s výškou stropu nad 3,5m může mít za
následek nespolehlivou detekci pohybu, proto se takové řešení nedoporučuje.
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Detekce pohybu
U stropů s výškou 3m má maximální oblast detekce pohybu zařízení OccuPlus i rozšiřujícího snímače
rozměry 6 x 8 metrů. Zařízení OccuPlus i rozšiřující snímač je schopen detekovat relativně velké
pohyby v celé zóně. Větší citlivost vykazuje ve středové části této zóny (oblast o rozměrech 4 x 5m) s
možností detekce i velmi malých pohybů o velikosti centimetrů.
Pokud v části sledované oblasti nemá být prováděna detekce pohybu, lze detekční oblast pohybu
částečně omezit pomocí výsuvného štítu (viz Obrázek 8).

Obrázek 7: Rozsah detekce pohybu

Obrázek 8: Zastínění části oblasti detekce pohybu

U aplikací s malými pohyby, například u kanceláří, je nutné počet snímačů detekce pohybu stanovit
rozdělením celkové plochy pracoviště na oblasti o rozměrech 4 x 5 metrů. Do středu každé z těchto
oblastí je nutné umístit jedno zařízení OccuPlus nebo rozšiřující snímač. Kritéria pro stanovení, zda
použít více zařízení OccuPlus nebo pouze jedno zařízení s rozšiřujícími snímači naleznete v článku
3.2 "Výběr typu zařízení OccuPlus" na straně 24.
U aplikací s velkými pohyby, například chodby nebo centrální vestibuly, lze použít také vnější detekční
oblast tak, aby celkovou plochu bylo možné rozdělit na úseky o rozměrech 6 x 8 metrů.
POZNÁMKA: Z důvodů zajištění spolehlivé detekce pohybu je nutné, aby veškeré využívané
prostory spadaly do oblasti detekce zařízení OccuPlus nebo rozšiřujícího snímače. Z těchto
důvodů je pro stanovení přibližného počtu zařízení OccuPlus nebo rozšiřujících snímačů nutné
výsledný podíl celkové plochy a oblasti detekce snímačů zaokrouhlit na nejbližší vyšší celé
číslo.
Tip: Při znázorňování navržené polohy zařízení OccuPlus nebo rozšiřujícího snímače v instalačním
výkresu uveďte směr oblasti detekce. Zařízení OccuPlus nebo rozšiřující snímač je pak nutné
instalovat v souladu s tímto směrem. K dosažení tohoto zaměření pak lze použít slovní označení
"Philips" a vyrovnání snímače (viz část xxx).
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Snímání světla
Při instalaci na stropech ve výšce 3m je oblast snímání světla zařízením OccuPlus tvořena čtvercem o
rozměrech 4,5 x 4,5 metru. Zařízení OccuPlus musí být instalováno tak, aby snímač denního světla
nebyl umístěn příliš blízko okna. V případě instalace snímače příliš blízko okna do něj mohou přímo
vstupovat odrazy slunečního světla od okenní římsy nebo venkovních objektů (například sněhu nebo
automobilu), což způsobí, že zařízení OccuPlus bude regulovat na chybnou úroveň osvětlení.
Tip: Oblast snímání světla zařízením OccuPlus je obvykle správná, pokud detekční oblast pohybu
nevybočuje směrem ven mimo okna.

Obrázek 9: Rozsah snímání světla a pozice snímače
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3.2. Výběr typu zařízení OccuPlus
Pokud jsou oblasti detekce známé, je nutné definovat snímače, které se pro jednotlivé oblasti budou
používat: OccuPlus Basic, OccuPlus Advanced, OccuPlus BMS nebo rozšiřující snímač. Toto
rozhodnutí by se mělo opírat o seskupování detekčních oblastí a počet potřebných komunikačních
spojů mezi nimi. Pro každý snímač OccuPlus dále určete, se bude či nebude používat ve spojení s
přepínači EnOcean.
3.2.1. Modul OccuPlus nebo rozšiřující snímač
První krok spočívá v rozhodnutí, zde se pro každou detekční oblast bude používat modul OccuPlus
nebo rozšiřující snímač. Pro tento účel je nutné definovat aplikační oblasti, ve kterých bude stmívání
všech svítidel probíhat v rámci jedné skupiny. Aplikační oblast může obsahovat jednu nebo více
detekčních oblastí, lze ji však ovládat pouze jediným modulem OccuPlus. Pokud aplikační oblast
obsahuje více než jednu detekční oblast, pak tyto přídavné oblasti budou sledovány rozšiřujícími
snímači připojenými ke stejnému modulu OccuPlus. Dbejte však na to, aby celkový počet svítidel a
rozšiřujících snímačů na jeden modul OccuPlus nepřekročil maximální povolenou zátěž.
V nejjednodušším případě je místnost natolik malá, že je zcela pokryta jedinou
detekční oblastí. V tomto případě existuje pouze jedna aplikační oblast složená
pouze z jediné detekční oblasti. Tato aplikační oblast vyžaduje pouze jeden
modul OccuPlus bez rozšiřujících snímačů.

U větších místností je nutné počítat s více detekčními oblastmi. Tyto detekční oblasti je nutné seskupit
do aplikačních oblastí podle následujících pravidel:
Pokud je nutné úroveň osvětlení v celé místnosti regulovat jednotně,
detekční oblasti v této místnosti budou seskupeny pouze do jediné
aplikační oblasti ovladatelné jedním modulem OccuPlus. Další detekční
oblast je pokryta použitím rozšiřujícího snímače.

Pokud lze stmívání svítidel v různých detekčních oblastech provádět
samostatně, pak každou detekční oblast lze definovat jako aplikační
oblast. Pro každou aplikační oblast se používá jeden modul OccuPlus.

Pokud se používá vzájemná komunikace mezi moduly OccuPlus (viz následující článek), je stále
možné a poměrně snadné zařídit, aby různé aplikační oblasti prováděly jednotnou detekci pohybu.
Rozdělení aplikační oblasti je mnohem obtížnější, neboť takový krok vyžaduje výměnu rozšiřujícího
snímače modulu OccuPlus a rozdělení připojení přes rozhraní DALI. Z těchto důvodů je doporučeno
pečlivě zvážit volbu mezi použitím rozšiřujícího snímače a modulu OccuPlus.
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3.2.2. Typ zařízení OccuPlus
Po stanovení, zda se pro jednotlivé oblasti bude používat modul OccuPlus nebo rozšiřující snímač,
můžete v závislosti na potřebě komunikace se všemi sousedními aplikačními oblastmi nebo
vestavěným systémem automatizace vybrat jednotlivé modely zařízení OccuPlus:
V případě použití modulu OccuPlus Basic nebude mezi sousedními
aplikačními oblastmi ani vestavěným systémem automatizace probíhat
žádná komunikace. Modul OccuPlus bude pracovat jako autonomní se
stmíváním a zapínáním osvětlení podle vlastních měření a měření
získaných od všech připojených rozšiřujících snímačů.
V případě použití modulu OccuPlus Advanced lze jednotlivé moduly
vzájemně propojit přes paralelní rozhraní ("Parallel link"). Každý
modul OccuPlus bude regulovat úroveň osvětlení podle vlastních
měření, kromě toho však bude reagovat a hlásit detekce pohybu přes
paralelní linku. Pokud jeden z připojených modulů OccuPlus detekuje
pohyb, ohlásí tento stav přes paralelní linku. Každý ze zbývajících
modulů OccuPlus připojených k paralelní lince je nastaven na
provádění jedné z následujících akcí:
o zapínání lokálních svítidel jako při lokální detekci pohybu,
o zapínání lokálních svítidel při předprogramované úrovni osvětlení
pozadí.
V případě použití modulu OccuPlus BMS bude zařízení OccuPlus
komunikovat přes systém distribuovaného řízení a monitorování budov
(BMS) s podporou rozhraní DALI (viz článek 2.5 "Ovládání pomocí
systému BMS přes rozhraní DALI" na straně 19).
POZNÁMKA: Síť DALI neumožňuje přímou výměnu dat mezi jednotlivými
zařízeními OccuPlus. Veškerá komunikace probíhá přes řídící jednotku
DALI.
Jako poslední krok při výběru typu zařízení OccuPlus je nutné určit, zda bude zařízení OccuPlus
vybaveno podporou technologie EnOcean.
Podpora technlogie EnOcean je nutná v případě
požadavku na lokální ovládání modulu OccuPlus přepínačů EnOcean.
Konečné typové číslo lze nyní vyhledat v následující tabulce:
EnOcean
Ne
Ano

OccuPlus Basic OccuPlus Advanced
LRM2070
LRM2080
LRM2071
LRM2081
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OccuPlus BMS
LRM2090
LRM2091

Rozšiřující snímač
LR8118
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3.3. Výběr režimu zařízení OccuPlus
Po vybrání rozmístění jednoho nebo více zařízení OccuPlus (způsobem popsaným v článku 3.2) je
nutné definovat způsob, jakým zařízení OccuPlus bude reagovat na detekci pohybu, údaje ze
snímače světla a z volitelné paralelní linky. Modul OccuPlus je vybaven 10 aplikačními režimy (9
předdefinovanými a jedním vlastním), které definují způsob ovládání připojených svítidel.
V tabulce 10 (na následující straně) jsou uvedeny aplikační režimy a jejich parametry. Popis
parametrů z této tabulky je uveden v následujícím seznamu:
Automatické zapínání: světla se automaticky zapnou při vstupu osoby do daného prostoru.
Automatické vypínání: světla se automaticky vypnou, pokud se v prostoru nenacházejí žádné
osoby (a neprobíhají žádné aktivity přes paralelní linku) po dobu definovanou potenciometrem.
Inteligentní časovač: pokud se světla automaticky vypnou a během vypínacího stmívání je
detekován pohyb, modul OccuPlus dočasně prodlouží interval detekce pohybu (podle nastavení
potenciometrem). Údaj inteligentního časovače v tabulce definuje počet minut, o který bude
prodloužen interval detekce pohybu.
Interval osvětlení pozadí: počet minut, po který bude modul OccuPlus udržovat svítidla na úrovni
pozadí před jejich vypnutím. Viz též níže uvedený obrázek 10.
Činnost při události na paralelní lince: tento parametr definuje činnost, kterou modul OccuPlus
provede v případě výskytu události na paralelní lince při zhasnutí jeho svítidel. K dispozici jsou
dvě možnosti: lokální obsazení znamená, že modul OccuPlus bude reagovat stejně, jako při
detekci lokálního obsazení; osvětlení pozadí znamená, že modul OccuPlus rozsvítí všechna svá
svítidla na úroveň pozadí.
Regulace podle denního světla: svítidla budou stmívána v závislosti na naměřené úrovni
osvětlení.
Zapínání okenních/chodbových svítidel podle denního světla: je-li k dispozici dostatečné
množství denního světla, svítidla na dané straně budou vypnuta.
Zrušení regulace podle denního světla: pokud modul OccuPlus detekuje pohyb a zároveň je k
dispozici dostatečné množství denního světla, pak svítidla, pro které je aktivováno zapínání podle
denního světla, se nerozsvítí.

Obrázek 10: Fáze detekce pohybu
Výběr režimu pro modul OccuPlus lze provést dvěma následujícími způsoby:
Výběr provedete snadno vyhledáním režimu podle aplikace, ve které se modul OccuPlus bude
používat. Režim vyberete podle typu aplikace v tabulce.
Příklad: pokud se používá modul OccuPlus Advanced na pracovišti s otevřeným prostorem a s
připojenou paralelní linkou, lze modul uvést do režimu 9: "Pracoviště s otevřeným prostorem s
paralelní linkou":
Dokonalejší výběr režimu provedete na základě parametrů.
Pokud požadovaný soubor parametrů neodpovídá žádnému z uvedených režimů 1-9,
pravděpodobně vyberete vlastní aplikační režim 10. Více informací o používání tohoto vlastního
režimu obdržíte u společnosti Philips.
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Kancelářská buňka
Pracoviště s otevřeným
prostorem
Učebna
Kancelářská buňka bez
detekce pohybu

Pracoviště s otevřeným
prostorem bez detekce
pohybu

Chodba
Toalety
Konferenční místnost
Pracoviště s otevřeným
prostorem bez paralelní linky

Reřžim

5

6
7
8
9

Aktivní
Aktivní

Inteligentní časovač
(minuty)
10
10

Lokální obsazení
Lokální obsazení

Činnost při události
na paralelní lince

Aktivní
Aktivní
Neaktivní
Aktivní

Aktivní
Aktivní
Aktivní
Aktivní

10
0
10
10

Lokální obsazení
Lokální obsazení
Lokální obsazení
Osvětlení pozadí

Neaktivní Neaktivní N.A. N.A.

Neaktivní Aktivní
10
Lokální obsazení
Neaktivní Neaktivní N.A. N.A.

Aktivní
Aktivní

Automatické zapínání

10 Vlastní
*) Pouze u portálových svítidel (kanál 1)

3
4

Aplikace

1
2

Automatické
vypínání

Interval osvětlení
pozadí (minuty)
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60
15*)
0
0

0

0
0

0
120

Podle úrovně denního světla

Aktivní
Neaktivní
Aktivní
Aktivní

Aktivní

Aktivní
Aktivní

Aktivní
Aktivní

Regulace podle
denního světla

Podle obsazení

Aktivní
Neaktivní
Aktivní
Aktivní

Aktivní

Aktivní
Aktivní

Aktivní
Aktivní

Zapínání okenních
svítidel podle
denního světla

Tabulka 10: Přehled nastavení režimů

Aktivní
Neaktivní
Neaktivní
Neaktivní

Neaktivní

Neaktivní

Neaktivní

Zapínání chodbových
svítidel podle
denního světla
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Aktivní
Neaktivní
Neaktivní
Aktivní

Neaktivní

Neaktivní
Neaktivní

Aktivní
Aktivní

Zrušení regulace
podle denního světla

Technické údaje

4. Nastavení provozních parametrů
Fyzická instalace systému OccuPlus je popsána v části xxx (základní manuál) a v datovém listu
systému OccuPlus (uvedeném jako Příloha xxx).
Systém OccuPlus je po instalaci připraven k používání ve výchozím režimu. Zařazení připojených
svítidel do správných skupin a provedení ostatních nastavení podle projektu však vyžaduje nastavení
provozních parametrů systému OccuPlus. Způsob provedení těchto nastavení je popsán v
jednotlivých částech této kapitoly.
Nastavení provozních parametrů systému OccuPlus se provádí s použitím následujícího vybavení:
o Servisní tlačítko modulu OccuPlus
o Potenciometr modulu OccuPlus
o Infračervený programovací přístroj IRT8097/00 (OmniProg Easy) nebo IRT8099/10
(OmniProg)
o Řídící systém DALI (pouze u verzí BMS)
V následující tabulce jsou popsány funkce, které lze nastavovat pomocí jednotlivých provozních
nástrojů. Každá z těchto funkcí (s výjimkou zapínání/vypínání) je popsána v následujících částech
této kapitoly.
Nástroj
Servisní tlačítko

Potenciometr
OmniProg Easy
(IRT8097/00)

OmniProg
(IRT8099/10)

Programovací funkce
Nastavení referenční úrovně osvětlení na aktuální úroveň
Nastavení referenční úrovně osvětlení pomocí automatické kalibrace
Spřažení přepínače EnOcean (pouze u modulů OccuPlus s podporou
technologie EnOcean)
Nastavení hodnoty časovače zpoždění
Nastavení referenční úrovně osvětlení na aktuální úroveň
Kontrola paralelní linky (srovnávací test)
Aktivace 100-hodinového zahořovacího režimu
Zařazení svítidel do skupiny 1 (okna) nebo do skupiny 2 (chodba)
Zapínání/vypínání osvětlení
Nastavení referenční úrovně osvětlení na aktuální úroveň
Kontrola paralelní linky (srovnávací test)
Zařazení svítidel do libovolné skupiny
Nastavení úrovně osvětlení pozadí
Vyžádání aktuálního aplikačního režimu
Nastavení aplikačního režimu
Nastavení stavu po zapnutí
Nastavení adresy IR skupiny
Obnovení výchozích nastavení
Zapínání/vypínání osvětlení
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4.1. Konfigurace ovládacích prvků a přepínačů
V tomto článku je popsán způsob nastavení infračervené skupiny a kanálů pro dálkové IR ovladače
IRT8010 a IRT8050 a spřažení přepínače EnOcean® s modulem OccuPlus.
4.1.1. IRT8010
Z důvodů zamezení nežádoucího zapínání všech světelných obvodů v jedné místnosti lze vysílačům a
odpovídajícím přijímačům přítomným v této místnosti přidělit adresu individuální infračervené skupiny.
Adresa skupiny vysílače musí odpovídat adrese skupiny modulu OccuPlus. Adresu skupiny vysílače
lze změnit pomocí otočného přepínače v bateriovém prostoru, viz obrázek 11.

Obrázek 11: Nastavení dálkového ovladače IRT8010
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4.1.2. IRT8050
Z důvodů zamezení nežádoucího zapínání všech světelných obvodů jedné v místnosti lze vysílačům a
odpovídajícím přijímačům přítomným v této místnosti přidělit různé adresy infračervené skupiny.
Adresa skupiny vysílače musí odpovídat adrese skupiny modulu OccuPlus. Adresu skupiny vysílače
lze nastavit pomocí přepínačů DIP, viz obrázek 12.

Obrázek 12: Nastavení dálkového ovladače IRT8050
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4.1.3. Přepínače EnOcean®
V tomto článku je popsán způsob spřažení jednoduchého nebo dvojitého přepínače EnOcean® s
modulem OccuPlus.
Jednoduchý kolébkový přepínač EnOcean®
1. Podržte tlačítko na krytu modulu OccuPlus po dobu kratší než 3 sekundy.
Modul OccuPlus bude uveden do režimu učení ovládání přepínačem EnOcean®.
2. Do 10 sekund stiskněte tlačítko na krytu modulu OccuPlus na dobu alespoň 3 sekundy.
LED indikátory na modulu OccuPlus budou v rychlém cyklu dlouhá zelená - krátká žlutá blikat po dobu
čtyř sekund. Modul OccuPlus je nyní zaneprázdněný.
Po uplynutí tohoto čtyřsekundového intervalu bude LED indikátor na modulu OccuPlus blikat ve
stejném cyklu (dlouhá zelená - krátká žlutá), ale pomaleji. Tento stav sděluje, že modul OccuPlus je
připraven přijímat povely z přepínače EnOcean.
3. Stiskněte obě tlačítka A a B na dvojitém kolébkovém přepínači (stranu "I" nebo "O").
4. Modul OccuPlus potvrdí příjem povelu současným jedním bliknutím světel v oblasti oken, chodby a
v přídavných řadách.
LED indikátory na modulu OccuPlus budou v rychlém cyklu dlouhá zelená - krátká žlutá blikat po dobu
čtyř sekund. Modul OccuPlus nyní zpracovává povel od přepínače EnOcean.
Po uplynutí tohoto čtyřsekundového intervalu bude LED indikátor na modulu OccuPlus blikat ve
stejném cyklu (dlouhá zelená - krátká žlutá), ale pomaleji. Tento stav sděluje, že modul OccuPlus je
připraven přijímat povely z přepínače EnOcean.
5. Chcete-li provést spřažení až tří dalších přepínačů s tímto modulem OccuPlus, zopakujte kroky 2-4
pro každý přepínač s maximálně 30 sekundovou prodlevou mezi nimi.
6. Do 30 sekund po stisknutí posledního kolébkového přepínače podržte tlačítko na krytu modulu
OccuPlus na dobu kratší než 3 sekundy.
Modul OccuPlus přejde zpět do normálního režimu a LED indikátory přestanou blikat.
POZNÁMKA
Po spřažení maximálního počtu podporovaných kolébkových přepínačů modul OccuPlus automaticky
ukončí režim učení ovládání přepínačem EnOcean a vizuální indikaci LED diodou.
Dvojitý kolébkový přepínač EnOcean®
1. Podržte tlačítko na krytu modulu OccuPlus po dobu kratší než 3 sekundy.
Modul OccuPlus bude uveden do režimu učení ovládání přepínačem EnOcean®.
2. Do 10 sekund stiskněte tlačítko na krytu modulu OccuPlus na dobu alespoň 3 sekundy.
LED indikátor na modulu OccuPlus bude blikat v cyklu zelená, zelená, zelená, žlutá.
3. Stiskněte jednu stranu přepínače, u které chcete provést spřažení. Chcete-li provést spřažení
přepínače v režimu 1 (kanály 1 a 5, viz článek 2.4.4), stiskněte stranu "O". Chcete-li provést spřažení
přepínače v režimu 2 (kanály 2 a 3, viz článek 2.4.4), stiskněte stranu "I".
4. Modul OccuPlus potvrdí příjem povelu současným jedním bliknutím světel v oblasti oken, chodby a
v přídavných řadách.
5. Chcete-li provést spřažení až tří dalších přepínačů s tímto modulem OccuPlus, zopakujte kroky 2-4
pro každý přepínač s maximálně 30 sekundovou prodlevou mezi nimi. s
6. Do 30 sekund po stisknutí posledního kolébkového přepínače podržte tlačítko na krytu modulu
OccuPlus na dobu kratší než 3 sekundy.
Modul OccuPlus přejde zpět do normálního režimu a LED indikátory přestanou blikat.
POZNÁMKA
Po spřažení maximálního počtu podporovaných kolébkových přepínačů modul OccuPlus automaticky
ukončí režim učení ovládání přepínačem EnOcean a vizuální indikaci LED diodou.
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4.2. Konfigurace modulu OccuPlus
4.2.1. Zkoušky
Zkontrolujte, zda je systém OccuPlus řádně nainstalován ověřením funkčnosti LED indikátorů a
svítidel (viz část xxx (základní manuál).
4.2.2. Časovač detekce pohybu
Časovač detekce pohybu definuje čas, po jehož uplynutí budou světla zapnuta na úroveň pozadí nebo
vypnuta.
1. Otočte potenciometr na požadovanou hodnotu. Z obrázku je
patrné, že rozsah potenciometru není lineární, ale je rozdělený do
více nastavovaných úseků.

4.2.3. Zařazení svítidel do skupin DALI

1. Spusťte proces zařazení do skupin stisknutím tlačítka DALI address (Adresa DALI).
Přijmutí povelu modulem OccuPlus bude potvrzeno bliknutím svítidel.
Všechna svítidla se postupně ztlumí.
Po ukončení tohoto procesu bude jedno svítidlo blikat.
2. Vyberte skupinu rozhraní DALI, do které má být toto svítidlo zařazeno (Window/Corridor
(světla/chodba) u modelu IRT8097, 1...4 u modelu IRT8099).
Ihned po odeslání čísla kanálu začne blikat druhé svítidlo.
3. Zopakujte krok 2 pro všechna ostatní svítidla.
Po přidělení všech svítidel jednomu kanálu všechna svítidla jednou bliknou a modul OccuPlus se
navrátí k normálnímu provozu.
POZNÁMKA
Během provádění všech činností stůjte blízko modulu OccuPlus a zaměřujte dálkový ovladač na
snímač.
POZNÁMKA
Výše uvedený postup lze kdykoli zrušit opětovným stisknutím tlačítka DALI address. Zrušením
procesu zařazování do skupin bude u všech svítidel a/nebo podřízených jednotek obnoven stav bez
nastavení provozních parametrů. Informace o způsobu chování modulu OccuPlus v režimu bez
nastavení provozních parametrů naleznete v článku 2.1.
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POZNÁMKA
Pokud infračervené kanály nebudou správně přiděleny, lze systém resetovat do režimu bez nastavení
provozních parametrů a/nebo obnovit výchozí nastavení u celého systému OccuPlus
přeprogramováním svítidel (viz článek 4.3).
4.2.4. Kalibrace požadované úrovně osvětlení
Vzhledem k tomu, že výchozí tovární nastavení jsou navržena pro průměrnou kancelář, systém
OccuPlus pracuje uspokojivým způsobem u většiny aplikací. Z důvodů úspory nákladů je však
doporučeno provést kalibraci osvětlovacího systému; pokud je úroveň umělého osvětlení příliš nízká
nebo příliš vysoká, je tato kalibrace vyžadována. Kalibraci osvětlovacího systému proveďte v případě,
pokud jsou současné světelné podmínky rovny požadované nastavené hodnotě nebo leží pod ní.
Kalibraci je doporučeno provést v případě, pokud množství denního světla poklesne pod 70%
nastavené hodnoty. Z důvodů zajištění normální funkce regulace světla je nutné, aby nastavená
hodnota byla vyšší než 50% jmenovité navržené intenzity osvětlení svítidel.
Modul OccuPlus lze kalibrovat po provedení následujících akcí:
Rozmístění nábytku; drobné změny lze provést později.
V místnosti byly provedeny požadované změny.
Ačkoli je v této části popsáno několik metod kalibrace systému, pro kalibraci je doporučeno použít
nástroj IRT8097/00 or IRT8099/10.
Manuální kalibrace pomocí tlačítka a aktuální úrovně osvětlení
Tato metoda vyžaduje použití následujících nástrojů:
Dálkový ovladač (IR nebo EnOcean)
Schůdky pro ovládání servisního tlačítka

1. Pomocí libovolných dostupných manuálních ovládacích prvků (infračervený vysílač, tlačítka
EnOcean) změňte úroveň osvětlení na správnou hodnotu.
2. Podržte tlačítko na krytu modulu OccuPlus na dobu nejméně 3 sekundy.
LED indikátor bude sdělovat připravenost ke spuštění kalibrace blikáním v cyklu "dlouhá žlutá - krátká
zelená".
3. Pro zvýšení spolehlivosti kalibrace nyní opusťte měřicí oblast snímače.
Po uplynutí 10 sekund bude modul OccuPlus považovat aktuální hodnotu na výstupu snímače světla
jako novou nastavenou hodnotu.
Dokončení kalibrace bude oznámeno ukončením vizuální indikace LED diodou a jedním bliknutím
svítidel.
Upozornění: V případě manuální kalibrace systému OccuPlus pomocí tlačítka a dálkového IR
ovladače může být posun (offset) odlišný v porovnání s automatickým režimem.
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Automatická kalibrace pomocí tlačítka a instalované úrovně osvětlení
Tato metoda vyžaduje použití následujících nástrojů:
Tlačítko nebo infračervený dálkový ovladač
Schůdky pro ovládání servisního tlačítka

1. Podržte tlačítko na krytu modulu OccuPlus na dobu nejméně 3 sekundy.
LED indikátor bude sdělovat připravenost ke spuštění kalibrace blikáním v cyklu "dlouhá žlutá - krátká
zelená".
2. Stiskněte tlačítko znovu do 10 sekund.
LED indikátor bude sdělovat připravenost ke spuštění kalibrace blikáním v cyklu "dlouhá červená krátká zelená".
3. Pro zvýšení spolehlivosti kalibrace nyní opusťte měřicí oblast snímače.
Po uplynutí 10 sekund modul OccuPlus vypne světla.
Za 2 sekundy modul OccuPlus změří úroveň osvětlení při zhasnutých světlech podle výstupu snímače
osvětlení.
Modul OccuPlus poté zapne světla na 100% úrovně.
Za 10 sekund modul OccuPlus změří úroveň osvětlení při plně zapnutých světlech podle výstupu
snímače osvětlení.
Dokončení kalibrace bude oznámeno ukončením vizuální indikace LED diodou a jedním bliknutím
svítidel.
Kalibrace pomocí dálkového ovladače

1. Na reprezentativní místo položte fotometr.
2. Změřte úroveň osvětlení a upravte pomocí tlačítek se šipkou.
3. Po nastavení úrovně osvětlení na správnou hodnotu ji uložte stisknutím tlačítka Save (Uložit).
Uložení nastavení bude potvrzeno bliknutím svítidla.
POZNÁMKA
Během provádění všech činností stůjte blízko modulu OccuPlus a zaměřujte dálkový ovladač na
snímač.
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4.2.5. 100-hodinový zahořovací režim
Většina výrobců zdrojů světla nedoporučuje provádět stmívání zářivek (na nízkou úroveň) po dobu
100 hodin před normálním používání z důvodů zachování kvality osvětlení při (velmi) nízké úrovni
jasu. 100-hodinový zahořovací režim modulu OccuPlus během tohoto období zabezpečí všechny
stmívací funkce tak, aby nedocházelo ke stmívání osvětlení. Stmívání bude povoleno pouze během
srovnávacího testu (zkoušky instalace) a nastavování provozních parametrů za účelem provedení
nezbytných nastavení.
Podrobnější popis tohoto režimu naleznete také v kapitole 1.8.1 ‘100-hodinový zahořovací režim’.
100-hodinový zahořovací režim lze nastavit pouze pomocí nástroje IRT8097.
1. Zaměřte dálkový ovladač na modul OccuPlus a zapněte nebo vypněte parametr
zahoření stisknutím tlačítka 100h.
Volba bude potvrzena jedním bliknutím svítidel.
Je-li 100-hodinový zahořovací režim aktivní, při zapnutí světel svítí LED indikátory
na modulu OccuPlus trvale zelenou barvou. (Při detekování pohybu mohou LED
indikátory blikat).

4.2.6. Požadavek na aplikační režim
Řídící jednotka modulu OccuPlus je vybavena 10 předvolenými aplikačními režimy. Výchozím
aplikačním režimem je režim 1 (kancelářská buňka). K vyžádání konkrétního aplikačního režimu lze
použít nástroj IRT8099/10.
1. Zaměřte dálkový ovladač na modul OccuPlus a stiskněte tlačítko Mode?
(Režim?).
Svítidla se ztlumí a poté začnou blikat. Počet bliknutí světel odpovídá vybranému
aplikačnímu režimu, jak je patrné z následujícího obrázku.
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4.2.7. Hromadné programování
Do nástroje IRT8099 lze pro usnadnění procesu nastavování provozních parametrů celé instalace
předprogramovat aplikační režim, úroveň pozadí, stav po zapnutí a adresu infračervené skupiny. Tato
čtyři nastavení zůstávají v dálkovém ovladači IRT8099 uložena a budou odeslána při každém
stisknutím zeleného tlačítka OK. Informace o způsobu resetování těchto hodnot naleznete v článku
4.3.
4.2.8. Nastavení aplikačního režimu
Řídící jednotka modulu OccuPlus je vybavena 10 předvolenými aplikačními režimy. Výchozím
aplikačním režimem je režim 1 (kancelářská buňka). Nástroj IRT8099/10 lze používat k nastavení
aplikačního režimu.
1. Stiskněte tlačítko Mode 1...10 (Režim 1...10).
LED indikátor na dálkovém ovladači začne blikat.
2. Vyberte uživatelský režim.
LED indikátor přestane blikat a vybraný režim je nyní v dálkovém ovladači uložen.
3. Zaměřte dálkový ovladač na modul OccuPlus a stiskněte zelené tlačítko OK.
Dálkový ovladač odešle všechna uložená nastavení (aplikační režim, stav po
zapnutí, úroveň pozadí a IR skupinu).
Volba bude potvrzena jedním bliknutím svítidel.

4.2.9. Úroveň osvětlení pozadí
V některých aplikačních režimech je úroveň osvětlení všech výstupů nastavena na hodnotu "pozadí",
pokud není zjištěn žádný pohyb po dobu 15 minut. Výchozí nastavení úrovně pozadí je 20%
maximální výstupní úrovně, pomocí nástroje IRT8099 ji však lze změnit.
1. Stiskněte tlačítko Background (Pozadí).
LED indikátor na dálkovém ovladači začne blikat.
2. Nastavte požadovanou úroveň pozadí (10% - 70%, nebo “min.”).
LED indikátor přestane blikat, úroveň pozadí je nyní nastavena.
3. Zaměřte dálkový ovladač na modul OccuPlus a stiskněte zelené tlačítko OK.
Dálkový ovladač odešle všechna uložená nastavení (aplikační režim, stav po
zapnutí, úroveň pozadí a IR skupinu).
Volba bude potvrzena jedním bliknutím svítidel.

POZNÁMKA
Parametr "Interval osvětlení pozadí" je definován v aplikačním režimu a nelze jej změnit.
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4.2.10. Stav po zapnutí
Parametr "stav po zapnutí" definuje akci, kterou modul OccuPlus provede po zapnutí nebo výpadku
napájení.
Je-li parametr "stav po zapnutí" vypnutý, modul OccuPlus bude svítidla udržovat ve vypnutém
stavu prvních 20 sekund po zapnutí (čas stabilizace snímače). Po uplynutí tohoto 20 sekundového
intervalu modul OccuPlus zahájí normální provoz za následujících podmínek:
o Není detekován žádný pohyb: svítidla zůstávají vypnutá.
o Detekce pohybu a nedostatečné denní světlo: svítidla se zapnou.
Je-li parametr "stav po zapnutí" zapnutý, modul OccuPlus zapne svítidla ihned po svém zapnutí.
Pokud není detekován žádný pohyb, světla se vypnou za 5 minut.
Parametr "stav po zapnutí" lze vypínat a zapínat pouze pomocí nástroje IRT8099/10.
1. Stiskněte tlačítko Power up (Stav po zapnutí).
LED indikátor na dálkovém ovladači začne blikat.
2. Vyberte požadované nastavení parametru "stav po zapnutí".
LED indikátor přestane blikat a stav po zapnutí je nyní nastaven.
3. Zaměřte dálkový ovladač na modul OccuPlus a stiskněte zelené tlačítko OK.
Dálkový ovladač odešle všechna uložená nastavení (aplikační režim, stav po
zapnutí, úroveň pozadí a IR skupinu).
Volba bude potvrzena jedním bliknutím svítidel.

4.2.11. Adresa infračervené skupiny
Pomocí nástroje IRT8099/10 lze nastavit adresu infračervené skupiny (A, B, C, D, E, F nebo G) každé
řídící jednotky modulu OccuPlus. Adresu infračervené skupiny dálkového ovladače je nutné nastavit
na samotném dálkovém ovladači (pomocí otočného přepínače nebo přepínačů DIP). Viz část xx.
Změna adresy infračervené skupiny má význam pouze v případě používání dálkového ovladače na
pracovištích s otevřeným prostorem (ovládání lokálního osvětlení).
1. Stiskněte tlačítko IR group (IR skupina).
LED indikátor na dálkovém ovladači začne blikat.
2. Vyberte požadovanou IR skupinu.
LED indikátor přestane blikat, IR skupina je nyní nastavena.
3. Zaměřte dálkový ovladač na modul OccuPlus a stiskněte zelené tlačítko OK.
Dálkový ovladač odešle všechna uložená nastavení (aplikační režim, stav po
zapnutí, úroveň pozadí a IR skupinu).
Volba bude potvrzena jedním bliknutím svítidel.
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4.3. Obnovení výchozích nastavení
Pomocí nástroje IRT8099 lze obnovit výchozí (tovární) nastavení systému OccuPlus (která platila v
době dodávky).
1. Stiskněte tlačítko Basics (Výchozí nastavení).
LED indikátor na dálkovém ovladači začne blikat.
2. Zaměřte dálkový ovladač na modul OccuPlus a stiskněte zelené tlačítko OK.
Obnovení bude potvrzeno jedním bliknutím svítidel.

POZNÁMKA
Pokud jste tlačítko Basics stisknuli omylem, můžete provedenou akci zrušit jeho opětovným
stisknutím. LED indikátor na vysílači pak přestane blikat.
POZNÁMKY
Obnovení výchozích nastavení se vztahuje na následující parametry:
Aplikační režim (výchozí nastavení: 1)
100-hodinový zahořovací režim (výchozí nastavení: vypnuto)
Stav po zapnutí (výchozí nastavení: zapnuto)
Úroveň pozadí (výchozí nastavení: 20%)
IR skupina (výchozí nastavení: A)
Skupiny všech svítidel připojených přes rozhraní DALI (systém OccuPlus bude pracovat v režimu
bez nastavení provozních parametrů)
Všechna spřažení přepínačů EnOcean
TIP
Stisknutím tlačítka Basics (Výchozí nastavení) se provede také vymazání nastavení nástroje IRT8099
(režim, stav po zapnutí, úroveň pozadí a IR skupina), pokud tato nastavení byla uložena v paměti.
Chcete-li zrušit nastavení pouze dálkového ovladače, během stisknutí zeleného tlačítka OK zakryjte
IR LED diodu dálkového ovladače.
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4.4. Provedení srovnávacího režimu
Chcete-li zkontrolovat správné provedení instalace a nastavení provozních parametrů systému
OccuPlus, lze jej uvést do tzv. srovnávacího režimu. Ve srovnávacím režimu veškeré operace na
systému OccuPlus probíhají vysokou rychlostí (10-krát vyšší, než normální rychlost), interval detekce
pohybu je nastaven na 30 sekund (nezávisle na poloze potenciometru) a funkce zapínání podle
denního světla a zrušení regulace podle denního světla jsou neaktivní. Srovnávací režim lze zapínat a
vypínat pomocí nástroje IRT8097 nebo IRT8099.
Zapnutí srovnávacího režimu

1. Srovnávací režim zapnete zaměřením dálkového ovladače na modul OccuPlus a stisknutím tlačítka
Test. LED indikátory na modulu OccuPlus začnou blikat v barevné sekvenci.
Vypnutí srovnávacího režimu

1. Srovnávací režim ukončíte zaměřením dálkového ovladače na modulu OccuPlus a stisknutím
tlačítka Test. Ukončení srovnávacího režimu bude potvrzeno dvojím bliknutím svítidel. Modul
OccuPlus se navrátí k normálnímu provoznímu režimu.

POZNÁMKA
Systém OccuPlus po jedné hodině trvání srovnávacího režimu automaticky obnoví normální provoz.
Tato změna bude také potvrzena dvojím bliknutím světel.
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5. Technické údaje
5.1. Informační LED indikátor
Modul OccuPlus sděluje různé provozní stavy prostřednictvím různých schémat blikání LED
indikátoru.

Obrázek 13: LED indikátory modulu OccuPlus
V následující tabulce je uveden přehled jednotlivých stavů sdělovaných LED indikátorem.
Schéma blikání
Nepravidelné

Barva
červená

Nepravidelné

žlutá

Nepravidelné

zelená

Cyklické (0,5s na jednu
barvu)
Tři krátká bliknutí
(do 0,5s)

zelená – žlutá – červená

Dlouhé - krátké
(1,5 s - 0,5 s)
Dlouhé - krátké
(1,5 s - 0,5 s)
Dlouhé - krátké
(1,5 s - 0,5 s)

žlutá - zelená

Dlouhé - krátké
(1,5 s - 0,5 s)
Nepřetržitá barva

zelená - žlutá

Nepřetržitá barva
Nepřetržitá barva

žlutá
zelená

Velmi rychlé blikání

libovolná

Všechny (červená, zelená a
žlutá)

červená - zelená
zelená - červená

červená
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Příčina
Byl detekován pohyb nebo přijat IR povel a
intenzita jasu svítidel v oblasti oken je vyšší
než 70%.
Byl detekován pohyb nebo přijat IR povel a
intenzita jasu svítidel v oblasti oken se
pohybuje mezi 40% a 70%.
Byl detekován pohyb nebo přijat IR povel a
intenzita jasu svítidel v oblasti oken je nižší
než 40%.
Je aktivován srovnávací režim.
V průběhu srovnávacího režimu byla
detekována událost na paralelní lince. Tento
stav je pro každou událost na paralelní lince
sdělován pouze jednou.
Probíhá manuální kalibrace nastavené
hodnoty pomocí tlačítka.
Probíhá automatická kalibrace nastavené
hodnoty pomocí tlačítka.
Pomocí tlačítka na dálkovém IR ovladači
bylo aktivováno adresování přes rozhraní
DALI.
Je aktivován režim učení ovládání
přepínačem EnOcean.
Na jednom nebo obou výstupech
rozhraní DALI vznikl externí zkrat,
paralelní rozhraní není správně
připojeno,
ve stejné lince rozhraní DALI jsou
připojena dvě zařízení OccuPlus.
Nastala vnitřní chyba.
Pomocí dálkového ovladače byl aktivován
zahořovací režim, provozní doba svítidel v
oblasti oken dosud nedosáhla 100 hodin a
intenzita jasu nejméně jednoho svítidla
dosahuje 100%.
Došlo k vzájemnému rušení infračervených
signálů. Současně se používá příliš mnoho
dálkových IR ovladačů nebo je v daném
místě přítomno nadměrné množství IR
paprsků.
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5.2. Přehled nastavení
V této části je uveden přehled nastavení parametrů modulu OccuPlus. Pro popis parametrů závislých
a nezávislých na režimu jsou použity samostatné tabulky. Tyto tabulky jsou určeny pouze pro zkušené
uživatele, obraťte se prosím na vašeho zástupce společnosti Philips.

Inteligentní
časovač

Časovač intervalu
osvětlení pozadí

Odpočívárna

Konferenční místnost

Pracoviště s otevřeným prostorem
s paralelní linkou

Vlastní konfigurace

3

Chodba

Neaktivní
Aktivní
Neaktivní
Pouze okna
Okna + chodba
0 min
5 min
10 min
15 min
0 min
15 min
30 min
60 min
90 min
120 min
150 min
Nekonečno

2

Pracoviště s otevřeným prostorem
(bez detekce pohybu)

Regulace podle
denního světla
Spínání podle
denního světla

1

Kancelářská buňka (bez detekce
pohybu

Neaktivní
Pouze okna
Okna + chodba

Učebna

Zrušení regulace
podle denního
světla

Pracoviště s otevřeným prostorem

Aplikace paralelní
linky

Číslo režimu
Neaktivní
Manuální zapínání automatické vypínání
Automatické zapínání automatické vypínání
Osvětlení pozadí
Lokální obsazení

Režim obsazení

Kancelářská buňka

Tabulka 11: Parametry závislé na režimu

4
X

5
X

6

7

8

9

10

X

X

X

X
X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X(1)

X(1)

X

X

X(1)

X(1)

X(1)

X
X

X
X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

X

X
X
X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

1. Tyto hodnoty se v daném režimu nepoužívají, neboť světla se nebudou zapínat podle detekce
pohybu.
2. Časovač intervalu osvětlení pozadí se v režimu 7 vztahuje pouze na portálová svítidla.
3. Vlastní režim lze vybrat pouze změnou parametru. Modul OccuPlus poté automaticky přepne na
režim 10 a zkopíruje všechny ostatní parametry do režimu 10
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Tabulka 12: Parametry nezávislé na režimu
Parametr
Rozsah
Stav po zapnutí
Úroveň osvětlení pozadí

Nastavený režim
Infračervená skupina
Čas vypínacího stmívání
Zahořovací režim
Časovač detekce pohybu
Korekce snímače osvětlení
Potvrzující LED indikátor

Vypnutí světel,
Zapnutí světel (výchozí nastavení)
10%
20% (výchozí nastavení)
30%
40%
50%
60%
70%
1 (výchozí nastavení), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
A (výchozí nastavení), B, C, D, E, F, G
0,7 (výchozí nastavení), 1, 1,4, 2, 2,8, 4, 5,7, 8, 11,3, 16, 22,6, 32, 45,3, 64
sekund
Aktivní
Neaktivní (výchozí nastavení)
Nastavení potenciometrem, 70 sekund, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 minut
Výchozí nastavení: nastavení potenciometrem
Neaktivní, -40%, -30%, -20% (výchozí nastavení), -10%, 5%, 10%, 15%, 20%,
25%, 30%, 35%, 40%, 45%, 50%
Aktivní (výchozí nastavení)
Neaktivní

5.3. Další nastavení IR kódu
Na požádání je u společnosti Philips k dispozici seznam všech IR povelů.
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6. Často kladené otázky
6.1. Otázka: Proč LED indikátory na modulu OccuPlus svítí trvale červenou barvou?
Popis činností LED indikátorů naleznete v článku 5.1.

6.2. Otázka: Proč LED indikátory trvale blikají?
Popis činností LED indikátorů naleznete v článku 5.1.

6.3. Otázka: Proč neprobíhá regulace podle denního světla, svítí-li všechna svítidla
stejnou intenzitou jasu?
K modulu OccuPlus je pravděpodobně připojeno příliš svítidel. Odpojte všechna svítidla kromě
jednoho a ověřte, zda regulace podle denního světla probíhá s jedním připojeným svítidlem.

6.4. Otázka: Proč všechna svítidla svítí s konstantní úrovní jasu 100% (nouzový
režim)?
Možné příčiny:
Pravděpodobně nastal zkrat na lince rozhraní DALI,
ve stejné lince rozhraní DALI mohou být připojena dvě zařízení OccuPlus,
k jednomu výstupu rozhraní DALI je pravděpodobně připojeno příliš mnoho podřízených jednotek,
vstupní linka rozhraní DALI je odpojena od napájecího napětí.
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