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כללי
על החברה
חברת  TOUCHWANDמבוססת על יוצאי חברת  I FEELוחברת שטוטלנד פתרונות ועוסקת בפיתוח וייצור מערכות
בקרת מבנה ובית חכם.
החברה מפתחת ומייצרת את מוצריה בפתח תקווה ,ישראל.
מערכות החברה מבוססות על פלטפורמה יציבה וחזקה עם תמיכה בתקינה בינ"ל וקישור למערכות צד שלישי שונות.
מוצרי החברה מיועדים לשווקים שונים ובעיקר:
•

אינטגרטורים העוסקים במערכות בית חכם

•

אינטגרטורים המעוניינים במערכות לניהול משרדים ובנייני משרדים

•

אינטגרטורים העוסקים בבתי מלון

•

אינטגרטורים העובדים מול יזמי בניה

החברה אינה פועלת עם לקוחות קצה ואינה מספקת להם שירותים וציוד.

על המוצרים
המוצרים המוצעים על ידי החברה:
•

הקונטרולר  - Wanderfull Hubמשמש לניהול מערכות אלחוטיות בתקן  .Z-WAVEהרכיב תומך גם
ביחידות מבוססות  Wi-Fiובתקן  KNXהמשמש לחיבור מערכות קוויות.
למוצר מערכת ניהול המאפשרת שליטה בבתים ומבנים בממשק ידידותי למשתמש ,אם היררכיית
משתמשים הכוללת מנהל ,טכנאי ומשתמש קצה .המערכת מבוססת על שירותי ענן חיצוניים (כרגע )AWS
ומאפשרת שרידות ,גם בעת תקלה.
גם משתמש הקצה וגם האינטגרטור מצוידים בשירותי ענן המאפשרים גישה מרחוק ,גיבויים וקבלת מידע
והתראות.
ניתן לראות את תיאור המוצר באתר האינטרנט או לעבור על הפרטים הטכניים בקישור הבא .ניתן לראות
סרטון המציג את המוצר בקישור הבא – https://www.youtube.com/watch?v=6uwGouDiRNM

•

מפסק מיקרומודול  – InWand Double Micro Moduleמיקרו מודול לבית חכם העובד בתקן ,Z-WAVE
המיקרו מודול היחיד שמציע פונקציונאליות כפולה .משמש לשליטה על תריסים או תאורה בתקן .Z-WAVE
הסבר מפורט ופרטים טכניים ניתן למצוא בקישור הבא.

•

 WallWandמסך מגע  – LCDמפסק אלקטרוני חכם עם צג  ,LCDלשליטה על תריסים ,תאורה ותרחישים
בתקן  .Z-WAVEפקד זה מציע פונקציונאליות ועיצוב ,ותומך בעד  15אייקונים הנבחרים מתוך ספרייה של
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מעל ל 150אייקונים ,המציגים מגוון אפשרויות בית חכם .הסבר מפורט ופרטים טכניים ניתן למצוא בקישור
הבא.
•

בקר מיקרומודול  – InWand Double Micro Module 24V DCמודול קטן שמציע פונקציונאליות כפולה
לתריסים  24vבתקן  ,Z-WAVEהמאפשר לשלוט בתריסי זכוכית ובתרחישים .הסבר מפורט ופרטים טכניים
ניתן למצוא בקישור הבא.

•

 – TouchWand ACWandהתקן חכם השולט על יחידות מיזוג ומוניטורים וחוסך בצריכת האנרגיה .הוא
משתמש בחיבור  ,Wi-Fiמתחבר ומוצמד לקונטרולר .הסבר מפורט ופרטים טכניים ניתן למצוא בקישור הבא.

שימו לב :לפני המעבר על חוברת ההדרכה יש לוודא שימוש במסמך העדכני ביותר אשר נמצא
באתר החברה.

מערך השירות והתמיכה
מוצרי החברה מיועדים להתקנה באמצעות חשמלאי.
אזהרה – בעת התקנת היחידות חובה לשים לב למספר נתונים:
 .1אין לעבור זרם של  5Aלממסר עבור תאורה או תריסים.
 .2יש להוריד את המתח בבית או בחדר בו תבוצע ההתקנה ,טרם ההתקנה.
 .3יש לוודא שהחוטים המחוברים אינם נוגעים זה בזה ואין סכנה לקצר.
 .4במידה ומתקינים יחידת  InWandאו – WallWandיש לוודא שיש מקום מאחורי המפסק טרם הכנסת
היחידה .קופסת עומק גוויס  3מותאמת לעד  2יחידות  InWandולחילופין עד יחידת .WallWand

הדרכות
החברה

מקיימת

הדרכות

שוטפות.

ניתן

להירשם

באמצעות

האתר

בקישור

הבא:

 http://www.touchwand.com/contact/או לפנות אלינו לצורך הדרכות נוספות בכל פעם שנדרש ידע נוסף.

תמיכה טלפונית ותמיכה באתר הלקוח
ניתן לקבל תמיכה טלפונית בשעות הפעילות  ,בין השעות  09:00עד  17:00באמצעות טלפון 03-5089553
ניתן לקבל סיוע בהתקנה מעל  15יחידות .התקנה ראשונה אינה כרוכה בתשלום.
כל התקנה לאחר מכן הינה בעלות של  ₪ 1,200ליום עבודה.
ניתן לקבל מפסקי  TOUCHמתוכנתים ללא עלות להתקנה הראשונה .זמן אספקה הינו עד  5ימי עבודה.
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כל תכנות לאחר מכן הינו בעלות של  ₪ 100למפסק .TOUCH
שימוש ב  ToolKitבהתקנה של מעל  10יחידות הינו חובה .מחיר ההשכרה של יחידה כזו הינו  ₪ 150ליום ומטרתה
לספק כלי הבנה של יציבות הרשת .יש להודיע בעת ההזמנה.

כמו בכל מערכת ,גם אצלנו ,אוספת המערכת בעת הפעלתה מידע על השימוש בה .הסיבה היא שאנו מעוניינים
לשפר את המערכת .תקלות יכולות לקרות בכל מוצר ,ואיסוף נתוני השימוש אינו נעשה במערכת מפאת צנעת
הלקוח.
יחד עם זאת ,במידה ונוצרה תקלה בהפעלה התקינה של המערכת ,אנו מבקשים לא לבצע  RESETשל הקונטרולר.
 RESETכזה ימחק את הנתונים ויקשה עלינו לשחזר את התקלה.
מובן שהלקוח ירצה להחזיר את המערכת לקדמותה ,אבל אנו נהיה מעוניינים בעזרתו .במקרה כזה ,נבקש שיפנה
אלינו כדי שנוכל לבצע העתקה של נתוני המערכת באותו הרגע.
העתקת נתוני המערכת תשמש אותנו לצורך מחקר ושיפור.
כמובן שלא ניתן לאלץ מתקין או לקוח לסייע.

אפליקציות בטלפונים הסלולאריים
כל המשתמשים יכולים לגשת לאפליקציה של  Wanderfull hubדרך הטלפונים הסלולאריים ע"י הורדת
 TouchWandבחנויות האפליקציות של אנדרואיד ושל אפל .אנחנו תומכים בגרסאות האחרונות של אנדרואיד,
ובגרסאות  iOS 11ומעלה.
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הגדרת מערכת הניהול

איתחול הקונטרולר
הוצא את יחידת הניהול וחבר אותה לשקע החשמל באמצעות מתאם לחשמל (מסופק באריזה) דרך מחבר הכח
הנמצא בחלקה האחורי של היחידה.
כאשר היחידה נדלקת ,כל נורות ה LEDידלקו באור אדום .נורות אלו נותנו חיווי לסטטוס האינטרנט,COM ,Z-Wave ,
 IRו.RS232-
אינטרנט אור ירוק קבוע

חיבור לענן

אור אדום מהבהב

אין חיבור לאינטרנט

אור צהוב מהבהב

העברת מידע

 Z-Waveאור ירוק מהבהב

העברת מידע

אור אדום מהבהב

אין חיבור מבוסס

אור צהוב מהבהב

מצב צימוד

 COMאור ירוק מהבהב
אור אדום מהבהב

העברת מידע
אין חיבור

לאחר מכן ,חבר את כבל הרשת לפורט האתרנט מאחור וחבר את הצד השני למפצל רשת  switchאו לראוטר .לאחר
חיבור הכבל ,ידלקו שתי נורות  LEDירוקות בשני צידי הפורט ,אחת תהבהב בירוק והשנייה תדלק באופן רציף.
לאחר מכן ,תידלק נורת ה internet-בחלק העליון של היחידה בצבע ירוק.
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קיימות  2דרכים להתחברות ליחידת הניהול:
 .1חיבור דרך הרשת מקומית – יחידת הניהול תקבל כתובת  IPמהראוטר .באמצעות שימוש בכל תכנת סריקת
 IPברשת ,ניתן למצוא את כתובתו של הקונטרולר .בדרך כלל כתובת ה MAC-שלו תתחיל ב
 F8:DC:7A:XX:XX:XXושם היצרן הינו  .Varisciteהכנס את כתובת ה IP-בדפדפן האינטרנטץ
 .2חיבור ישיר לקונטרולר באמצעות  – Wi-Fiלקונטרולר יש  – Service Set Identifier( SSIDשם רשת הWi--
 Fiשלו) הרשום בגב יחידת הקונטרולר .מצא את שם הרשת של הרכיב בין רשתות ה .Wi-Fi-לאחר איתור
הרשת יש להתחבר כאשר הססמא הינה  .Wandefullלאחר מכן יש להיכנס לדפדפן ולהכניס את כתובת
ה  IPהבאה.192.168.0.1 :

לאחר ההתחברות יופיע מסך הכניסה .במסך הכניסה יש להקיש על "אין לך חשבון?"

טופס חדש יופיע .על מנת להירשם יש להכניס בשם משתמש כתובת מייל תקינה ולבחור סיסמא אשר יש להקיש
פעם נוספת לאימות .לאחר מילוי הפרטים יש להקיש על התקן אישור.
שימו לב כי שם המשתמש הינו אימייל חד ערכי ולכן אין בעיה של אותיות גדולות  /קטנות.
הסיסמא רגישה לאותיות גדולות או קטנות .ניתן להזדהות גם באמצעות משתמשים בפלטפורמות נוספות (ראה
"חיבור דרך רשתות חברתיות").
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יש לסרוק את קוד ה QR-הנמצא בחלק התחתון של המכשיר באמצעות טלפון חכם נייד או מצלמת המחשב הנייד.
הסריקה תאפשר המשך תהליך הרישום.
במהלך תהליך הרישום תופיע התמונה הבאה:

בסיום תהליך הרישום יתקבל מסך הלוח הראשי של ממשק הניהול.

יש לבחור בלשונית הגדרות.
לאחר המעבר למסך הגדרות יש לבחור בתת תפריט "כללי" ולבחור מיקום – מדינה ,אזור זמן ,למלא את קווי האורך
וקווי הרוחב.
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ניתן למצוא את קווי האורך והרוחב המתאימים באמצעות  Google Mapsבאמצעות הצעדים הבאים:
 .1הכנס את כתובתך בשורת בחיפוש ולחץ על המקש הימני מעל הסיכה האדומה שמופיעה:

 .2לחץ על "מה יש כאן?" .בחלון שמופיע לחץ על נקודות הציון (מסומנות באדום):

 .3לאחר מכן יופיעו קווי האורך והרוחב בצד ימין של המסך (ראה סימון באדום):
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תחת הגדרות כלליות יש לבחור יחידות טמפרטורה ,שפה ,ולוח שנה לפי הדת הנדרשת.

שימו לב כי בבחירת לוח שנה לפי הדת הנבחרת ניתן יהיה לבחור בהמשך בחגים הרלוונטיים לדת.
כמו כן כאשר מגדירים את יחידת המידה של הטמפרטורה ניתן יהיה לקבל דיווחים ולהגדיר תרחישים בהתאם ליחידת
מידה שנבחרה.
בסיום תהליך הגדרות הכללי יש ללחוץ על "שמור" בתחתית הדף.
שים לב כי שם המשתמש אינו רגיש לאותיות גדולות או קטנות באנגלית .הסיסמא רגישה לגודל האותיות.

חיבור דרך רשתות חברתיות
למשתמשים יש אפשרות לבצע התחברות לממשק הניהול וביצוע אימות דרך מגוון פלטפורמות כמו ,Facebook
 google+או .LinkedIn
ניתן לבחור בתהליך זה במסך הכניסה הראשוני בהקשה על האייקון של אחת מהרשתות החברתיות המופיעות
בתחתית המסך.

שימו לב בתהליך חיבור דרך הרשת החברתית שם המשתמש והסיסמא של כניסה לממשק הניהול חייבים להיות
זהים לאלו של הרשת החברתית.
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הגדרות יחידת ניהול
מערכת ממשק הניהול מחולקת ל  5לשוניות
•

לוח ראשי – המסך בו הלקוח פוגש במערכת ומבצע בו את מירב פעולותיה.

•

חדרים – חדרים ,משרדים וכו'.

•

תרחישים – המסך בו מתאים הלקוח את המערכת לצרכיו.

•

יחידות – המסך בו ניתן לצפות ביחידות המחוברות למערכת ,סוגן ,הסטטוס שלהן ,ובו ניתן להוסיף ולהסיר
יחידות.

•

הגדרות – מסך בו ניתן לשנות הגדרות מערכת.

כל אחד מחלקי המערכת (הלשוניות) מוגדר באופן עצמאי ומחובר לחלקים האחרים בלשוניות הרלוונטיות.
שימו לב :חשוב מאוד לבצע את ההגדרות המלאות למערכת לפני עזיבת אתר ההתקנה.
חשוב להדגיש ללקוח כי ספר מערכת זה כולל את מגוון האפשרויות אשר ניתן להגדיר לטובת צרכיו.

האפליקציה מתנתקת אוטומטית לאחר  30דק' ללא פעילות.

לוח ראשי
המסך הראשון בכניסה לממשק הניהול הינו הלוח הראשי .מסך זה מכיל שניים או שלושה חלקים בהתאם לסוגי
היחידות המחוברות ליחידת הניהול והם ניתנים להתאמה לטובת המשתמש.

ממשק כאשר מתחברים מהמחשב
כשמתחברים ,תחילה הלוח הראשי מוצג .הלוח הראשי מחולק לכמה חלקים:
•

ישנם שלושה אייקוני סטטוסים (ענן ,מנורה וכפתור יציאה מהמערכת).
 oכאשר הענן בצבע ירוק ,הקונטרולר מחובר דרך האינטרנט.
 oכאשר הענן בצבע אדום ,הקונטרולק מחובר דרך הרשת המקומית.

•

מצד ימין נמצאים כל סוגי התרחישים בבית.

•

לאחר שמוגדרות יחידות המזגן ,ניתן למצוא מצד שמאל התצוגה של המזגן .ליישומון המזגן יש את
האפשרויות הבאות:
 oלכבות ולהדליק את המזגן ע"י לחיצה על המחוון ליד כפתור השלח
 oכיוון הטמפרטורה עם הסליידר מתחת לכפתור השלח
 oתצוגת טמפרטורת החדר הנוכחית
 oמהירות המאוורר :נמוך ,בינוני ,גבוה ,אוטומטי
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לחיצה על שם ה ACשממוקם מתחת לסליידר הטמפרטורה ,האפליקציה תפנה אותנו מחדש ליחידה
בלשונית היחידות.
ע"י לחיצה על כל היחידות ,רשימה עם כל יחידות המזגנים המחוברות לקונטרולר תופיע

המחוון הימני משמש לקביעת מצב המזגן :קירור/חימום ,והמחוון השמאלי משמש לסגירת או הדלקת כל
היחידות .בתמונה לעיל כל היחידות דלוקות ,במצב קירור.
כפתור הכוכב הממוקם מימין ליחידה מאפשר את הוספת יחידת מזגן למועדפים בלוח הראשי.
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ממשק כאשר מתחברים מהאפליקציה
באפליקציה ,הלוח הראשי מחולק לכמה חלקים:
•

צריכת האנרגיה מוצגת למעלה

•

תרחישים

•

התרחישים המועדפים ע"י המשתמש

•

גישה מהירה לשאר האפליקציה מוצגת למטה
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חדרים
ניהול חדרים
לאחר ביצוע הגדרות ראשוניות למערכת רצוי להגדיר את החדרים – או האזורים המנוהלים ,באתר.
שלב זה בהתקנה חשוב ,שכן בבתים ,משרדים ובניינים ,כל אזור מנוהל המקבל שם מאפשר שיוך יחידות ופעולות
שונות אליו.
בהמשך ניתן לשנות את שמות החדרים בצורה פשוטה.

הוספת חדרים
הוספת או עדכון חדר מתבצעת ממסך חדרים .לחץ על הוסף חדר בתחתית המסך.

יפתח חלון הוספת חדר .ניתן לבחור אייקון מחלון האייקונים שנפתח ולהגדיר את שם החדר ,ולאחר מכן להקיש על
הוסף.

עריכת חדר
ניתן להיכנס לחלון עריכת החדר ע"י לחיצה על

מאפשרת למשתמש להגדיר את השם של החדר או להגדיר

אייקון אחר.
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יש אפשרות לתת ליחידה או לחדר אייקון ריק ,כלומר למחוק את האייקון הקודם:

מחיקת חדר
מחיקת חדר ניתנת לביצוע ע"י משתמש "מנהל" בלחיצה על הכפתור

 ,ולאחר מכן לחיצה על מחק בחלון

שנפתח.

ניהול חדרים – עדכון יחידות בתוך החדר
כאשר נכנסים לתפריט חדר ,מתקבל מסך ריק .בשלב זה המשתמש יכול להגדיר פרטי חדר כגון שם ואייקון.
בנוסף ,ניתן להקצות פריטים מגוונים כגון תאורה ,תריסים ומזגן בכניסה לתת-תפריט היחידות.

לאחר הגדרת החדרים והמרחבים השונים ניתן להתחיל בהגדרת היחידות במערכת.
מסמך זה הינו מסמך פנימי ושייך לחברת  TouchWand LTDאין לעשות בו שימוש למעט בהגדרת מערכת הניהול Wanderfull

---16-----

יחידות
במסך זה מתבצעת הוספת יחידות ,הסרת יחידות ,הפעלה וכיבוי יחידות.

כמו כן ניתן לראות במסך זה את סטטוס היחידות והיסטוריית ההפעלה של היחידות (לוג פעילות) תחת לשונית
סטטוס.
יש חשיבות גדולה לתת שם מתאים עם משמעות ליחידה לטובת קלות ההגעה אליה .למשל אם יש מספר נורות
בסלון (ספוטים ,פס לדים ,לד ,שקועים וכד') .בנוסף רצוי לשייך יחידה לחדר בו היא נמצאת על מנת לשלוט ביחידה
ממסך החדרים.
בנוסף ,במידת הצורך יש להגדיר קבוצות של יחידות ולשייך יחידות לקבוצה על מנת להשתמש בקבוצות או בחדרים
בתרחישים וכך לחסוך את בחירה מרובה של יחידות.

הוספת יחידות
לחץ על הוסף יחידה ולאחר שיתקבל חלון הוספת יחידה ניתן לבחור יחידות .בשלב זה תתבקש לבחור בין סוגי
היחידות בהן המערכת תומכתKNX ,Z-WAVE :ת מצלמות אבטחה ,יחידות בקרת טמפרטורה וקונטרולרים משניים.
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לאחר שנבחר הסוג הרצוי ,לחצו שלב ,והקונטרולר יתחיל לסרוק את כל היחידות הפוטנציאליות שניתן לחבר מהסוג
הרצוי .הוספת יחידה קורית במקביל לסריקה של הקונטרולר בעת לחיצה על שלב ,בדרך כלל נצטרך ללחוץ  3פעמים
על לחצן השילוב ביחידה שאנו רוצים לשלב בכדי לבצע את ההתחברות (זה נתון לשינוי בין סוגי היחידות השונים) .
בסיום תהליך השילוב אשר יכול להימשך עד דקה ,יופיע חלון שיודיע על הזדהות היחידה מול הקונטרולר.
יש לוודא כי היחידה המשולבת מתאימה לזיהוי .כלומר אם שילבנו יחידת מפסק בעל  2הפעלות נקבל switch 1/2
ואם שילבנו יחידת מתג תריס נקבל .shutter
מומלץ לתת שם מתאים ליחידה לבחור אייקון מאפשרויות הקיימות וכן לשייך את היחידה לחדר.
לאחר מכן תתווסף היחידה למסך היחידות ותקבל מספר יחידה – .unit id
הסבר מפורט על תהליך השילוב של כל יחידה במערכת ניתן לראות במדריך זה (עבור מצלמות ובקרי )coolmaster
ובמדריך ההפעלה של כל מוצר .TouchWand

כאשר יחידה נוספה ,יש אפשרות לראות את פעילות היחידה באיזור הסטטוס .זה יכול להיות מועיל לדוגמא כאשר
מכשיר לא עובד כראוי ,והמשתמש יכול לראות את פעילות היחידה .המשתמש יכול לשלב יחידות ממערכות שונות,
מסביבות עבודה של .Z-Wave, KNX, IP

בצד ימין מופיעה טבלה של מגוון היחידות ,עם האפשרות לאתר במהירות את היחידה המבוקשת בעזרת מיון או
חיפוש .למשתמש יש את האופצייה למיין את היחידות על בסיס השמות שלהן ועל בסיס ה( IDהסדר בו הן נוספו
למערכת) שלהן.
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בנוסף ,ניתן לסנן את היחידות לפי החדר או הקבוצה אליהן הן משויכות ,סוגן (תאורה ,תריסים ועוד) והקונטרולר
תחתיו הן נמצאות (במידה ומותקנים קונטרולרים משניים במערכת) .ניתן גם לסנן את היחידות לפי שמן.

הטכנאי יכול לקבוע אילו מכשירים יהיו נראים לשאר המשתמשים ברשימת היחידות .זה יכול להיעשות ע"י סימון או
אי סימון בתיבות הירוקות.
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שימו לב :האפשרות להחביא יחידות ישימה רק למשתמשים עם הרשאות של טכנאי!

המשתמש יכול לראות ליחידה נבחרת באילו קבוצות ותרחישים היא נמצאת במוצב בקבוצה ובמוצב בתרחיש .כל
יחידה יכול להיות מחוברת לחללים ולקבוצות שונות.

כל יחידה יכולה להיות משויכת לחדר ,ולמספר קבוצות ותרחישים.
בתפריט הסטורית צריכת אנרגיה ניתן לראות את צריכת האנרגיה של היחידה בשבוע האחרון.

קבוצות
כאמור ניתן לקבץ את היחידות כקבוצות .הוספת יחידה לקבוצה מאפשרת יעילות בבניית תרחישים .במקום לסמן
כל פריט בנפרד ,ניתן לבחור את כלל היחידות עם מאפיינים משותפים שאנחנו מגדירים .לדוגמא ,כל האורות בחדר
השינה ,כל התריסים בחלל משותף וכו'.
ע"י כפתור נהל קבוצות ניתן להוסיף ולמחוק קבוצות.
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ניתן למחוק יחידות מקבוצות ע"י לחיצה על האייקון

.

לאחר הוספת קבוצה ,עבור כל יחידה ניתן ללחוץ על הוסף לקבוצה תחת טאב מוצב בקבוצה .במסך שיופיע נסמן
את הקבוצות אליהן נרצה לשייך את היחידה ,ואז נלחץ על הוסף.
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חשוב לציין שניתן למחוק קבוצות רק כאשר החיבור הוא דרך הרשת המקומית.

יחידות – הגדרות תצורה
במקרים רבים ,נדרש להוסיף ליחידות הגדרות הניתנות ע"י היצרן לטובת פעולה אופטימלית של היחידה .יש לבדוק
עבוד על יחידה את ההגדרות הנדרשות כפי שצוינו ע"י היצרן .תהליך זה מתבצע בטאב ההגדרות של כל יחידה.
לאחר שהמידע הנדרש הוכנס ,לחיצה על שמור בתחתית תוסיף את השינויים למערכת.
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מחיקה או ניתוק של יחידה
ניתן למחוק יחידה בצורה פשוטה .לכן חשוב שרק המנהל יוכל לצבע פעולה זו .ע"י לחיצה על האייקון

המשתמש

יכול למחוק או לנתק יחידה.
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בלחיצה עליו יופיע החלון הבא:

ע"י לחיצה על  Unpairהיחידה לא תהיה זמינה יותר.
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שילוב מצלמת IP
יש אפשרות לחבר מצלמות ה IPלקונטרולר לשם קבלת סנאפשוטים כחלק מתרחישים שהוגדרו מראש .לדוגמא,
המשתמש יכול להגדיר תרחיש עם תנאי שמבוסס על פעילות גלאי (סנסור) ,ופעולת התרחיש היא שליחת סנאפשוט
מהמצלמה אל המייל של המשתמש.
רק משתמשים עם הרשאות טכנאי ומנהל יכולים להוסיף ולערוך מצלמת !IP

הגדרות תצורה
להוספת מצלמות ,המשתמש צריך תחילה להגדיר את מצלמות ה.IP
•

מצלמות Hikvision

כאשר מגדירים וידיאו/אודיו ,חשוב שהפרמטר עבור  Video Encodingיהיה  H.264ועבור  Profileיהיה basic
.profile
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•

מצלמות PROVISION

בהגדרות של מצלמות  PROVISIONחשוב להגדיר אינדקס  1או:

•

•

Main stream :Stream

•

1280x720 :Resolution

•

10 :Frame

•

CBR :Bitrate Type

•

)1024 :Bitrate (Kbps

•

Lowest :Video

•

40 :I Frame

•

H264:Video

•

Base line :Profile

מצלמות HiLook

להוספת מצלמת  ,HiLookהכנס לכתובת ה IPשל המצלמה מ Internet Explorerוהתקן  plug-inאם צריך .בהגדרות
הבסיס ב ,Networkוודא כי ה port-הוא  .80בהגדרות המתקדמות ( )Advanced Settingsאפשר  ONVIPוהוסף
משתמש עם זיהויים (שם משתמש ,סיסמא ו )Administrator-זהים לאלו שבמשתמש של המצלמה.
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•

מצלמות Dahua

עקבו אחר ההוראות הבאות להתקנת מצלמת  Dahuaבאפליקציה:
 .1התחברו ל IPהמלצה דרך Internet Explorer

 .2לכו להגדרות
 .3לכו לוידיאו
 .4ב ,Main Streamהשוו את ההגדרות עם הנ"ל ולחצו שמור בסוף:

 .5כעת ניתן להוסיף את המצלמה לקונטרולר Wanderfull
 .6לכו ליחידות ולהוסף יחידה
 .7תבחרו ) IP camera (ONVIFוהכניסו שם משתמש וסיסמא
 .8המצלמה כעת הוספה לקונטרולר .ניתן להוסיפה לחדר ולתת לה שם משמעותי.
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•

מצלמות Tiandy

להוספת מצלמת  ,Tiandyתחילה התחברו לכתובת  IPהמצלמה דרך  Internet Explorerועקבו אחר ההוראות
הבאות בכדי להוריד ולהתקין את התוסף.

לכו להגדרות ולאחר מכן ל Audio Video Set-ואז ל .Stream Set-ב General Set-הגדירו את הבאים:

ב Advanced setהגדירו את הבאים:
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שימו לב :אם המצלמה כבר כלולה בקונטרולר אבל ההגדרות לא הוגדרו כראוי – יש להסיר את המצלמה
מהקונטרולר ,לקבוע את ההגדרות המצלמה כראוי ,ולהתקינה מחדש בקונטרולר.

לאחר שמולאו ההגדרות ,ניתן להוסיף את המצלמות לאפליקציה של  .TouchWandלהוספת מצלמת  IPחדשה
לקונטרולר ,ראשית לחצו על כפתור הוסף יחידה.

בחרו ) ,IP camera(ONVIFולאחר מכן יש לבחור  Localאו .Remote
מצלמה מקומית
אם מצלמה מקומית הוגדרה ,המשתמש חייב להכניס שם משתמש וסיסמא.
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אחרי הכנסת הפרטים יש ללחוץ על שלב .לאחר שהיחידות שולבו ,צרפו את היחידה של המצלמה לחדר/לקבוצה,
בחרו אייקון ושם ,ואז לחצו סיום.
כעת ניתן לראות את יחידת מצלמת ה IPברשימת היחידות באפליקציה

מצלמת מרוחקת
להוספת מצלמת  Remoteלחצו על הוסף יחידה ,בחרו בסוג ) IP camera(ONVIFובחרו  .Remoteהכניסו את
המידע הבא:
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לחצו שלב והמצלמה תשולב ותהיה מוצגת ברשימת היחידות.
האפליקציה מאפשרת הוספת יחידה של מצלמה למועדפים בלוח הכניסה .בכדי לעשות זאת ,לחצו על אייקון העט
הממוקם במועדפים במסך הכניסה:

ואז סמנו את המצלמה הרצויה ולחצו שמור .כעת המצלמה הרצויה תופיעה במועדפים במסך הכניסה ,ואז ע"י לחיצה
על תמונה המצלמה ,המשתמש יוכל לראות את המצולם.

אפשרות זו זמינה גם בלשונית החדרים .מרשימת החדרים בחרו את החדר שהמצלמה נמצאת בו ,בחרו מצלמה
ולחצו על תמונה המצלמה.

מסמך זה הינו מסמך פנימי ושייך לחברת  TouchWand LTDאין לעשות בו שימוש למעט בהגדרת מערכת הניהול Wanderfull

---31-----

מחיקת מצלמה
ברשימת היחידות בחרו מצלמה ולחצו על הכפתור

.

בלחיצה על  ,Removeהיחידה תוסר מהרשימה ומהקונטרולר.
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תרחישים
מערכות בית חכם ובקרת מבנה נמדדות בהצלחתן על פי מגוון האפשרויות והיכולות של המערכת לבצע תרחישים
מורכבים בהגדרות פשוטות.
ממשק המשתמש של  TouchWandלבניית תרחישים ביחידת הניהול הינו פשוט וידידותי למשתמש.
בנוסף ממשק המשתמש נותן מענה להוסיף תרחישים מבוססי חגים יהודים ומוסלמים.

תרחיש הינו פעולה או מספר פעולות הקורות בהינתן תנאי מסוים או על ידי לחיצה על כפתור הפעלת תרחיש.

המערכת נותנת אפשרות ליצירה של  3סוגי תרחישים:
 .1דריכת תרחיש – נועד לבצע הפעלת תרחיש באופן יזום ללא קשר לתנאי מסויים .ניתן להגדיר פעולה או סט
פעולות שיתבצע ברגע שמפעילים את התרחיש.
 .2דינאמי – תרחיש דינאמי הינו תרחיש מבוסס תנאי כלשהו (זמן ,לחיצה על כפתור ,חיווי של גלאי ועוד).
 .3קבועים – תרחישי כפתור מוגדרים מראש אשר לחיצה עליהם תפעיל פעולה או סט של פעולות.
קיימים

4

תרחישי

קבועים

מראש

אשר

ניתן

לערוך

אותם

לפי

רצון

המשתמש.:

יום  /לילה  /מחוץ לבית  /בית
על מנת לצפות בכל התרחישים שהוגדרו לפי סוג יש ללחוץ על ראה הכל בקוביית הדינאמי או בקוביית דריכת תרחיש.
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תרחישים קבועים

על מנת ליצור תרחיש קבוע יש ללחוץ על הכפתור

בצמוד לאחד מהתרחישים הקבועים .בשלב זה יתקבל מסך

בניית התרחיש.
בתרחיש קבוע לא ניתן לעדכן את שם התרחיש.
במסך זה ניתן לבחור את הפעולות שיקושרו עם התרחיש ברצוי.
בסיום ההגדרות יש ללחוץ על אשר והתרחיש נבנה.
ראה תרחישים דינאמיים לפרטים אודות התנאים והפעולות הרלוונטיים.

תרחישים דינאמיים
תרחיש דינאמי הינו תרחיש שחוזר על עצמו בתדירות גבוהה וכולל מערך מגוון של פריטים.
על מנת להגדיר תרחיש דינאמי ,לחץ על הוסף תרחיש דינאמי.

מסמך זה הינו מסמך פנימי ושייך לחברת  TouchWand LTDאין לעשות בו שימוש למעט בהגדרת מערכת הניהול Wanderfull

---34-----

במסך הבא תוכל לקבוע את שם התרחיש ,התנאים והפעולות הרצויים.
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תוכל להשתמש בכל אחד מהתנאים הבאים:

ע"י לחיצה על הוסף עוד ניתן לקבוע יותר מתנאי אחד .לדוג' ,עבור תרחיש "בוקר" תוכל לקבוע שעה בה הוא יפעל.
עבור תרחיש "עזיבת משרד" תוכל לקבוע שעה בה הוא יפעל במקביל לחיווי מחיישנים (לא זוהתה תנועה ברבע
השעה האחרונה).
בין התנאים יכול להיות קשר "וגם" או "או".

לאחר קביעת התנאים הרצויים תוכל להגדיר את הפעולות.
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הפעולות יכולות להיות מותאמות לכל סוג של יחידה (כפי שניתן לראות בתמונה) .בנוסף ,ניתן הגדיר שליחת התראה
באימייל כאשר התרחיש מופעל .ע"י לחיצה על הוסף עוד ניתן לקבוע יותר מפעולה אחת עבור כל תרחיש.
עבור כל פעולה שתבחר ,ניתן לקבוע השהייה שמתחילה לאחר תחילת התרחיש .לדוג' ,עבור תרחיש "בוקר" ,נקבע
שעם הפעלתו התריסים ייפתחו ל ,50%-ולאחר  15דק' האור החדר השנה יידלק.

לאחר הגדרת הפרטים הנ"ל ,לחץ על אשר בתחתית הדף .לאחר מכן ,על מנת להפעיל את התרחיש ,לחץ על המחוון
הצמוד לשמו .כאשר המחוון ירוק ,התרחיש פעיל.
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דריכת תרחיש – תרחיש שמופעל ע"י המשתמש
תרחישים מסוג זה הינם תרחישים אשר המשתמש רוצה להפעיל באופן יזום.
בנית התרחיש הינה בדומה לבניית תרחיש קבוע כאשר ניתן לתת שם לתרחיש ולהגדיר את הפעולה שתתבצע
בלחיצה על  RUNבתרחיש.
כמו כן ניתן להפעיל תרחיש זה על ידי הפעלת תרחיש בתוך פעולה בבניית תרחיש דינאמי.
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בניית תרחישי קבוצות
מערכת היחידות שלנו יכולה להיות מורכבת במבנה נוסף – קבוצות.
כדי להגדיר מצב קבוצתי ,עליכם לבנות קבוצת יחידות מראש ,ולאחר מכן יהיה ניתן ליצור תרחיש לקבוצה זו.
(לדוגמא ,ליצור קבוצה של כל התאורה ולבנות תרחיש של כיבוי תאורה כללי על גבי קבוצה זו).

העתקת תרחיש
אם אנחנו בונים תרחיש מורכב ואנחנו רוצים לשנות את התרחיב בהפעלה יחידה ,אין צורך לבנות את התרחיש
מחדש .ניתן לעשות העתקה של התרחיש ע"י לחיצה על

.

מחיקת תרחיש
ניתן למחוק תרחיש רק כאשר החיבור הוא ברשת המקומית.
על מנת למחוק תרחיש לחץ על

ולאחר מכן לחץ על מחק במסך המופיע.

מסמך זה הינו מסמך פנימי ושייך לחברת  TouchWand LTDאין לעשות בו שימוש למעט בהגדרת מערכת הניהול Wanderfull

---39-----

הגדרות
הגדרות כלליות
בעת התקנת המערכת חשוב להגדיר את יחידות הטמפרטורה (צלסיוס או פרנהייט) ואת שפת המערכת – ערבית,
אנגלית ,צרפתית ,עברית ,הונגרית ורוסית .המערכת גם תומכת במספר לוחות שנה – עברי ומוסלמי .הגדרת לוח
השנה חשובה עבור תרחישים מבוססי חגים דתיים.

במידה ולא הוגדרו נקודות הציון ,המערכת לא תוכל להפעיל תרחישי זמן בצורה נאותה או בכלל לא!

הגדרות כלליות -מבט על לוג המערכת
כדי לבחון את תקינות פעולת המערכת או כדי לוודא שמצבים מסויימים פועלים כשורה ,מספקת המערכת מידע על
כלל הפעילויות שהתרחשו בה .בתפריט ההגדרות >-כללי ניתן לבחור את כמות הלוגים שיוצגו – חודש 3 ,חודשים,
חצי שנה או שנה אחורה ואז ללחוץ על כפתור הראה לוגים .בשלב זה יוצג המידע.
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סקירת לוג המערכת:
ניתן לראות את סוג היחידה (גלאי/תריס/תאורה) בעמודה השמאלית.
במידה והיחידה משויכת לחדר ,ניתן לראות את החלוקה לחדרים בעמודה השניה משמאל.
פעילות אחרונה של המערכת נמצאת בעמודה השלישית משמאל .
בעמודה הימנית ניתן להבחין באירוע או בסוג השינוי/הפעילות המתבצעים בכל רגע נתון באותה יחידה שאנו סוקרים
בלוג.
מתקינים מיומנים יבדקו את הפעלת היחידות והמצבים השונים לאחר בנית המצבים השונים והפעלתם.

הגדרות כלליות -דוחות
לחצו על לשונית דוחות ,ניתן לראות שלושה סוגי דוחות שונים :צריכת חשמל ועלותה ,צריכת אנרגיה ,עלות צריכת
אנרגיה .הדוחות ניתנים על  7הימים האחרונים או על החודש האחרון.

מסמך זה הינו מסמך פנימי ושייך לחברת  TouchWand LTDאין לעשות בו שימוש למעט בהגדרת מערכת הניהול Wanderfull

---41-----

הגדרות כלליות-הגדרת רשת הבית
יכול להתבצע רק ע"י משתמש עם הרשאות טכנאי!
הגדרות אלו יבוצעו ע"י כניסה להגדרות רשת.

חשוב להכניס את ה  SSIDשממוקם בגב הקונטרולר ואת כתובות ההתחלה והסיום של ה .LANאחרי הכנסת כל
המידע החשוב ,לחצו על כפתור שמור וישם.
בתפריט זה ניתן לקבל מידע נוסף אודות מצב החיבור ,כתובת ה ,MAC-ה IP-המקומי וה IP-המרוחק .יש אופציה
לרענן את המידע ע"י לחיצה על רענון.
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הגדרות כלליות – בנייה ירוקה וצריכת אנרגיה

מערכת הניהול של חברת  TouchWandמיועדת לספק נתונים על צריכת החשמל והאנרגיה במבנה או בבית.
לצורך כך ,על יחידות הקצה לכלול בקר צריכת חשמל המספק את המידע.
לאחר מכן ,יש לבצע מספר תהליכים:
•

במסך האנרגיה יש לסמן את ההגדרה – צריכת אנרגיה

•

לאחר סימון יחידה זו ,יופיעו בכל המסכים עדכונים של צריכת החשמל בכל יחידה .ניתן יהיה לראות מה צריכת
החשמל בכל אזור או בכלל הבית/בניין

הגדרות כלליות -הוספת משתמש
על מנת להוסיף משתמש ,הכנס לתת-תפריט משתמשים תחת הגדרות ולחץ על הוסף משתמש.
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לאחר הכסת שם המשתמש והסיסמא יש לקבוע את סוג המשתמש .מערכת הניהול תומכת במספר סוגי
משתמשים:
משתמש טכנאי בעל יכולת שליטה והגדרות מורכבות.
משתמש בעל יכולת ניהול וגישה למסכי ההגדרות .משתמש זה מוגדר במערכת כמשתמש מסוג "."ADMIN
משתמש המסוגל רק לבצע שימוש במערכת ללא יכולת לבצע שינויים בהגדרות או לבנות מצבים ותרחישים שונים
משתמש כזה קרוי במערכת –.USER
בעמוד הבא תמצאו טבלה ובה הרשאות כל משתמש במערכת.
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USER
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מועדפים
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הוספת חדר
עריכת חדר
מחיקת חדר
תרחישים
הוספת תרחיש
משתמש
הוספת תרחיש דינמי
עריכת תרחיש
מחיקת תרחיש
דריכת תרחיש
הפעלת תרחיש
()Run
עריכת תרחיש קבוע
יחידות
הוספת יחידה
עריכת יחידה
מחיקת יחידה
שליטה ביחידה
הפעלת יחידה
הוספת קבוצת
יחידות
מחיקת קבוצת
יחידות
הגדרות
כללי
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אפשרויות אנרגיה
משמשים
Firmware
גיבוי
Z-Wave
אסוציאציות
עדכון רשת Z-Wave
אתחול רשתZ-
Wave
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הגדרות כלליות -ביטול תהליך האימות של טווחי  IPספציפיים
ביטול הרשאות יכול להתבצע רק ע"י משתמש עם הרשאות טכנאי!
המשתמשים יכולים לבטל את תהליך ההזדהות מטווחי  IPספציפיים ,כך שהמשתמש לא ינותק מהאפליקציה לאחר
 30דק' ללא פעילות .על מנת לאפשר את אופציה זו יש להיכנס להגדרות  >-כללי.

לאחר לחיצה על הקופסת האפשר קבצי  Cookiesייפתח פילטר ה .Range-ניתן לבחור את טווח כתובות ה IP-מהן
לא יהיה צורך בהתחברות מחדש או להגדיר טווח רצוי בעצמך .לאחר מכן ,לחץ על שמור.
רק כאשר תתחבר לאפליקציה מטווח הכתובות שהוגדר הניתוק האוטומטי לא יתרחש.

הגדרות כלליות -שדרוג גרסה
עם ההתחברות לאפליקציה תקבל התראה על המסך הראשי במידה וקיים עדכון תכנה זמין .ההתראה תכלול שני
קישורים – הראשון לפירוט העדכונים בגרסה החדשה והשנייה תפנה לעמוד בו תוכל לבצע את העדכון.

אם יש עדכון תוכנה ,ע"י לחיצה על עדכן תוכנה ,תוכל לבצע עדכון.
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בלחיצה על אותו כפתור יש אפשרות לעדכן את כל הקונטרולרים המשניים (במידה ומותקנים כאלה) מהקונטרולר
הראשי .במהלך תהליך זה יופיע המסך הבא:

אם הגרסה המותקנת היא העדכנית ביותר ,המערכת תציג את העדכון של הגרסה העדכנית כפי שניתן לראות
בתמונה הבאה:

ניתן לקבל מידע על עדכוני תוכנה ולבחור האם לבצע את העדכון כעת או לדחות למאוחר יותר .עדכוני גרסה משנים
את האפשרויות הבאות:
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•
•
•
•

עדכוני אבטחה
העלאת עוד מוצרים למערכת הניהול
חיבור ותמיכה עם מוצרי צד ג' כמו מערכות אזעקה ,מזגנים ועוד
הוספת תמיכה למוצרי קצה Z-Wave

שירות זה עשוי להיות כרוך בתשלום נוסף!

הגדרות כלליות -גיבוי יומי וידני
תפריד הגיבוי נמצא תחת הגדרות.

מרגע חיבור המערכת לשירותי הענן ,מתבצע במערכת מדי יום בשעה  3לפנות בוקר ,הליך גיבוי מלא של כל מערכת
הניהול.
מטרת הגיבוי היא ליצור אפשרות לשחזר את המערכת והיחידות מהענן.
היה ויחידת קונטרולר נפגעתה מכל סיבה שהיא ,יכול המתקין להגיע לבית הלקוח עם יחידה אחרת ,ובאמצעות שם
וסיסמא להעלות את כל המערכת בפרק זמן קצר.
המידע המגובה כולל את שמות היחידות ,שמות החדרים ,הקבוצות המוגדרות במערכת ,תרחישים שנבנו ,הגרסה
המתאימה ,עדכוני הלקוח והתראות שהוגדרו ,שמות המשתמשים וסוגי המשתמשים בהיררכיה של המערכת.

יש לשים לב – לקוח הבוחר בכניסה באמצעות כתובת  IPקבועה ,ולא באמצעות שירותי ענן ,נדרש לגבות את
הקונטרולר באמצעות גיבוי  .USBבמקרה זה ,העלאת הגרסה האחרונה הינה תלויה במשתמש ובזמן הגיבוי שלו.

באפליקציה פעולה זו מבוצעת ע"י לחיצה על שני כפתורים כפי שניתן לראות בתמונה למעלה ,צור גיבוי לענן וצור
גיבוי לכונן.
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לדוג' ,אם תבחר צור גיבוי לענן תקפוץ ההזהרה הבאה:

ע"י לחיצה על אוקיי תופיע הודעה נוספת.

העלאה מגיבוי יכולה להתבצע בהתקנה של קונטרולר חדש לרשת הביתית או המשרדית .לאחר מכן ,יש להיכנס עם
שם המשתמש והסיסמא של ה . ADMIN
יש לגשת לאחר מכן לדף ההגדרות ולהיכנס לתפריט  BACKUPוללחוץ על האופציה הרצויה.
לאחר הלחיצה מופיעה רשימת הגיבויים שנשמרו במערכת בחודשים האחרונים .יש לגשת לנקודת הזמן המתאימה
ולבצע שחזור ( .)Restoreבסיום העלאת הקובץ המעודכן ניתן להמשיך בעבודה.

חשוב – אין לצאת מבית הלקוח לפני ביצוע גיבוי לענן! בסיום הגדרת הבית – בצעו גיבוי מסודר!!!
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הגדרות כלליות-הגדרת מערכת Z-WAVE
על מערכת Z-Wave
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אסוציאציות
כאשר פותחים את הגדרות ה ,Z-Wave-ניתן ליצור אסוציאציות דרך תפריט האסוציאציות ,ודרך תפריט המתקדם
ניתן לנהל את רשת ה.Z-Wave-

אסוציאציות נוצרות באופן ישיר ממכשיר אחד לשני ,הן יכולות לשלוט במכשיר אחד או ב'קבוצה' של מכשירים (לרוב
 5או  6יחידות).
היתרון של שימוש באסוציאציות הוא שפקודות נשלחות באופן ישיר מהמכשיר השולט על המכשירים הנשלטים,
ולא דרך קונטרולר ה Z-Wave-מרכזי (במקרה זה .)Wanderfull hub ,כך ניתן לחסוך זמן כאשר מבצעים פעולות
הכוללות מספר יחידות קרובות המותקנות במרחק רב מהקונטרולר.
יצירת אסוציאציה
•
•

הכנסו אל הגדרות Z-Wave 
בחרו יחידת מקור ,אל תבחרו יחידה ששמה מסתיים ב"! "_root
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•

לחצו על היחידות הרצויות לאסוציאציה עם יחידת המקור שנבחרה

•

היחידות הנבחרות יעברו לתיבה הימנית

•

בסיום ,לחצו על שמור

הגדרות  Z-Waveמתקדמות
בתפריט המתקדם ניתן לעדכן ולאפס את רשת ה .Z-WAVE-קיימת גם האופציה להסרת יחידות מתפריט זה ,ע"י
הכנסת המזהה שלה.

 - NETWORK UPDATEמדובר בשלב המתבצע בתום הגדרת כלל יחידות הקצה במבנה ולאחר שנבדקה
הפונקציונליות של כל אחת מהן .מטרת ההליך כשמו כן הוא ,לרפא ולבצע אופטימיזציה לתקשורת שבין יחידת
הניהול לבין יחידות הקצה .משך זמן ההליך משתנה מדירה לדירה ובממוצע עומד על כ 15-דקות .בזמן שמתבצע
ההליך ,אין לגעת/לשנ ות ו/או להגדיר באופן פיזי ו/ואו וירטואלי את נקודות הקצה לשם הצלחת ויעילות ההליך.
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 - NETWORK RESETמדובר באיפוס גורף של כלל יחידות ה - Z-WAVEברשת ,לרבות ניתוק היחידות הקיימות
מהקונטרולר בלבד! מרגע שנרצה לעשות שימוש חוזר באותן יחידות ,יש לבצע  RESETמקומית עבור כל יחידה
בנקודת הקצה .המשמעות היא שגם אם בוצע  NETWORK RESETואנו רוצים לחזור לשלב הקודם ,ניתן לטעון גיבוי
קיים במערכת והיחידות בנקודות הקצה יוכלו לתקשר באופן מיידי עם יחידת הניהול.

 – WallWand JSON Editorבלחיצה על כפתור זה יפתח העמוד הבא:
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מערכת BitWise
תפריט  Bitwiseזמין רק למשתמשים בעלי הרשאות טכנאי/מתקין!

ניתן לערוך את הגדרות  Bitwiseבדף ההגדרות .תוכל לבדוק את סטטוס השרת ( )server statusוחיבורי הלקוח
( )client connectedע"י לחיצה על  ,Enable connectionואז ריענון הדף (לחיצה על .)F5
כאשר לוחצים על  ,Enable connectionתוכל להתחבר עם  .BitWiseבשדה  Listen on IPצריך להכניס את כתובת
ה IPהרצויה .כאשר מכניסים  0.0.0.0המשתמש יכול לגשת לחיבורים מכל כתובת  IPו 127.0.0.1משמשת לחיבורים
מקומיים.
הקונטרולר יוצר שרת  TPCושם לב ללקוחות שצויינו בהגדרות (לדוגמא  7443שהוכנס בשדה .)Port

קונטרולרים  BitWise AVמעוצבים להתאמה אישית של תת מערכו בבית או בכל מיקום אחר .במקרה של קונטרולר
 BC2או קונטרולר  ,BC1הלקוח הוא קונטרולר ה BitWiseעצמו וניתן לחבר רק לקוח אחד לקונטרולר שלנו .במקרה
של קונטרולר  ,BC4מספר החיבורים המקסימלי ניתן להגדרה בשדה .Max Connections
מכשירי המודול או הסקריפט מ BitWise-מעוצבים על מנת לאפשר למשתמשים לנהל את המעגלים החשמליים
והתרחישים שהוגדרו בקונטרולר .Wanderfull
בכדי לקבוע את מכשיר הסקריפט המשתמש חייב להגדיר את ה IPשל הקונטרולר port ,ופרוטוקול  .TCPכאשר
מכשיר הסקריפט של  Wanderfullמותקן בקונטרולר  BC4לדוגמא ,צריך גם לקבוע את הפרוטוקול לTPC GUI
ולקבוע  SERIALPORT1ל .)TPC( GUI Two- Way
השם מכשירים שמבצעים את את פעולות הסקריפט חייב להיות בפורמט הבא.<ID>_<NAME> :
•

שם המכשיר יכול לכלול רק מספר ID
מסמך זה הינו מסמך פנימי ושייך לחברת  TouchWand LTDאין לעשות בו שימוש למעט בהגדרת מערכת הניהול Wanderfull

---54-----

•

מספר ה IDחייב להיות מספר  IDאמיתי ,בהתאם ל IDשל הקונטרולר

•

שדה ה IDושדה השם חייבים להיות מופרדים בקו תחתון ("_")

•

שדה השם יכול להכיל את כל תווי ASCII
פונקציות תרחיש
•

ניתן להפעיל תרחישים קבועים רק על ידי פונקציית activation

•

תרחישים דינמיים ניתן לבטל או להפעיל בלבד .תרחיש דינמי לא מופעל ע"י פונקציית activation

Feedback
יש ארבעה סוגי פידבק לכל יחידה – ערך ,טקסט ,מצב ושם.
•

ערך ( :)valueהערך הנוכחי של יחידה (בתפיסות עשרוניות ,במקרה של מתג דינאמי זה יהיה  0או )255

•

טקסט ( :)textתווית טקסט מותאמת אישית שנשלחת מהבקר

•

מצב ( 1 :)stateאו  0המתאימים למצב הנוכחי של היחידה

•

שם ( :)nameהשם הנוכחי של היחידה מקונטרולר Wanderfull

מערכת KNX
תפריט  KNXזמין רק למשתמשים בעלי הרשאות טכנאי!

בדף ההגדרות ניתן למצוא מידע על סטטוס  .KNXיש אפשרות לקונטרולר לבדוק את החיבור לנתב  . KNX IPכאשר
לא מוכנסת כתובת ,ברירת המחדל תהיה .15-15-15
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כאשר מתחברים למערכת  ,KNXהחיבורים יכולים להיות מופעלים בשתי דרכים:
•

חיבור ישיר ,נדרשת כתובת KNX IP
-

•

חיבור ישיר נדרש כאשר חלק מהראוטרים/המתגים בבית חוסמים את ההודעות המשודרות ב.LAN

חיבור באמצעות multicast
-

חיבור  multicastהוא חיבור כאשר הנתב  KNXמקשיב/שולח אירועים לכותבת  IPשמורה ,בנוסף
לקשרים הישירים (אם קיימים).

אנחנו ממליצים להשתמש בהגדרות החיבור הישיר ולא לאפשר למערכת למצוא יחידת  IP-KNXמשל עצמה.
אם הקשרים עם  KNXלא משקפים את מצב היחידה ,שנה את סוג החיבור מ multicastלישיר בהוספת כתובת
מתאם  KNX IPבשדה ה.IP
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יישום פאנל  KNXתרמוסטט
פאנל  KNXתרמוסטט זמין רק למשתמשים בעלי הרשאות טכנאי ומנהל!
סוג חדש של יחידת  – KNXפאנל תרמוסטט משולב באפליקצית  .TouchWandהפאנל מקושר ליחידת מזגן
בקונטרולר ויכול להקשיב לקבוצת כתובות  KNXספציפית בכדי לשלוט ביחידת מזגן מהפאנל .הקונטרולר ישלח את
השינויים ביחידת המזגן הרלוונטית לפאנל דרך אותה קבוצת כתובות.
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הגדרת מערכות אזעקה PIMA
תפריט אזעקה זמין רק למשתמשים בעלי הרשאות טכנאי!
שימו לב! אם הלקוח משתמש באפליקציית  PIMAבסלולארי ,מערכת האזעקה לא תוכל להתחבר
לקונטרולר  .Wanderfullעל הלקוח לבחור בין שתי האפשרויות .חיבור האזעקה למערכת מאפשרת
למשתמש ליצור תרחישים המבוססים על האזעקה ומצב הסנסורים.
מערכת האבטחה  PIMAהיא מערכת אזעקה למערכות אוטומציה ביתיות 8 Captain .היא מערכת מתקדמת התרעה
על פולשים למתקני מגורים ואיזורי מסחר בגדלים בינוניים .החל מ 8איזורי אבטחה ,מערכת  8 Captainניתנת
להרחבה בקלות ,ומשתמשת בטכנולוגיה חוטית ואלחוטית על מנת לענות על צרכי אבטחה שונים.
סדרת  Hunter-Proמציעה מערכת אבטחה חוטית/היברידית מהשורה הראשונה ,לאיזורים מסחריים בגודל בינוני
עד גדול.
שימוש באשף ההתקנה של  ,PIMAהמתקינים נהנים מהגדרת מערכת קלה עם תכנות מערכת אינטואיטיבי..
להוספת נוחיות ,המשתמשים יכולים להוסיף שליטה מרחוק במערכת  Hunter-Proעם אפליקציית הססמארטפון
של  Hunter-Pro .PIMAמציעה בחירה בין ערוצי תקשורת שונים כולל  GSM/GPRS, SMS, TCP/IP, PSTNורדיו
לטווח ארוך .ניתן לשלב את  Hunter-Proכמעט בכל תשתית קיימת .מערכת האזעקה גמישה ,וניתנת להרחבה עם
סנסורים אלחוטיים עד ל 144-איזורי אבטחה.

חיבור המערכת
התחבר לאפליקציה וחבר את מערכת האזעקה
•

חיבור מערכת האזעקה עם הקונטרולר – ניתן לעשות זאת ישירות או דרך רשת מקומית .אם החיבור מבוצע
ישירות ,השתמשו בכבל שסופק ,ממיר  SA-232ומתאם  .LCL-11Aאם החיבור דרך הרשת המקומית (,)LAN
השתמש בכרטיס הרשת .net4pro-i

•

כאשר מכניסים שמות ,ספרות ותווים למערכת האזעקה ,השתמש בטבלה הבאה:
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הגדרת הפורט

הגדירו את השימוש בפוט הסיריאלי ,ביחס לחיבור ל( MS-תחנת ניטור) .ה MS-ניתן לחיבור באופן מקומי ,עם שימוש
בכבל  ,RS-232או מרחוק דרך ממשק ה IP-של כרטיס ה .net4pro-המערכת יכולה להשתמש במערכות ניהול של
בתים חכמים או בפרוטוקול הניהול של .PIMA

לאחר התקנת מערכת האזעקה ,תוכל לחברה למערכת של  TouchWandבאמצעות הצעדים הבאים:
•

הכנסו

לאפליקציה

של

TouchWand

מהלינק

הבא:

 ,https://cloud.touchwand.com/login.html?path=/הכנס שם משתמש וסיסמא והתחבר
•

פתח את האפליקציה ואת התפריט יחידות

•

אזעקת  PIMAתופיע עם שאר היחידות

•

בשונה משאר המכשירים ,אין צורך להצמדה עם יחידה זו .רק לחץ הוסף יחידה ובחר בסוג היחידה PIMA
כמו בתמונה .הכנס את שאר המידע – סוג ( ,)typeשם הסנסור ( ,)sensor nameואיזור ( ,)zoneולאחר
מכן לחץ על שלב.
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לאחר שזה נעשה ,היחידה הוספה לקונטרולר.
לאזעקת  PIMAיש גלאי שיטפון ,תנועה ,מגנטיות ועשן .כל גלאי מדווח דרך אפליקציית האזעקה ל WanderFull-על
הסטטוס שלו .המערכת מזהה את הסטטוסים ומופעלת בהתאם.
שימו לב :השביתו ( )disarmוהפעילו ( )armאת המערכת בכדי לוודא שהמערכת מגיבה ועובדת כראוי
עם קונטרולר WanderFull

ניתן לערוך את מערכת האזעקה בתפריט ההגדרות.
הכנס באפליקציה לתפריט ההגדרות ולאחר מכן אל אזעקה ,וסמן .Enable connection

לאחר מכן ,תוכל לראות את מצב  – PIMAמחובר ולא מחובר .בנוסף ,תוכל להתחבר מחדש ,להפעיל ולהשבית את
באזעקה .אם מתאפשר חיבור ,צריך להזין את הפרמטרים הבאים:
•

סוג אזעקת )PIMA type( PIMA

•

כתובת IP

•

פורט

•

סיסמא

ואז לחץ על שמור
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פרוטוקול RISCO
חיבור מוצרי  TouchWandואזעקת RISCO
ניתן לראות את מערכות אזעקה  RISCOמתחברות לקונטרולר  Wanderfullבתת תפריט אזעקה בהגדרות והן זמינות
לעריכה רק למשתמשים עם הרשאות טכנאי!
שימו לב :בכדי לאפשר עבודה עם אפליקציית אזעקת  RISCOבמקביל עם אפליקציית ,Wanderfull
לאזעקת  RISCOצריך להיות כרטיס .multi-socket

משתמש עם הרשאות מנהל ( )adminיכול להתחבר מחדש ,להפעיל ולהשבית את היחידה כפי שניתן לראות
בתמונה מתחת.

לאחר סיום התקנת מערכת האזעקה ,יש לבצע את הצעדים הבאים בכדי לאפשר חיבור עם אפליקציית
:TouchWand
 .1היה בטוח של RISCOיש multi-socket
 .2במקלדת המשתמש ,הקש על כפתור התפריט
 .3הכנס סיסמא
 .4הכנס לActivities → config SW → CS connect → via IP-
 .5לחץ ''V
להתקנת  RISCOכנס לתפריט הגדרות .המערכת ניתנת להוספה ועריכה תחת תת-תפריט אזעקה.
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לחץ על  .Add RISCOברגע זה מערכת  RISCOלא מחוברת והסטטוס  .Disarmed not mountedלאחר לחיצה על
הכפתור בחרו  .Enable connectionעליך להכניס כתובת  ,IPפורט ,סיסמא ולהעלות קובץ  .CSVולאחר מכן ללחוץ
שמור.

בעת החיבור ,תחילה הסטטוס של המערכת הוא מושבת ( .)disarmedלהפעלתה לחץ על  .Armבכל פעם
שתרצה ירצה להשבית את האזעקה ,עליך להכניס סיסמא.
לדוגמא ,לחץ על כפתור  Disarmבתפריט ההגדרות .יופיע טופס שבו תצטרך להכניס את הסיסמא:
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ניתן לעשות זאת גם מהלוח הראשי:

לאחר שהוספה היחידה RISCO ,תופיע ברשימת היחידות עם שאר המכשירים .המשתמש יכול לשלוט על היחידה,
לראות את הסטטוס שלה ,לצרפה לחדר ,לקבוצה ,ולסמנה במועדפים.

הוספת הגלאים של RISCO
ביחידות ,לחץ על הוסף יחידה להוספת הגלאים של  .RISCOבטופס החדש ,בחר  ,RISCOותוכל לבחור בסוג הגלאי,
שמו והאזור אליו הוא משויך .לאחר מכן לחץ על שלב.

לאחר שהגלאים התווספו ,בתגית יחידות ניתן לראות את מצב הגלאים .כעת תוכל להוסיף או להוריד את היחידות
למועדפים ,לחדרים ולקבוצות ולתפעלה משם.
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בנוסף ,קיימת אפשרות להשתמש במערכת האזעקה בתרחישים .להרחבה אודות התנאים והפעולות השונות
שניתן לבצע באמצעות תרחישים ,ראה את הפרק תרחישים.
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חיבור מזגן  VRFדרך (IP connectivity) cool master
חיבור קונטרולר  TouchWand Wanderfullלמזגן מסוג  VRFנעשה דרך מכשיר  .cool masterלחיבור נדרש מתאם
 .IPהאפשרות הזו מאפשרת לבתים/משרדים עם מזגני  VRFלהיות נשלטים ע"י הקונטרולר דרך מתאם cool
 .masterדרך תפריט הגדרות בחר  coolmasterולחץ Add Coolmaster

לאחר מכן לחץ על Enable connection
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הגדיר את הפרמטרים הבאים:
•

בחר סוג מזגן ()type

•

הגדר כתובת IP

•

הגדר פורט

•

הגדר תדירות  – )poll every( pollבאיזו תדירות למשוך מידע מהמזגן (ניתן לבחור בין פעם בשנייה ובין פעם
ביום)

לאחר מכן ,לחץ שמור.
להוספת יחידת המזגן לחץ על הוסף יחידה ביחידות ,ואז בחר  .COOLMASTERהגדירו את התאים המבוקשים ואז
לחץ שלב.

ייבוא יחידות coolmaster
ניתן לראות את הגדרות  coolmasterבתת תפריט  coolmasterמתוך ההגדרות ,והן ניתנות לעריכה רק ע"י
משתמשים עם הרשאות טכנאי!
בתחתית הגדרות  coolmasterניתן ללחוץ על כפתור  ,Import AC unitsלחיצה עליו תאפשר ייבוא יחידת מזגן
מיחידת השליטה של .coolmaster
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האופציות הן:
 .1בחירת כל יחידות המזגן
 .2בחירת יחידות מזגן ספציפית
לאחר הבחירה לחצו על .import
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הטמעה של קונטרולרים ראשיים  -משניים
הגדרה של קונטרולרים ראשיים ומשניים זמינה רק למשתמשים עם הרשאות טכנאי!
יישום של קונטרולרים ראשיים-משניים קיים החל מגרסה .187
לחללים גדולי ם שכוללים כמה קומות והרבה יחידות ,מומלץ לכלול יותר מקונטרולר אחד ברשת.
קונטרולרים יכולים להתחבר דרך  IPחוטי ולשלוט על הבית/הבניין בקלות .לכן ,אנחנו מגדירים קונרולר אחד ,שיהיה
הראשי ,וישלוט על כמה קונטרולרים משניים .כשזה נעשה ,ניתן לבנות תרחישים בין יחידות שמחוברות לקונטרולרים
שונים.
כאשר מתחברים מהאפליקציה ,המשתמש יכול לבחור הין קונטרולרים מותקנים.

שימו לב :כל הקונטרולרים הראשיים והמשניים חייבים להיות על אותה רשת מקומית!

לאחר שנבחרה כתובת ה IP-של הקונטרולר הרצוי ,לחץ על אשר והיכנס לאפליקציה.
בגרסה זו ,למשתמש יש אפשרות לתת שם לקונטרולר .זה אפשרי דרך ההגדרות ,תחת .Controller name
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בהגדות ,ישנו תת תפריט בשם  .Wanderfullכאשר נכנסים אליו ,המשתמש יכול להגדיר את סוג הקונטרולר – ראשי
או משני:

אם הקונטרולר הראשי נבחר ,על הטכנאי רק לשמור את ההגדרות.
לאחר לחיצה על שמור ,טופס חדש יופיע היכן שהמשתמש צריך להכניס את כתובת ה mac-שלו.

מסמך זה הינו מסמך פנימי ושייך לחברת  TouchWand LTDאין לעשות בו שימוש למעט בהגדרת מערכת הניהול Wanderfull

---70-----

אם נבחר קונטרולר המשני ,עליך למלא את השדות הבאים:
• כתובת  IPשל הקונטרולר הראשי
• שם משתמש של הקונטרולר הראשי
• סיסמא של הקונטרולר הראשי
• כתובת  macשל הקונטרולר הראשי
קיימת אפשרות לכלול הגדרות אלה ע"י לחיצה על כפתור שמור או על ידי מעבר לקונטרולר הראשי ע"י לחיצה על
.Go to Primary
בכדי להוסיף קונטרולר משני לראשי ,על המשתמש להתחבר לקונטרולר הראשי ובתפריט היחידות ללחוץ הוסף
יחידה .טופס חדש יופיע על המסך ,יש לבחור ב WANDERFULLוללחוץ שלב.

לאחר בחירה זו ,על המשתמש להכניס את שם המשתמש ,הסיסמא והשם ,וללחוץ על שלב.

כאשר השילוב הסתיים ,המשתמש יכול לראות בקונטרולר הראשי את כל היחידות מהקונטרולרים המשניים.
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איפוס/תיקון גרסאות – Wanderfull Hub
התהליך הבא מתאר את השלבים לביצוע איפוס או תיקון גרסה של .Wanderfull Hub
שני התהליכים אפשריים רק החל מגרסה .188
לכן ,לפני ביצוע השלבים הבאים ,נא וודא ש Wanderfull Hub-הוא בגרסה  188ומעלה.
בצע בזהירות את השלבים הבאים:
הכנות:
וודא שיש לך סיכה  0.75מ"מ בקוטר  30מ"מ (מינימום) .מפתח אלן מתאים לגדלים אלו
יעשה את העבודה ,ניתן גם להשתמש בכל סוג של מהדק נייר עם הגדלים שהוגדרו.

חיבור  Wanderfull Hubלחשמל
הכנס את הסיכה לחור הקטן ,בצד ימין למעלה של ה-
 .Wanderfull Hubהסיכה אמורה להיכנס באופן אנכי למשטח
ה .Wanderfull Hub-כאשר תכניס את הסיכה ,אתה אמור
להרגיש את כפתור הלחיצה.

הכנסה נכונה:

מסמך זה הינו מסמך פנימי ושייך לחברת  TouchWand LTDאין לעשות בו שימוש למעט בהגדרת מערכת הניהול Wanderfull

---72-----

תהליך תיקון Wanderfull Hub
 .1תהליך זה מתקן את בסיס הנתונים ומתקין את הגרסאות הקודמות (הגרסה המוקדמת ביותר הינה  ,)187אשר
כבר מגובות ב ( Wanderfull Hubרק אם גרסה  188כבר הותקנה לפני פעולה זו).
 .2הכנס את הסיכה דרך החור ולחץ כ 5-שניות על כפתור ה reset-המוחבא שממוקם בתוך הWanderfull -
.Hub
 .3היחידה תצפצף פעם אחת לאחר  5שניות.
 .4הסירו את הסיכה מהחור.
 .5אור ה LED-יהבהב פעמיים באור ירוק ,ואז ידלוק במשך  10שניות.
 .6לאחר כ 10-שניות היחידה תצפצף ציפצוף ארוך פעם אחת והאור הירוק יכבה.
 .7ה Wanderfull Hub-יתחיל את תהליך האתחול .התהליך ייקח כ 2-דקות.
 .8גרסת  Wanderfull Hubתהיה .187
 .9כעת ניתן לעדכן שוב לגרסה המעודכנת ביותר –  188או גבוה יותר.
 .10לצפייה בסרטון וידיאו של התהליך לחץ כאן או סרוק את קוד ה:QR
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איפוס מפעל Wanderfull Hub
 .1תהליך זה מתקן את בסיס הנתונים ומתקין את הגרסאות הקודמות (הגרסה המוקדמת ביותר הינה  ,)187אשר
כבר מגובות ב( Wanderfull Hub-רק אם גרסה  188כבר הותקנה לפני פעולה זו).
 .2הכנס את הסיכה דרך החור ולחץ כ 10שניות על כפתור ה reset-המוחבא שממוקם בתוך הWanderfull -
.Hub
 .3היחידה תצפצף פעם אחת לאחר  5שניות.
 .4המשך ללחוץ על הכפתור עד שהיחידה תצפצף פעמיים.
 .5הסר את הסיכה מהחור.
 .6אור ה LEDיהבהב  3פעמים באור ירוק ,ולאחר מכן יידלק למשך כ 30-שניות.
 .7לאחר כ 30-שניות יהבהב אור אדום  3פעמים והיחידה תצפצף  3פעמים.
 .8האור האדום יאיר ברציפות כ 20שניות והיחידה תצפצף פעם אחת.
 .9האור האדום יכבה.
 .10ה Wanderfull Hub-יתחיל את תהליך האתחול ,התהליך ייקח כ 2דקות.
 .11גרסת  Wanderfull Hubתהיה .187
 .12כעת ניתן לעדכן שוב לגרסה המעודכנת ביותר –  188או גבוה יותר.
 .13לצפייה בסרטון וידיאו של התהליך לחץ כאן או סרוק את קוד ה:QR
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פתרון תקלות
סימפטום – הקונטרולר לא נדלק
גורם אפשרי לתופעה
 .1אין הזנת חשמל משנאי
 .2אין חשמל בנקודת החשמל
המלצות לפתרון הבעיה
 .1בדיקה של שנאי החשמל והחלפת שנאי  12Vייעודי המסופק על ידי  TouchWandבלבד
 .2בדיקה וחיבור לנקודת חשמל נוספת בבית

סימפטום  -אין חיבור רשת
גורם אפשרי לתופעה
 .1בעיית רשת מקומית של הספק
 .2בעיית רשת נקודתית
 .3בעיה בכבל הרשת
המלצות לפתרון הבעיה
 .1בדיקה מול ספק האינטרנט לגבי בעיית תקשורת
 .2בדיקת תשתית והחלפת החיבור לנקודת רשת שונה בבית
 .3החלפת כבל רשת

סימפטום – לא ניתן לבצע רישום לקונטרולר בעת סריקת קוד QR
גורם אפשרי לתופעה
 .1מצלמה לא תקינה במכשיר (טאבלט ,מחשב ,סלולר)
 .2לא ניתן אישור לשימוש במצלמה תוך כדי הרצת האפליקציה
 .3חיבור אינטרנט לקוי
 .4בעיה בשירות הענן
המלצות לפתרון הבעיה
 .1בדיקת תקינות מצלמה על ידי סריקת קוד נוסף של קוד QR
 .2יש לבדוק דרך הרשאות המכשיר כי ניתן להשתמש במצלמה בעת השימוש באפליקציה של
TOUCHWAND
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 .3מחיקת האפליקציה ופתיחה שלה מחדש ולחיצה על כפתור "התר" או " "ALLOWבעת הופעת השאלה
"האם לאפשר לאפליקציה  Touchwandלבצע צילום תמונות והקלטת וידאו?"
 .4בדיקת חיבור כללי של האינטרנט ויצירת קשר עם ספק האינטרנט במידה ואין חיבור
 .5ניתוק למשך  5שניות וחיבור מחדש של הקונטרולר לחשמל
 .6יצירת קשר עם השירות הטכני של חברת  TouchWandדרך אתר הבית שלנו בכתובת הבאה:
http://www.touchwand.com/contact/
 .7שם משתמש וסיסמא לא נכונים – יש לתת שם משתמש וסיסמא ולהיצמד אליהם בעת הכניסה
לקונטרולר

סימפטום – תרחיש דינאמי פועל בתזמון לא מדויק
גורם אפשרי לתופעה
 .1בעית חיבור לרשת
 .2הגדרה חלקית של נתוני משתמש בהגדרות האפליקציה
המלצות לפתרון הבעיה
 .1יש להגדיר בלשונית ההגדרות:
א .קווי רוחב וגובה ( )longtitude and latitudeמדויקים של המיקום – ניתן להיעזר באתר הבא לצורך
איתור הנתוניםhttps://www.latlong.net :
ב .יש לוודא שה COUNTRY-נכון למדינה שבה אתה נמצא
ג .יש להגדיר נתוני ISRAEL TEL AVIV/JERUSALEM GMT 2+ TIME ZONE

סימפטום – תקלה בעת הוספת יחידה חדשה – Adding unit failure
גורם אפשרי לתופעה
 .1בדיקת מרחק בין יחידה פיזית לקונטרולר
 .2בדיקת רעשי רקע – אין גורם סביבתי המשפיע על התקשורת הפנימית (אפשרי עם שימוש ב )ToolKit
 .3תקלה ביחידת הקצה
 .4מיקום הקונטרולר ביחס ליתר יחידות הקצה
 .5מקור רעש פנימי
המלצות לפתרון הבעיה
 .1יש צורך לוודא כי מרחק ישיר של כל יחידת קצה לא תעלה על  5-7מטר ,במידה והמרחק עולה על הטווח
הישיר יש להוסיף נקודות ממסר שישמשו כמגבירי טווח .כל נקודה תהיה מחוברת ל L-ו  Nותגדיל את רשת
הבית כחלק מרשת .MESH

מסמך זה הינו מסמך פנימי ושייך לחברת  TouchWand LTDאין לעשות בו שימוש למעט בהגדרת מערכת הניהול Wanderfull

---76-----

 .2במידה וישנם רעשים חיצוניים יש להתחשב במיקומים הרלוונטיים ולהתאים מחדש מיקום כל יחידה באופן
האופטימלי שבו הרעש יהיה מינימלי עבור כל יחידה.
 .3יש

לוודא

מול

חברת

,TouchWand

ניתן

ליצור

קשר

דרך

אתר

הבית

שכתובתו:

http://www.touchwand.com/contact/
 .4יש להקפיד על מיקום מרכזי של הקונטרולר ,במידה ובבית ישנם  3מפלסים ,יש למקם בקומת האמצע את
יחידת הקונטרולר.
 .5יש לוודא כי אין סמיכות בין יחידת הקונטרולר לבין גורמים בעלי מקור רעש פנימי ,כדוגמת שנאי חשמל
חיצוני בעל הספק גבוה

סימפטום – דיליי (פער זמן גדול מדי) בין שליחות פקודה מהקונטרולר לבין פידבק ביחידת הקצה
גורם אפשרי לתופעה
 .1יש יחידות שמחוברות לקונטרולר אבל נמצאות מחוץ לטווח
 .2לאחר הגדרה ראשונית נוספו יחידות מפריעות דוגמת ארון ,מראה וכל גורם אפשרי אחר
 .3יחידה מופיעה ברשימת היחידות כ ,MALFUNCTION-כלומר יחידה תקולה
 .4קיר בטון/ממ"ד המשפיע על התקשורת המקומית
המלצות לפתרון הבעיה
 .1יש להוסיף יחידת ממסר לצורך הגברת הטווח ולבדוק שאין יחידות שמופיעות כ MALFUNCTION -כלומר
יחידה תקולה ,בתפריט הUNITS
 .2יש לעשות הליך שנקרא  Update Z-Wave networkדרך תפריט ה Z-WAVE -שנמצא בלשונית ההגדרות
 .3יש להסיר את היחידה מהרשימה – או על ידי איפוס והוספה מחדש או על מחיקה ,כמו כן ,ניתן להחליף את
היחידה ביחידה אחרת דרך בחירה באפשרות  REPLACEלאחר שלחצנו על כפתור האשפה
 .4יש לוודא מיקום האנטנה ביחס לפלסטיקת המסגרת של המתג ,האנטנה צריכה לצאת מקופסת
המיקרומודול
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שאלות נפוצות
שאלה  :1יש מספר מקסימלי של יחידות גלאי  PIMAשניתן לחבר?
-

לא ,אין הגבלה על כמות המכשירים שמותקנים.

שאלה  :2יש אפשרות למחוק מכשיר לאחר שכבר הוסף כיחידה לקונטרולר?
-

כן ,יש אפשרות למחוק מכשיר .אם תרצו לעשות זאת ,לחצו על האייקון

בתת התפריט יחידות .יופיע

לכם חלון שיוודא את רצונכם למחוק את היחידה.

שימו לב :רק משתמש עם הרשאות מנהל יוכל לבצע פעולה זו!

שאלה  :3איך אני יכול/ה לשנות את הסיסמא שלי?
-

קיימות  2אפשרויות לשינוי הסיסמא:
 .1כניסה לאפליקציה וכניסה להגדרות .לאחר מכן כניסה לתפריט משתמשים ,ניתן ללחוץ שם על שנה
סיסמא.
 .2פתיחת עמוד ההתחברות ולחיצה על 'שכחת סיסמא?' .האפליקציה תכוון אותך לעמוד אחר בו תוכל/י
להכניס כתובת דוא"ל ולקבל את הסיסמא לדוא"ל שלך.

שאלה  :4אני יכול להשתמש במערכת ללא אינטרנט?
-

כן ,המערכת עובדת מקומית ללא אינטרנט.

שאלה  :5התריס נתקע לאחר שהחשמל נעתר .מה אני צריך לעשות?
-

כאשר החשמל נעצר ,יחידת התריס ( InWandאו  )WallWandנמצאת במצב לא ידוע .כלומר היא צריכה
להגיע למצב בו היא יודעת את מיקום הקצה .מסיבות בטיחותיות ,כאשר התריס במצב לא ידוע הוא יעלה
למעלה ,זה אומר שהוא צריך לעשות את כל הדרך כדי להגיע למצב מוכר.
לכן יש שתי אפשרויות:
 .1פתיחת האפליקציה ביחידת התריס והחליקו את התריס ל 100%או ליחצו על הלחצן "למעלה" עד
שתראו .100%
 .2לחיצה על הלחצן "למעלה" לכמות הזמן שלוקח לתריס להיפתח ב.100%

-

זכרו שאם התריס פתוח  50%והפתיחה המלאה לוקחת  25שניות ,אתם צריכים ללחוץ על הלחצן 25
שניות למרות שהתריס כעת זקוק ל 12שניות בכדי לעלות עד למעלה.
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שאלה  :6איך אני יכול/ה לזכור את הסיסמא שלי?
-

רוב הדפדפנים תומכים בזכירת סיסמאות .כאשר מתחברים בפעם הראשונה או לאחר מחיקת היסטוריה,
אתם יכולים להשתמש באופציית זכירת סיסמא של הדפדפן.

-

אם אתם משתמשים באפליקציה דרך הסלולארי ,בחיבור לקונטרולר האפליקציה זוכרת את החיבור
האחרון שלכם והסיסמא שהוכנסה.

שאלה  :7מי יכול לעזור לי לבנות תרחיש?
-

תיאור מפורט אודות בניית התרחישים ניתן למצוא במסמכי ' 'what’s newבאתר ,ובחלק בחוברת
ההדרכה על תרחישים .בנוסף אתם יכולים תמיד לשלוח הודעה דרך האתר בלינק הבא:
http://www.touchwand.com/contact/

שאלה  :8איך אני יכול להשתמש ב timerבעמוד התרחישים?
-

הטיימר בעמוד הת רחישים משמש למתגים כמו אור ,מתגים אחרים של הדלקה/כיבוי ,דוד מים חמים ועוד.
כל משתמש יכול להפעיל מתג במהלך היממה ,או אפילו לבנות רצף פעולות עם מתגים שונים ע"י הוספת
פעולה אחת אחרי השניה באותו תרחיש שמבוסס על אותו התנאי .הטיימר יכול להיות מוגדר עד  24שעות
( 1440דקות) מהתנאי שהוגדר.

-

דוגמא:
לכו לעמוד התרחישים ולחצו על 'הוספת תרחיש דינאמי' .הכניסו את שם התרחיש ,תנאי ופעולה .בעת
הכנסת התנאי אשר במקרה זה הוא זמן ,הגדירו את הזמן שאתם רוצים שהתרחיש יתחיל .לדוגמא ,אני
רוצה להדליק אורות למשך שמן מדויים כל שעתיים ( 120דקות).

שאלה  :9איך אני יכול לחבר את הקונטרולר למערכת אזעקה ?PIMA
-

לחיבור עיקבו אחר ההוראות בעמודים  44-45במדריך זה.

שאלה  :10איך אני יכול לחבר את הקונטרולר למערכת אזעקה ?RISCO
-

לחיבור עיקבו אחר ההוראות בעמודים  47-50במדריך זה.

שאלה  :11מה זה  ?network healingאיך אני יכול/ה להשתמש בזה?
-

 network healingהוא שלב לאחר שיחידות הקצה מוגדרות במבנה ולאחר שהפונקציונאליות של כל אחד
נבדקה .המטרה של פרוצדורה זו היא אופטימיזציה של חיבור הרשת .זמן התהליך משתנה מבית לבית
כתלות במספר היחידות וגודל הבית (קומות ,חדרים וכו) בממוצע התהליך לוקח כ 5-20דקות .בזמן
שמתרחש התהליך ,אל תגעו/תשנו את נקודות הקצה.
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שאלה  :12מה התהליך של חיבור מערכת ה?KNX
-

לחיבור עיקבו אחר ההוראות בעמודים  42-43במדריך זה.

שאלה  :13איך אני יכול לחבר יותר ממתג אחד להפעיל את אותו האור?
-

יש כמה אופציות לביצוע:
 .1כאשר יש שני מתגים שמפעילים את אותו האור ,נדרש להתקין את ה InWandשמחובר ישירות
לאור .עקבו אחר הציור:

 .2כאשר יש  3מתגים שמפעילים את אותו האור נדרש להתקין  InWandבמתג שמחובר ישירות לאור.
עקבו אחר הציור:

 .3יש אפשרות להשתמש במתג כפול כאשר אחד המתגים לא מחוברים לאור ולהשתמש בו כמתג
וירטואלי המבצע הפעלה מרחוק של אור (באמצעות תרחיש או תהליך ישיר).
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שאלה  :14כמה המערכת בטוחה?
-

הקונטרולר שלנו מחובר לראוטר של הבית ולענן של  .TouchWandמטעמי בטיחות הענן שלנו ממוקם
ב Amazon AWSו  ,IBM Bluemixונשען על הבטיחון וחומות האש של  Amazonושל  .IBMהעננים הללו
הם העננים הכי בטוחים בשוק.

-

שמרו על שם המשתמש והסיסמא שלכם בטוחים .ואם הסלולארי שלכם נגנב או נאבד ,היו בטוחים שאתם
משנים סיסמא.

שאלה  :15מה ניתן לעשות כאשר מכשיר לא מתחבר?
-

יכולות להיות כמה סיבות שהמכשירים לא יתחברו כראוי:
 .1המכשיר כבר מחובר.
אנא בצעו ניתוק ( )unpairע"י בחירת מכשיר מחובר וביצוע עליו תהליך  .un-pairingלאחר
שהקונטרולר מראה שהיחידה אותחלה ,בצעו את תהליך החיבור מההתחלה.
 .2המכשיר רחוב מידי מהקונטרולר והרשת לא אופטימלית.
קרבו את המכשיר לקונטרולר או קרבו את הקונטרולר למכשיר .בצעו את החיבור ובסוף ההתקנה
בצעו .network healing

שימו לב :היו בטוחים שאתם לא לוחצים על איתחול רשת ה . Z-Waveפעולה זו תמחק את הרשת.

שאלה  :16כאשר תהליך אסוציאסציה נכשל ,מה אני יכול/ה לעשות?
-

יכולות להיות לכך  2סיבות:
 .1מקור נקודת הקצה של המכשיר מקושר לעוד נקודות קצה:
אInWand .
כל נקודת קצה ביחידת מקור יכולה להתחבר ל 7נקודות קצה של יעד.
בWallWand .
כל נקודת קצה ביחידת מקור יכולה להתחבר ל 5נקודות קצה של יעד.
וודאו את כמות נקודות הקצה ביחידת המקור המחוברות לנקודות הקצה של היעד.
 .2המכשיר היה מקושר למקור של יעד אחר או כמטרה למקורות אחרים ונותק מבלי ניקוי ראוי של היעד
או של המקור.במקרה זה ,הקונטרולר לא מזהה את האסוציאציות שהותקנו כבר במכשיר .יש לנתק את
היחידה מהקונטרולר ,לאתחל את היחידה ,לחבר מחדש את היחידה ולבצע תהליך אסוציאציה.
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שאלה  :17מה זה מצב ראשי – משני?
-

לחללים גדולים הכוללים כמה קומות והרבה יחידות ,מומלץ לכלול יותר מקונטרולר אחד ברשת.
הקונטרולרים יתחברו חוטית ויוכלו לשלוט על הבית/בניין בקלות .לכן ,אנחנו קובעים קונטרולר אחד ראשי,
שיכול לכלול כמה קונטרולרים משניים .לפיכך אתם יכולים לבנות תרחישים בין יחידות שמחוברות
לקונטרולרים שונים.

שאלה  :18ה KNXלא מדווח חזרה את הסטטוס שלו לקונטרולר .מה לעשות?
-

זה תלוי במתאם ה IPובראוטר .אתם יכולים לשנות את סוגי החיבורים מ multicastל .directתיאור נוסף
תוכלו למצוא בעמוד  42במדריך זה.
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תהליך פיקוח ,תוכניות ובעיות תקשורת בהתקנה
כדי להימנע מבעיות רשת פוטנציאליות או לפחות לפתור בעיות פוטנציאליות ברשת ,יש לחייב את החשמלאי
להתקין ארגזי חשמל סגורים באיזורים בעייתיים .אם בהתקנה יש בעיות רשת בגלל מיקום השלט של הקונטרולר,
עליך לשים יחידות  repeaterבקרבת יחידת השלט.

כאשר יש מרתף ורוצים לשים בו יחידות  Z-Waveויש מכשול לרשת ,יש צורך לתכנן תוכניות חשמל ולהתקין במורד
המדרגות ארגזי חשמל שיאפשרו התקנת  .InWandכאשר אתם מגדירים רשת גדולה שיש בה יותר מ 10או 15
יחידות ,עליכם לבדוק את יציבות הרשת.

! אזהרות !
אל תשנו את היחידה בשום דרך.
סכנת התחשמלות.
סכנת אש.
סכנת כוויות.
אל תשליכו את מכשירי החשמל כפסולת עירונית לא ממוינת ,השתמשו במתקני
איסוף נפרדים .פנו לרשות המקומית לקבלת מידע אודות מערכות איסוף הפסולת
האלקטרונית.
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