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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
מעל ל 150אייקונים ,המציגים מגוון אפשרויות בית חכם .הסבר מפורט ופרטים טכניים ניתן למצוא בקישור
הבא.
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•

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
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.
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.
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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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מבנה מפסק ה  WallWandוהכנות נדרשות
מפסק הזכוכית החכם  WallWand Z-Wave 5” LCDהינו ממשק מגע חדשני המאפשר שליטה וניהול של כלל
מערכות הבית השונות כגון תאורה ,תריסים ,מיזוג ,אזעקה ועוד.
המפסק מבוסס תקשורת אלחוטית בתדר  Z-WAVEומאפשר התאמה למגוון המערכות במיקומים משתנים בין אם
בבית ,במשרד או בבתי מלון ,לאור העובדה שהוא מותאם ומתוכנת לפי העדפותיו האישיות של הלקוח .המפסק
תומך בעד  16תרחישים שונים ,עם  6הפעלות ישירות לשליטה בתאורה ותריסים .בנוסף ,קיים במפסק חיישן
טמפרטורה המאפשר לשלוט במערכת המיזוג .ללקוחות קיימת האפשרות לעצב את ממשק המגע באמצעות תמונות
שלהם ליצירת חווית שימוש מותאמת אישית.
ניתן לצפות בערוץ ה  YOUTUBEעל המפסק והתקנתו:
https://www.youtube.com/watch?v=qyompUMqcPU

חיבור היחידה לחשמל
לפני ההתקנה יש לוודא שהמתח למטה!
מוצרי החברה מיועדים להתקנה באמצעות חשמלאי.
אזהרה – בעת התקנת היחידות חובה לשים לב למספר נתונים:

 .1בקר ה Micromodule-ומפסק ה Touch-תומכים בזרם מקסימלי של  10Aבסה"כ ולא יותר מ  5Aלממסר.
בנוסף תומכות היחידות בחיבור של נורות  LEDעד  120Wונורות  Fluorescentעד  144Wלממסר.
 .2יש להוריד את המתח בבית או בחדר בו תבוצע ההתקנה ,טרם ההתקנה.
 .3יש לוודא שהחוטים המחוברים אינם נוגעים זה בזה ואין סכנה לקצר.
 .4יש לוודא שיש מקום מאחורי המפסק טרם הכנסת היחידה .קופסת גוויס  3עומק או  2מפסקי גוויס המותקנים
אחד מאחורי השני.
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חיבור יחידת הbackend
כרטיס MicroSD

קופסת בטון מומלצת

מפסק ומסגרת

חיבורי החשמל לממסרים האחוריים
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כל כפתור מסוג מתג או תריס יקבל את מספר הממסר ויש להקפיד על הנושאים הבאים:
 .1החיווט לממסרי ה - backendשל ה  TOUCHיבוצע החל מממסר  1ועד  6בסדר עולה .אין לדלג על ממסרים
ולהשאיר ממסרים לא מחווטים כאשר יש אחריהם ממסרים מחווטים.
 .2אם מחוברים תריסים ,החיבורים שלהם יהיו כך:
א .תריס אחדRelay 1 - UP shutter #1, Relay 2 - DOWN shutter #1 :
ב .שני תריסיםRelay 1 - UP shutter #1, Relay 2 – DOWN shutter #1, Relay 3 - UP shutter #2, :
Relay 4 - DOWN shutter #2
ג .שלושה תריסיםRelay 1 - UP shutter #1, Relay 2 - DOWN shutter #1, Relay 3 - UP shutter :
#2, Relay 4 - DOWN shutter #2, Relay 5 – UP shutter #3, Relay 6 - DOWN shutter #3
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הגדרת המפסק
נכנסים

לאפליקציה

בקישור

הבא:

#http://cloud.touchwand.com/tp_json/index_s1.html

זהו מסך ברירת המחדל של האפליקציה:

פרטי הכניסה זהים לפרטי הכניסה כאשר נכנסים לקונטרולר (לפרטים אודות תהליך ההרשמה ראה את חוברת
ההדרכה של קונטרולר  .)Wanderfullבנוסף ,לכל מי שיש מכשיר  WallWandקיימת האפשרות להתחבר לעורך
ה JSN-עם הפרטים הבאים :שם משתמש –  guest@TouchWand.comסיסמא – .guest
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ישנם  2פילטרים בראש העמוד :אחד לבחירת שפת תצוגה על ה – Touch Panel-אנגלית או עברית ,והשני
לבחירת מסך .Main screen, Screen 1, Screen 2 and Screen 3 -
בעת עריכת המסכים הפנימיים יוצג העמוד הבא:

טרום התקנה
שלב ראשון – הורדת קובץ  ZIPשל האייקונים ותמונות הרקע מהקישור הבא (לחצו על Download Icons and
 .)Backgroundsבחרו את תיקיית התמונות המועדפת עליכם והעלו אותה אל ה .SD card-השאירו את הSD card-
במחשב שלכם.
שלב שני -התאימו את השפה המועדפת עליכם בפילטר השפה שממוקדם למעלה ,השפה הנבחרת תהיה השפה
בה הטקסט יופיע ב.Touch Panel-

תהליך בניית המסך
ניתן לבנות את המסך בשני אופנים:
 .1בניית המסך מההתחלה – ע"י טעינת אייקונים ,רקע ותמונות נוספות כפי שיתואר בהמשך מדריך זה.
 .2טעינה של עיצוב קיים ועריכתו (הדרכה על תהליך זה בהמשך מדריך זה).
במידה והינכם מעוניינים להוסיף אייקונים  -יש להכין מראש את כל האייקונים בפורמט big_name.BMP,
.main_name.BMP, pressed_name.BMP

בניית רקע למסך
על מנת להעלות רקע חדש ,לחצו על  Backgroundבחלקו הימני העליון של המסך .ניתן לבחור רקע מתוך הספרייה
של המערכת או להשתמש בתמונת רקע אחרת ,אשר שמה צריך להיות  Background.BMPבצפיפות סיביות של
עד  24וברזולוציה של  800פיקסל רוחב על  480פיקסל.
מסמך זה הינו מסמך פנימי ושייך לחברת TouchWand LTD
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לאחר שסיימתם לערוך את המסך הראשי ,כפי שיתואר בהמשך ,ניתן לבחור רקע שונה לכל אחד מהמסכים
הפנימיים ע"י לחיצה על  Backgroundבתחתית המסך.
לכל הרקעים של המסכים הפנימיים צריכים להיות ממדים זהים למסך הראשון ,אולם שימו לב בשמירת השמות
שלהם .על שם כל רקע להיות הפורמט הבא – ( BackgroundX.Bmpכאשר  Xמסמל מספר ,אך אין חובה להוסיפו
לכל קובץ).

בניית דף הבית של המסך הראשי
במסך המרכזי יש לטעון את השמות שמתחילים ב  BIGxxx.BMPלדוגמא .Big_Light.BMP
על מנת לטעון יש לסמן תחילה את האייקון (מקבלים ריבוע אדום סביב האייקון) ואח"כ ללחוץ על ,upload icon
לפתוח את ספריית האייקונים ולהקליק פעמיים על האייקון הנבחר.

חובה לטעון שלושה אייקונים במסך הראשי וניתן לאחר הטעינה לסמן או להוריד את ה" "Vהצמוד
לאייקון כתלות במספר המסכים הפנימיים שרוצים לקבל .אם ה "V"-תחת אייקון אינו מסומן לא ניתן
יהיה לערוך או לצפות במסך הפנימי אותו הוא מייצג.
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בניית המסכים הפנימיים
בעריכת המסכים הפנימיים ,ראשית ,יש לבחור רקע כפי שתואר קודם.
אייקונים וסוגיהם
בעת עריכת המסכים הפנימיים שים לב שלחלק מהאייקונים יש תמונה הופכית .שתי התמונות מייצגות את שני
המצבים הקיימים למרבית היחידות – דלוק וכבוי  .על מנת שהעיצוב יעבוד כראוי יש להעלות את שתי התמונות ל-
 .SD cardהאייקון  Main_name.BMPמייצג את המצב הדלוק והאייקון  Pressed_name.BMPמייצג את המצב
הכבוי .ראה את האייקונים הבאים כדוגמה:
דולק – Pressed_name.BMP

כבוי – Main_name.BMP

להעלאת אייקון חדש ,לחץ על  Upload Iconבתחתית המסך .עליך לבחור תמיד באייקון ."“Main_name.BMP
שימו לב :אין צורך לבחור בתמונה של לחצן לחוץ  .Pressed_name.BMPהתמונה תיבחר בצורה
אוטומטית כאשר נבחר בתמונה .Main_name.BMP

כאשר טוענים תמונה היא תופיע בקצה השמאלי העליון של המסך .ניתן למקמה באמצעות גרירה בכל מקום על
המסך ועל מנת לקבל מראה אחיד ואסתטי ,יש לוודא כי ציר ה X-וה Y-ממוקמים באופן אחיד.
לאחר טעינת האייקון ומיקומו חובה לבחור באחת מארבע האפשרויות  Typeהבאות:
 - Light .1עבור מפסק תאורה.
 – Shutter .2לשליטה בתריסים .עבור תריסים יש להעלות שני אייקונים ,הראשון עבור העלאת התריס והשני
להורדתו (תמיד יש להעלות את הכפתור עבור העלאה קודם).
 – Scenario (long/short) .3כפתור זה יכול להפעיל שני תרחישים ,הראשון בלחיצה קצרה (פחות משניה) ,והשני
בלחיצה ארוכה (בערך  2שניות)
 – Scenario (switch) .4הפעלת תרחיש באמצעות לחיצה רגילה .משמש בדר"כ למיתוג דו-כיווני.
 – Scenario (multilevel) .5תריס וירטואלי .כמו תריס רגיל ,יש להוסיף שני אייקונים אחד אחרי השני.
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חשוב שתהיה התאמה בין מספר יחידות התאורה ומספר התריסים שמחוברים ,לבין מספר האייקונים שאתם
מגדירים ככאלה .כלומר ,אם מחוברות  2נורות ,הגדירו בדיוק  2אייקונים עם הסוג .Light
לאחר שווידאתם שקיימים אייקונים כמספר היחידות המחוברות ,תוכלו להוסיף אייקונים לתרחישים (.)Scenario
שימו לב! זיכרו את סדר הוספת האייקונים:
 .1אייקוני יחידות  -מספרי הממסרים יקבעו בהתאם לכרונולוגית טעינת האייקונים.
 .2אייקוני התרחישים  -כאשר ת צמדו את היחידה לקונטרולר ,כפתורי התרחישים יצומדו בסדר אותו הוספתם
את האייקונים.
אם ברצונכם למחוק אייקון שכבר הוכנס -לחצו עליו לחיצה כפולה ,לאחר מכן יקפוץ חלון שיוודא את רצונכם
למחוק את האייקון ,אשרו זאת והאייקון ימחק מהמסך.
מיקום האייקונים במסכים
מספר האייקונים על המסך הינו  6ומספר האייקונים על כלל המסכים הינו  12אייקונים.
לדוגמא ,כאשר מוסיפים את האייקונים למסך מומלץ להשתמש בקואורדינטות ה Xוה Yהבאות:
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 .1יש לחבר תמיד את הממסרים מהממסר הראשון ,ולא לדלג על ממסרים .לפעמים זה יותר נוח להתקנה
אבל יחייב להגדיר אייקונים עבור הממסרים שאינם מחוברים ובקונטרולר הם יופיעו כמתגי ,dummy
ויפריעו לוויזואליות נקייה של יחידות הקצה בקונטרולר.
 .2כאשר טוענים אייקונים לטובת תריסים יש לבחור תמיד באייקון הראשון של עלייה ולאחר באייקון של
הירידה.
 .3לאחר בחירת ה  Typeיקבעו מספרי הממסרים בהתאם לכרונולוגית טעינת האייקונים.

טקסט למפסק
מומלץ לתת שמות ליחידות לטובת הנוחות והבהירות למשתמש הקצה .רשום את השם הרצוי לכל אייקון בתיבת
הטקסט תחתיו.
צריכה להיות התאמה בין הטקסט שאתם כותבים לבין השפה שנבחרה בפילטר שבראשית העמוד.
המערכת תומכת בשפה האנגלית והעברית!
חשוב לדייק ככל הניתן בשם על מנת להימנע מבלבול בין יחידות .לדוג' – לתת לתריס את השם "תריס חדר שינה"
כאשר ישנם מספר תריסים בחדר השינה עלול ליצור בלבול ,ולכן יש להשתמש בשמות מדויקים יותר כמו "תריס
שמאל חדר שינה".

דוגמאות
בדוגמא הבאה ניתן לראות כי הוקמו  3האייקונים במסך הבית ואילו מהאייקון המרכזי הוסר ה "V"-וכך ייפתחו רק 2
מסכים פנימיים לבנייה .מיקום האייקונים במסך הבית משמאל לימין קובע את מספור המסכים הפנימיים ומה יטען
בכל מסך .כלומר האייקון השמאלי ייצג את  ,screen1האייקון האמצעי את  ,screen2והאייקון הימני את .screen3
בדוגמא להלן המסכים הפנימיים יהיו בסדר של תריסים ,תאורה ,תרחישים .מסך  2לא יהיה זמין כיוון שה "V"-תחתיו
לא מסומן.
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ניתן בכל רגע שנבחר ללחוץ על  Previewולראות כיצד יראה המסך בפועל על ה.Touch panel-

לאחר לחיצה פילטר המסכים ,הצמוד לפילטר השפה ,תוכו לראות את המסכים הזמינים לעריכה ,במקרה זה מסכים
 1ו ,3-והמסך הראשי .להמשכת ההתאמה האישית של המסך עם הסמלים הרצויים בחרו screen1
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ניתן בכל שלב לערוך מחדש את האייקונים ,הטקסט ותמונות הרקע בקלות וללא מאמץ מיוחד.

שמירת הקובץ במפסק
לאחר סיום בניית אפליקציית מפסק ה TOUCH-יש לשמור את הקובץ תחת השם  ,config.jsnחשוב להקפיד על שם
זה במדויק כיוון שהמפסק לא ידע לזהות את קובץ הנתונים ללא דיוק זה .את הקובץ יש לצרף יחד עם התוכן של
התמונות שהורדם מאתר  TouchWandלכרטיס ה SD-של המפסק .את הכרטיס ניתן להכניס למחשב דרך מתאם
 MICRO SDלכרטיס  SDרגיל.

זכור להוציא את כרטיס ה SD-בצורה תקינה מהמחשב לאחר שסיימת את עבודתך.

אין לשמור את הקובץ בשם אחר כיוון שהתוכנה מתוכנתת לגשת לקובץ בעל שם  config.jsnבלבד.
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טיפים למשתמש המומחה
להלן מספר המלצות לשימוש פשוט של משתמש הקצה::
 .1כאשר יש עד  6לחצנים מתוכננים במסך ( 6הפעלות ישירות) רצוי למקמם במסך אחד ופשוט לבחור בסוג
הכפתור.
 .2רצוי למקם את כל כפתורי התרחישים במסך מופרד ממסך ההפעלות ישירות לטובת הבחנה בין הפעלות ישירות
ותרחישים.
 .3להפעלות תרחישים ,מלבד מיתוג דו-כיווני ,רצוי לבחור כפתורים מסוג .long/short
 .4כאשר יש כבר קובץ  Config.Jsnורוצים רק לשנותו או לשכפל אותו ,יש לבצע את הפעולות הבאות:
א .במסך הראשי יש ללחוץ על .Clear
ב .לחץ על  Load Imagesוטען את האייקונים והתמונות הרלוונטיות (לרבות רקעים) מספריית אייקונים קיימת.
ג .לחץ על  Load Jsonלהטענת קובץ קונפיגורציה קיים לטובת עריכה או שכפול לצורך הגדרת מפסק עם
נתונים זהים.
ד .לאחר הטעינה של ה JSN-ניתן לעבור בין המסכים ולעדכנם בהתאם.

תקציר שלבי הקמת המסך
 .1בחירת רקע למסך הראשי.
 .2טען אייקונים למסך הראשי ע"י לחיצה על .Upload Icon
 .3לאחר עיצוב המסך הראשי ניתן לעבור למסכים הפנימיים.
 .4ערוך את המסכים הפנימיים בהתאם לצורך.
 .5לאחר הסיום ,שמור את קובץ  config.jsnלכרטיס ה SD-והכנס אותו לרכיב.
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צימוד היחידה לקונטרולר
לאחר עיצוב היחידה בממשק ה JSON-יש לחבר את היחידה עם הקונטרולר דרך תהליך שנקרא PAIRING
(צמוד/זיווג) .לאחר התקנת היחידה והזנת המתח ,תוך ווידוא שהתוכן מוצגת כראוי במסך פיזית ,יש להוסיף יחידת
 Z-waveדרך תפריט היחידות שבסרגל הכללי:

יש לבחור בכפתור "הוסף יחידה" ומיד לאחר מכן לבחור ביחידה הרלוונטית ,במקרה שלנו  .Z-wave unit -לאחר
מכן יש ללחוץ על כפתור שלב ובמקביל ללחוץ  3פעמים על לוגו  TOUCHWANDהממוקם בפינה השמאלית העליונה
של מסך המגע עצמו.

לאחר שהקונטרולר מזהה את היחידה ,יש להגדיר את נקודות הקצה ,להגדיר שם ואייקון עבור כל אחת מהן .שים לב
שתהליך זה מתבצע עבור ההפעלות הישירות וכפתורי התרחישים .כפתורי התרחישים יצומדו בסדר בו הוספנו אותם
בממשק ה .JSN-בסיום התהליך יש לשייך את היחידה לחדר הרלוונטי ולבחור ב-סיים.
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בסיום התהליך נראה את היחידות ונקודות הקצה שלהן מופיעות בלשונית היחידות:
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תכנות תרחישים בקונטרולר
 .1בוחרים במסך תרחישים  הוסף תרחיש דינמי

 .2נותנים שם לתרחיש ובמצב ,בוחרים בבקר קיר.

זכור את השם שנתת לכל כפתור תרחיש בעת צימוד היחידה לקונטרולר .תהליך נתינת השם בקונטרולר היה
בהתאם לסדר בו הוספת את כפתורי התרחישים למסך.
 .3בוחרים בשם יחידת הקצה שהוגדרה במסך – כל יחידת קצה מסמלת נקודה וירטואלית שהגדרנו ב JSN-בשלב
המקדים ,ולאחר מכן בתהליך הצימוד.
 .4לכל אייקון תרחיש  long/shortניתן לייחס שני תרחישים .אחד שיקרה כאשר לוחצים לחיצה קצרה ( )shortעל
האייקון ,והשני כאשר לוחצים לחיצה ארוכה ( ,)longניתן לבחור גם שיופעל אחד בלבד .התנאי הינו התוצאה
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הישירה שתוביל להפעלה של היחידה הממשית שנרצה ,כך למשל נוכל להגדיר שלחיצה ארוכה על אייקון בשם
"תאורה סלון" תכבה את תאורת הסלון.
 .5לאחר שמירת התרחיש יש להכניס את התרחיש למצב ביצועי ולוודא כי כפתור ה"סליידר" של התרחיש מסומן
כירוק .בנוסף על מנת לבדוק את התרחיש יש ללחוץ פעם אחת על הכפתור ” “Runאשר נמצא בריבוע של
התרחיש  .לאחר שנבדק ותקין יש לחזור על התהליך תוך ביצוע הבדיקה ישירות ממסך המגע עצמו.
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פרמטרי תצורה
להלן הפרמטרים להגדרה בקונטרולר לטובת שמירת תצורות רצויות:
מספר פונקציה

Byte

בחירה ברירת מחדל

תיאור

1

Toggle/ Momentary
ל Switch #1

1 Byte

1-2

1

2

Toggle/ Momentary
ל Switch #2

1 Byte

1-2

1

5

זמן תריס up 1

1 Byte

0-255

30

מודד את הזמן (שניות) שלוקח לתריס
לעלות מהרגע שהוא מתחיל לעלות
מהתחתית ,עד הרגע שהוא מגיע לגובה
המקסימלי

6

זמן תריס down 1

1 Byte

0-255

30

מודד את הזמן (שניות) שלוקח לתריס
לרדת מהרגע שהוא בגובה המקסימלי ,עד
הרגע שהוא מגיע לתחתית

7

זמן סגירת חריצי אוויר
תריס 1

1 Byte

0-255

5

מודד את הזמן (שניות) שלוקח לסגירת
החריצים

8

זמן פתיחת חריצי אוויר
תריס 1

1 Byte

0-255

5

מודד את הזמן (שניות) שלוקח לפתיחת
החריצים

9

זמן תריס up 2

1 Byte

0-255

30

מודד את הזמן (שניות) שלוקח לתריס
לעלות מהרגע שהוא מתחיל לעלות
מהתחתית ,עד הרגע שהוא מגיע לגובה
המקסימלי

10

זמן תריס down 2

1 Byte

0-255

30

מודד את הזמן (שניות) שלוקח לתריס
לרדת מהרגע שהוא בגובה המקסימלי ,עד
הרגע שהוא מגיע לתחתית

11

זמן סגירת חריצי אוויר
תריס 2

1 Byte

0-255

5

מודד את הזמן (שניות) שלוקח לסגירת
החריצים

12

זמן פתיחת חריצי אוויר
תריס 2

1 Byte

0-255

5

מודד את הזמן (שניות) שלוקח לפתיחת
החריצים

13

זמן תריס up 3

1 Byte

0-255

30

מודד את הזמן (שניות) שלוקח לתריס
לעלות מהרגע שהוא מתחיל לעלות
מהתחתית ,עד הרגע שהוא מגיע לגובה
המקסימלי

 1למצב  2 ,toggleלמצב momentary
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14

זמן תריס down 3

1 Byte

0-255

30

מודד את הזמן (שניות) שלוקח לתריס
לרדת מהרגע שהוא בגובה המקסימלי ,עד
הרגע שהוא מגיע לתחתית

15

זמן סגירת חריצי אוויר
תריס 3

1 Byte

0-255

5

מודד את הזמן (שניות) שלוקח לסגירת
החריצים

16

זמן פתיחת חריצי אוויר
תריס 3

1 Byte

0-255

5

מודד את הזמן (שניות) שלוקח לפתיחת
החריצים

17

עצירה אוטומטית של
התריס

1 Byte

0-3

1

 1להפעלת המונה ו 0להפסקת פעילות

18

כיול

1 Byte

0-3

0

שלחו  1/2/3להתחלת כיול בהתאם
למספר התריס שאותו תרצו לכייל ,לחצו
מעלה ,חכו שהתריס ייעצר ,לחצו למטה,
חכו שהתריס ייעצר שולח  0בסוף כיול.

19

סף תריס 1

1 Byte

0-240

100

20

סף תריס 2

1 Byte

0-240

21

סף תריס 3

1 Byte

0-240

ערך נמוך יותר יגדיל את הרגישות של
תריס 1

100

ערך נמוך יותר יגדיל את הרגישות של
תריס 2

100

ערך נמוך יותר יגדיל את הרגישות של
תריס 3

22

צפצוף

1 Byte

0-1

1

שלח  0להשבתת צפצוף ,שלח  1לאפשר
צפצוף

85

אתחול המסך

1 Byte

0-1

0

שלח  1כדי לאתחל

86

אתחול הBackend-

1 Byte

0-1

0

שלח  1כדי לאתחל
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פתרון בעיות
סימפטום 1
 .1אין תצוגה במסך הTOUCH-

גורם אפשרי לתופעה
 .1אין הזנת חשמל
 .2אין חשמל בנקודת החשמל

המלצות לפתרון הבעיה
 .1בדיקה מחדש של חיווט יחידת ה BACKEND-ייעודי למסך המסופק על ידי  TouchWandבלבד
 .2בדיקה וחיבור לנקודת חשמל נוספת בבית
 .3שליחה לבדיקה לחברת

,TouchWand

ניתן ליצור

קשר

דרך

אתר הבית שלנו

בכתובת:

http://www.touchwand.com/contact/

סימפטום 2
 .1יש תצוגה אך האייקונים אינם מופיעים במסך

גורם אפשרי לתופעה
 .1הגדרה לקויה של אייקונים בממשק הגדרת האייקונים לJSON-
 .2כרטיס  SDאינו מוטען במסך הTOUCH-
 .3כרטיס ה SD-אינו מכיל את התכנים הרלוונטיים לרבות:
א .אייקונים
ב.תכנות JSN

המלצות לפתרון הבעיה
 .1יש להטעין את קובץ ה JSNבאפליקציה ולעבור מסך אחר מסך בממשק ולוודא כי כלל ההגדרות תואמות את
הנחיות השימוש בממשק הנמצא במדריך זה.
 .2יש להטעין כראוי את כרטיס ה SD-בכניסה למסך
 .3יש לוודא כי תכולת ה SD-תואמת את זו המוספקת עם הכרטיס ,ניתן להוריד את התכנים מאתר הבית של
 TouchWandבכתובתhttp://www.touchwand.com/contact/ :
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סימפטום 3
 .1יש תצוגה עם הפרעות פיקסל ברקע

גורם אפשרי לתופעה
 .1החלק הקדמי –  FRONT ENDלא מהודק עם יחידת הback end

המלצות לפתרון הבעיה
 .1יש להוציא יחידה קדמית  FRONT ENDולחבר ליחידה האחורית  BACK ENDמחדש

סימפטום 4
 .1הפעלת יחידה אחת בקונטרולר מפעילה יחידה נפרדת בפועל דרך המפסק

גורם אפשרי לתופעה
 .1הגדרה לקויה בממשק הJSN

המלצות לפתרון הבעיה
 .1יש לוודא כי כלל ההגדרות תואמות את הנחיות השימוש בממשק הנמצא במדריך זה
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