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Ζεύξη σεναρίου
Αύξηση έντασης φωτισμού
/ Άναμμα

Οι απλές ζεύξεις χρησιμοποιούνται για την σύνδεση
ασύρματων προϊόντων Unica που εκτελούν απλές
λειτουργίες όπως on / off, dim (για ρύθμιση φωτισμού),
open / close (για έλεγχο ρολών). Ένας ή περισσότεροι
πομποί μπορούν να συνδεθούν με έναν ή περισσότερους
δέκτες. Μια απλή ζεύξη χρησιμοποιεί πάντοτε και τα 2
άκρα ενός πλήκτρου:
-πάνω: άναμμα, αύξηση έντασης φωτισμού, άνοιγμα.
-κάτω: σβήσιμο, μείωση έντασης φωτισμού, κλείσιμο.

Μείωση
έντασης
φωτισμού /
Κλείσιμο

Με την ζεύξη σεναρίων προκαθορίζονται τα επιθυμητά επίπεδα
φωτισμού για κάθε χώρο, έτσι ώστε να ενεργοποιούνται με το
πάτημα ενός πλήκτρου. Έχουν πρακτική εφαρμογή όταν οι
δέκτες είναι ρυθμιστές φωτισμού.
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A
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4

Ξεκινήστε
τον
προγραμματισμό
πατώντας το
κουμπί Α μία
φορά.

2

Η λυχνία Β ανάβει,
ΚΟΚΚΙΝΗ.

Μέσα σε 5 δεύτερα, επιλέξτε
την πλευρά του πλήκτρου
που θα χρησιμοποιήσετε:
πατήστε 3 ή 4 για την
αριστερή πλευρά (δεν έχει
διαφορά πιο από τα 2 θα
πατήσετε), ή πατήστε 1 ή 2
για να επιλέξετε την δεξιά
πλευρά.

3

4

Επαναλάβετε τα 1 και 2 για τους υπόλοιπους
πομπούς αν είναι απαραίτητο.

Η λυχνία Β αναβοσβήνει
ΚΟΚΚΙΝΗ.

3

B

Επιλέξτε τον δέκτη πατώντας
το κουμπί Α μία φορά.
Περιμένετε μέχρι η λυχνία Β
να αναβοσβήνει ΚΟΚΚΙΝΗ.
(για τα μικτά στοιχεία
αναμείνατε 5 δεύτερα).

2

Επαναλάβετε την διαδικασία
για τους υπόλοιπους δέκτες
αν είναι απαραίτητο.

1
A
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A
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Τέλος, ολοκληρώστε τον
προγραμματισμό
πατώντας το κουμπί Α
οποιουδήποτε δέκτη.

1
A
B

Διαγραφή ζεύξης

B

2

40%
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1
A
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Η λυχνία Β ανάβει.
ΠΡΑΣΙΝΗ.

2

Μέσα σε 5 δεύτερα, επιλέξτε το
πλήκτρο που θα χρησιμοποιήσετε:
πατήστε 1 ή 2 για την επιλογή του
πάνω ή κάτω μέρους της δεξιάς
πλευράς, ή πατήστε 3 ή 4 για την
επιλογή του πάνω ή κάτω μέρους
της αριστερής πλευράς.
Η λυχνία Β αναβοσβήνει ΠΡΑΣΙΝΗ.

Σε αυτό το παράδειγμα, το μπουτόν A, που
τροφοδοτείται από μπαταρία, ελέγχει:
- με το αριστερό πλήκτρο, την λάμπα που
συνδέεται με τον δέκτη πρίζας B,
- με το δεξί πλήκτρο, την λάμπα οροφής της
κουζίνας που βρίσκεται συνδεδεμένη με το
ρυθμιστή φωτισμού C.
- Συνεχίστε κανονικά με τα βήματα 3 και 4
στους δέκτες.

Παράδειγμα 2: Απλή Ζεύξη

Κεντρικός έλεγχος των μπουτόν ρολών

Χωρητικότητα του συστήματος
Κάθε φορά που προγραμματίζετε μια
λειτουργία μεταξύ πομπού και δέκτη,
δημιουργείτε μία ζεύξη. Τα ασύρματα
προϊόντα μπορούν να έχουν έως 32 ζεύξεις,
εκτός των μικτών στοιχείων (64 ζεύξεις).
Τυπική ασύρματη εμβέλεια:
- έως 300 m σε εξωτερικό χώρο
- 10 με 50 m σε εσωτερικό χώρο (εξαρτάται
από τον τύπο του τοίχου).
Διάρκεια ζωής μπαταρίας : 5 με 7 έτη.
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B1
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Επιλέξτε τον δέκτη
πατώντας το κουμπί Α
μία φορά.
Περιμένετε μέχρι η λυχνία
Β να αναβοσβήνει
ΠΡΑΣΙΝΗ (για τα μικτά
στοιχεία αναμείνατε 5
δεύτερα).
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100%
1
A
B

Αν ο δέκτης είναι ρυθμιστής
φωτισμού, καθορίστε το επίπεδο
φωτισμού χρησιμοποιώντας τα
κουμπιά 1 ή 2 (παρατεταμένο
πάτημα). Αν ο δέκτης έχει
λειτουργία on/off, καθορίστε την
κατάστασή που επιθυμείτε (on/off)
πατώντας τα ίδια κουμπιά.

2

V3

Τα 3 μικτά στοιχεία των μπουτόν ρολών
V1, V2, V3,(δέκτες) είναι εγκατεστημένα
στα σημεία ελέγχου.
Το μπουτόν Β1 (πομπός), που τροφοδοτείται
από μπαταρία, χρησιμοποιείται ως κεντρική
εντολή• μπορεί να στερεωθεί παντού πάνω
σε τοίχο. Το B1 συνεργάζεται με τα V1, V2, V3
με μια Απλή ζεύξη.

Παράδειγμα ζεύξης σεναρίων
OFF

Επαναλάβετε τα 3 και 4 για τους υπόλοιπους δέκτες αν είναι απαραίτητο.

Πομπός : Επαναλάβετε τα 1 και 2 στους πομπούς που θέλετε να διαγράψετε.
Δέκτης: Στο βήμα 3 , πατήστε παρατεταμένα για 5 δεύτερα το κουμπί Α του δέκτη που περιέχει την
ζεύξη που θέλετε να διαγράψετε. Πατήστε Α ξανά για να ολοκληρώσετε την διαγραφή.

Πατήστε παρατεταμένα
το κουμπί Α για 5 δεύτερα.
Μόλις η λυχνία αρχίσει να
αναβοσβήνει εναλλασσόμενα
σε ΚΟΚΚΙΝΗ και ΠΡΑΣΙΝΗ,
η διαγραφή όλων των ζεύξεων
έχει ολοκληρωθεί.

TV

Επαναλάβετε τα 1 και 2 για τους υπόλοιπους πομπούς αν χρειαστεί.
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1
A

A

Ξεκινήστε τον
προγραμματισμό
πατώντας το κουμπί
Α δύο φορές.

2

2

Για να ακυρώσετε τη δημιουργία μίας ζεύξης πριν εκτελέσετε το βήμα 4 , απλά αναμείνατε για 1
λεπτό (μέχρι η λυχνία σταματήσει να αναβοσβήνει).

1

A

Φεύγω

Πομπός

Όλες οι λυχνίες
παραμένουν σβηστές.

Ακύρωση προγραμματισμού

Διαγραφή όλων των ζεύξεων

C

Προγραμματισμός ζεύξης σεναρίων

1

B

100%

Μια λειτουργία “Κλείσιμο όλων” θα πρέπει να προγραμματιστεί
σε όλες τις ζεύξεις σεναρίων.

Δέκτες

Δέκτες

60%

Σε μία ζεύξη σεναρίου κάθε πλευρά του πλήκτρου είναι
ανεξάρτητη και ενεργοποιεί το δικό της σενάριο.

Προγραμματισμός απλής ζεύξης
Πομπός

Παράδειγμα 1: Απλή Ζεύξη
Έλεγχος
φωτισμού

Είμαι σπίτι Δείπνο

B

Τέλος, ολοκληρώστε τον
προγραμματισμό
πατώντας το κουμπί Α
οποιουδήποτε δέκτη.
Όλες οι λυχνίες
παραμένουν σβηστές.

Ακύρωση προγραμματισμού

Για να ακυρώσετε τη δημιουργία μίας ζεύξης
πριν εκτελέσετε το βήμα 5 , απλά αναμείνατε
για 3 λεπτά (μέχρι η λυχνία σταματήσει να
αναβοσβήνει).

2

Χρησιμοποιώντας το 2ο πλήκτρο ενός μικτού στοιχείου
Το μικτό στοιχείο είναι και πομπός και δέκτης.
- Εάν τοποθετηθεί μόνο ένα πλήκτρο, ελέγχει το τοπικό φορτίο
- Εάν τοποθετηθούν 2 πλήκτρα, τότε το ΔΕΞΙ ελέγχει το τοπικό φορτίο• το
ΑΡΙΣΤΕΡΟ μπορεί να ελέγξει άλλους δέκτες.
Σε αυτό το παράδειγμα, το ΑΡΙΣΤΕΡΟ πλήκτρο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν
κεντρική εντολή για τα μπουτόν ρολών. Αυτό μπορεί να γίνει δημιουργώντας μία
απλή ζεύξη με τις εξής τροποποιήσεις:
- Βήμα 2 στο μικτό στοιχείο: πατήστε το κουμπί 3 για να επιλέξετε το ΔΕΞΙ
πλήκτρο. Στην συνέχεια, πατήστε το 1 για να συμπεριλάβετε το μπουτόν ρολών
στον κεντρικό έλεγχο
- Συνεχίστε κανονικά με τα βήματα 3 και 4 στους δέκτες.

60%

B

100%

D
C

A

Σε αυτό το παράδειγμα, το μπουτόν A, που
τροφοδοτείται από μπαταρία, περιέχει τα
αγαπημένα σενάρια φωτισμού.
Όταν η οικογένεια θέλει να ετοιμάσει φαγητό,
πατώντας το σύμβολο Σεναρίου ”προετοιμασία
φαγητού” τότε:
- η συνδεδεμένη στο B λάμπα θα σβήσει,
- το φωτιστικό οροφής πάνω από την
τραπεζαρία που συνδέεται στο D θα ρυθμιστεί
στο 60%, το φωτιστικό οροφής στην κουζίνα
που συνδέεται στο C θα ρυθμιστεί στο 100%.
Κατά τον ίδιο τρόπο, πατώντας το σύμβολο
Σεναρίου ”τρώγοντας” ενεργοποιείται ένας
διαφορετικός συνδυασμός φωτισμού που
εμπλέκει τα B, C και D.
Τέλος, πατώντας το σύμβολο Σεναρίου ”Είμαι
σπίτι” όλες οι λάμπες θα ανάψουν σε πλήρη
ένταση• το σύμβολο σεναρίων ”Φεύγω” σβήνει
όλες τις λάμπες.
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Senaryo Programlama

Temel Programlama Unica kablosuz ürünlerini açma/
kapama, ışık seviyesi ayarı (Dimmer fonksiyonlu alıcılar
için), açma/kapama (stor perde için) gibi basit fonksiyonlar
için birbirine bağlamak amacıyla kullanılır. Bir ya da daha
fazla verici bir ya da daha fazla alıcıya bağlanabilir.

Işık seviyesini arttırmak /
Gücü açmak
Işık
seviyesini
azaltmak
/ Gücü
kapamak

Temel Programlama daima bir anahtarın 2 kutbunu da
kullanır:
- üst: gücü açmak / ışık seviyesini arttırmak / açmak;
- alt: gücü kapamak / ışık seviyesini azaltmak / kapatmak.

Senaryo programlama tek bir tuş ile önceden tanımlanmış
aydınlatma atmosferlerinin elde edilebilmesi için kullanılır.
Dimmerler alıcı olduğunda özellikle yararlıdır.

1

1

3

A
B

Programlama tuşu
A’ya bir kere
basarak
programlamaya
başlayın.

2

5 saniyeden önce kullanmak
istediğiniz tuş çiftini seçin:
sol tarafı seçmek için 3 ya da
4’e basın (3 ya da 4’e
basmanız farketmeyecektir)
ya da sağ tarafı seçmek için
1 ya da 2’yi seçin.

3

LED B KIRMIZI
renkte yanacaktır.
2

4

Gerektiği takdirde 1 ve 2 adımları diğer verici(ler) için de tekrarlayın.

3

A
B

2

Gerektiği takdirde 3
adımları diğer alıcı(lar) için
de tekrarlayın.

4

1
A
B

Herhangi bir alıcının A
tuşuna basarak
programlamayı
tamamlayın.

1

1
A
B

Programlama tuşu A’ya
iki kere basarak
programlamaya
başlayın.

Vericiler: Silinecek bağlantı hattındaki vericiler üstünde 1 ve 2 adımı tekrarlayın.
Alıcılar: 3 adımda, silinecek bağlantı hattındaki alıcılar üstündeki A programlama tuşuna 5 saniye
boyunca basın. İşlemi tamamlamak için A tuşuna yeniden basın.

B

2

TV

40%

A
B

LED B YEŞİL renkte
yanar.

5 saniyeden önce bir tuş seçin:
Sağ tarafın üst ya da alt kısmını
seçmek için 1 ya da 2’ye basın. Ya da
Sol tarafın üst ya da alt kısmını
seçmek için 3 ya da 4’e basın.

C

A

Bu örnekte pille çalışan liht butonu A
aşağıdakileri kontrol etmektedir:
- sol tuşla portatif priz B’ye bağlı lambayı
- sağ tuşla kombine dimmer C’ye bağlı
mutfaktaki tavan lambası

Temel Programlama örneği 2
Stor perdelerin merkezi olarak kontrolü
V2

V1

LED B YEŞİL renkte yanıp sönmeye
başlar.
2

B1

3

1
A
B

2

Programlama butonu
A’ya bir kere basarak
alıcıyı seçin.
LED B YEŞİL renkte
yanıp sönmeye
başlayana kadar
bekleyin (kombine
modüllerde 5 saniye
sonra).

100%

4

1
A
B

Alıcının bir dimmer fonksiyonunun
olması halinde 1 ya da 2 tuşlarına
basarak arzu ettiğiniz seviyeyi
ayarlayın (uzun süreyle basın).
Alıcının bir röle fonksiyonunun olması
halinde, istediğiniz durumu (açık /
kapalı) aynı tuşlara basarak ayarlayın.

V3

5

1

Sistemin kapasitesi
Bir verici ve bir alıcı arasında bir fonksiyon
programladığınız her sefer bir bağlantı
yaratmış olursunuz. Kablosuz ürünlerde 32
adete kadar bağlantı kurulabilir (combine
modüllerdeki 64 bağlantı).
Tipik kablosuz çalışma mesafesi:
- açıkhavada 300 metreye kadar;
- bina içinde 10 ila 50 metreye kadar
(duvar tipine bağlı olarak).
Pil ömrü: 5 - 7 sene.

B

Herhangi bir alıcının A
tuşuna basarak
programlamayı bitirin.
Tüm LEDler sönecektir.

Stor perdelerin 3 kombine modülü V1, V2,
V3 (alıcılar) mevcut anahtarların yerine
takılmıştır. Pille çalışan basmalı buton
B1 (verici) merkezi kontrol komutu için
kullanılmaktadır; duvar üstünde herhangi bir
yere sabitlenebilir. B1, V1, V2 ve V3 ile bir
Temel Programlama vasıtasıyla ilişkilendirilir.

Senaryo örneği

2
OFF

Gerektiği takdirde 3 ve 4 adımları diğer alıcı(lar) için de tekrarlayın.

Bir bağlantının silinmesi

A

1

0%

A

Programlama butonu A’ya
5 saniye boyunca basılı
tutun. LED dönüşümlü
olarak bir KIRMIZI, bir
YEŞİL yanmaya
başladığında ünitenin
programı silinmiş demektir.

2

2

2

4 adımdan önce yaptığınız bağlantıyı silmek isterseniz (yanıp sönme durana kadar) sadece 1
dakika bekleyin.

1

Çıkıyorum

Vericiler

Tüm LEDler sönecektir.

Programlamanın silinmesi

Tüm bağlantıların silinmesi

B

Senaryo programlaması nasıl yapılır

Alıcılar
1

60%

Gerektiği takdirde 1 ve 2 adımları diğer verici(ler) için de tekrarlayın.

Alıcılar
Programlama tuşu A’ya bir
kere basarak
programlamaya başlayın.
LED B KIRMIZI renkte yanıp
sönene kadar bekleyin
(kombine modül için 5
saniye).

Işık kontrolü

100%

Tüm senaryo programlamada bir “Turn of all” (hepsini kapat)
fonksiyonunun programlanması gerekmektedir.

LED B KIRMIZI renkte yanıp
sönmeye başlar.

4

Akşam yemeği

Senaryo programlama ile her tuşa bağımsız olarak bir
senaryo atanabilir.

Temel programlama nasıl yapılır
Vericiler

Temel Programlama örneği 1

Evdeyim

60%

B

Programlamanın silinmesi

5 Adımdan önce yarattığınız bağlantıyı
silmek isterseniz (yanıp sönme durana kadar)
sadece 3 dakika bekleyin.

2

Kombine bir modülün 2. tuşunun kullanılması
Kombine modülde hem alıcı, hem de verici bulunmaktadır.
- Sadece tek bir tuş monte edilmişse, bağlı olduğu yükü kontrol eder.
- 2 tuş birden monte edilmişse, SAĞ tuş bağlı olduğu yükü, SOL tuş da
diğer alıcıları kontrol etmek için kullanılır.
Bu örnekte, SOL tuş stor perdeler için merkezi komut olarak kullanılacaktır.
Bunun için, aşağıdaki değişikliklerle bir Temel Programlama kullanın:
- Kombine modülde 2 adım: SOL tuşu seçmek için tuş 3’e basın. Daha
sonra, merkezi kontrole stor perdeyi dahil etmek için 1’e basın.
- Alıcılar üstünde 3 ve 4 adımlarını uygulayarak devam edin.

100%

D
C

A

Bu örnekte, pille çalışan basmalı buton A’da
sık kullanılan ışık senaryoları bulunmaktadır.
Aile yemek hazırlamak istediğinde, “food
preparation” (yemek hazırlama) senaryosuna
basıldığında aşağıdakiler gerçekleşir:
- B’ye bağlı lamba kapatılır
- Yemek masası üstünde bulunan tavana
monte edilmiş ve D’ye bağlı olan lamba %60
oranında ayarlanır
- Mutfakta tavana monte edilmiş ve C’ye
bağlı olan lamba %100 olarak ayarlanır.
Aynı şekilde, “eating” (yemek yeme) Senaryo
sembolüne basıldığında B, C ve D’yi içeren
farklı bir ışık kombinasyonu aktif hale gelir.
Son olarak, “I’m home” (evdeyim) sembolüne
basıldığında tüm lambalar %100 seviyede
yanacak, “I’m leaving” (çıkıyorum)
sembolüne basıldığında tüm ışıklar
kapanacaktır.
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