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1. СТРУКТУРА НА СИСТЕМАТА
Структурата
се
макросистеми:

състои

от

данните на вашия смартфон, а Cloud
Server позволява триангулацията на
сигнала, за да управлява модула от
разстояние. Времето за отдалечена
връзка може да варира в зависимост от
мрежовия трафик на данни, условията
на мрежовата връзка и трафика към
сървъра. В най-лошия случай времето
за свързване може да закъснее с 5
минути.
Отдалечената връзка може да се
използва само ако потребителят преди
това се е регистрирал в облачния
сървър.
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4HEATMODULE: хардуерно устройство,
което
свързва
контролера
на
пелетрното
съоръжение
TiEmme
elettronica с локалния Wi-Fi рутер
ОБЛАЧНА
ИНФРАСТРУКТУРА:
инфраструктура на уеб сървър, която
позволява съхранение на данни
и действа като звездна точка за
отдалечена комуникация
4HEAT:
мобилно
приложение,
достъпно от Google Play Store и App
Store безплатно, което позволява
на потребителя да взаимодейства с
отоплителната система

3. ОПИСАНИЕ НА СИСТЕМАТА
1. Wi-Fi интерфейс за Tiеmme
elettronica
2. Конектори: RS232 - RS485

Връзка с
контролера

Облачен сървър

3. Захранване: 5V
4. Корпус: ABS
5. Работен температурен диапазон: -20
°C ÷ 60 °C

Локална
мрежа

Интернет

6. Монтаж: Винтове 5 мм

Рутер

7. Размери:

2. ЛОКАЛНА И ОТДАЛЕЧЕНА ВРЪЗКА
2.1. Локална връзка.
Връзката между 4HEATModule и
мобилното приложение се осъществява
чрез домашната Wi-Fi мрежа, когато и
двете са свързани към нея
2.2. Отдалечена връзка
Говори се за отдалечена връзка,
когато по време на използване на
приложението потребителят е далеч
от дома. В този случай приложението
се възползва от покритието на
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8. Бутони и LED индикатори:
(г) Бутон за нулиране на хардуера

(a) Захранване / Грешка
(б) СОМ Контролер комуникация
(в) WiFi комуникация

(д) Бутон за конфигуриране

4. ИНСТАЛАЦИЯ НА МОБИЛНОТО
ПРИЛОЖЕНИЕ

Бутони за

1. Свържете модула 4HEAT към
захранването: LED светодиодът(a)
трябва да свети и да не мига;

Захранване

2. Свържете 4HEATModule към
платката TiEmme elettronica с помощта
на кабела, предоставен в комплекта:
LED светодиодът(б) трябва да свети и
да не мига - в случай на мигане може
да има проблеми при комуникацията
с контролната платка. Уверете се, че
отоплителната система е свързана към
мрежовото захранване;

СОМ връзка

WiFI
WiFi
захранв.

3. Wi-Fi комуникация: Връзката между
LED светодиода(в) с APP 4HEAT е
успешна и устройството комуникира
правилно. Светодиода свети постоянно.
4. Бутон за нулиране на хардуера
(г): натиснете в случай на постоянна
неизправност на продукта.
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светодиод LED

Диагностика

премигва

грешка

свети постоянно

успешно

премигва

няма комуникация с контр.

свети постоянно

успешна
комуникация

премигва

няма връзка
с WiFi

свети постоянно

успешна
връзка с WiFI

премигва

Фаза на
конфигурация

Ако устройството е офлайн
по
време
на
нормална
работа, натиснете бутона за
конфигурация 4HEAT за 3 секунди.
По време на конфигуриране и
експлоатация
светодиодите
могат
да
преминат
от
постоянна
към
мигаща
светлина.
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5. КОНФИГУРАЦИЯ НА 4HEAT МОДУЛ

3. Следвайте процедурата. Модулът
4HEATModule създава временна Wi-Fi
мрежа, към който трябва да се свържете
със смартфона. По този начин Модулът
ще бъде свързан с приложението и
свързаният с него акаунт;
4. След като приложението и 4HEAT
модулът са свързани, е необходимо да
изберете домашната Wi-Fi мрежа, към
който трябва да се свърже устройството
4HEATModule;
5. Напишете име за устройството
и въведете ПИН по ваш избор.
Всяко устройство 4HEATModule има
собствено име и парола.

5.1. Начало на конфигурацията
Препоръчително е да свържете вашия
смартфон към домашната Wi-Fi мрежа,
преди да започнете процедурата. В
началото трябва да бъде избран език.
Процедурата за конфигуриране е
обяснена по-долу:
1. Създайте акаунт с валиден имейл
адрес и парола по ваш избор.
2.
Изберете
между
„ДОБАВИ
УСТРОЙСТВО“
и
„НАМЕРИ
УСТРОЙСТВО“. Ако модулът 4HEAT е
включен за първи път, трябва да бъде
избрано „ДОБАВЯНЕ НА УСТРОЙСТВО“.
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Ако
процедурата
за
конфигуриране не е била
успешна, 4HEATModule може
да
бъде
преконфигуриран
чрез натискане на бутона за
конфигурация (д) за 8 секунди
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5.2. Нова конфигурация с модул 4HEAT
След като приключите процедурата
за инсталиране на 4HEATModule,
препоръчително е да затворите
приложението и да го рестартирате.
Затворете
приложението
между
отворените прозорци във фонов
режим.
На устройство на Apple:
• Докоснете два пъти бутона Начало
• Превъртете нагоре визуализацията
на приложението 4Heat, за да го
затворите.
На устройства с Android:
• Натиснете долния десен бутон за
виртуални бутони или долния ляв
бутон за устройства с реални бутони
• Превъртете наляво, за да затворите
прегледа на приложението 4HEAT.

6. НАЧАЛНА СТРАНИЦА (HOME PAGE)
на мобилното приложение:
Дисплея на началната страница
показва параметрите на 4HEATModule,
включително
температурата
и
състоянието на функциониране.
Свързаните 4HEAT устройства се
появяват на началната страница с
тяхното идентификационно име по
следния начин:
червено
Работно състояние ИЗКЛ.
оранжево
Работно състояние БЛОКИРАНО
зелено
Работно състояние ВКЛЮЧЕНО
черно
Устройството не е свързано или е
недостъпно

5.3. Връзката с модул 4HEAT вече е
конфигурирана.
В раздела „НАМЕРЕТЕ УСТРОЙСТВО“
е възможно да се свържете с
4HEATModule, като въведете ПИН кода,
само ако 4HEATModule е свързан към
същиата Wi-Fi мрежа като смартфона.
Също така е възможно да се
свържете
дистанционно
(като
използвате връзката за данни на
вашия смартфон), като въведете
идентификационните данни за достъп
на вече конфигурираното устройство
4HEATModule.

Необходимо е актуализиране

7

ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ. ИНСТРУКЦИЯ за МОНТАЖ и ЕКСПЛОАТАЦИЯ

• Управление на известия: позволява ви
да активирате известия за състоянието
на отоплителната система;
• Промяна на език: позволява ви да
зададете езика на приложението;
•
Информация за приложението:
позволява ви да видите информация
за
версията
на
инсталираното
приложение на вашия смартфон;
• Инструкция за изтегляне: позволява
ви да изтеглите ръководството за
потребителя
на
приложението.
Натиснете иконата за запазване,
за да съхраните ръководството във
вградената памет на смартфона.
• Smart Thermostat - Функцията
ви позволява да се свържете с
интелигентни термостати, инсталирани
във вашия дом, като въведете
идентификационните
данни
на
регистрирани акаунти по време на
конфигурацията на същите.

Add Unit - Това меню се използва за
конфигуриране на друго устройство
4HEATModule.

my4HEAT - в my4HEAT се показват
идентификационните
данни
на
устройството, свързани с вашето
приложение. С помощта на бутона
е
възможно
изпращане
чрез
електронна поща на съобщения и
данните към приложенията 4HEAT на
други потребители, за да споделят
управлението
на
отоплителната
система.
Settings • Управление на акаунти: меню, което
ви позволява да създадете нов акаунт
или да влезете / излезете;
• Възстановяване на приложението:
позволява ви да върнете приложението
към условията по подразбиране;
• Повторно активиране на урок:
позволява ви да активирате отново
урока за приложението;

7. НАСТРОЙКА НА 4HEAT
Достъп до менюто с настройки на
избрания 4HEATМодул.
• Име на устройството: използвайте
за промяна на името на текущия
устройство;
• Икона: промяна на иконата на
дисплея на устройството на началната
страница;
• Активиране на отдалечена помощ:
потребителят активира възможност
за получаване на дистанционна
техническа помощ;
• Изпълнителен модул: позволява ви
да изберете модули, които се появяват
на основният екран за управление на
устройството;
8
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• Меню с настройки: позволява ви
да персонализирате показването на
функциите на менюто. Някои функции
може да не са налични поради
конфигурацията на отоплителната
система.
• Информация за настройки: позволява
ви да персонализирате дисплея на
системни стойности на менюто с
информация.
• Премахване на устройство: позволява
да се изтрие избраното в момента
устройство;;

• Промяна на времето: промяната на
стойностите на местното време, може
да бъде зададено ръчно, като въведете
желаните координати за географска
ширина и дължина или с помощта на
GPS на вашия смартфон;
•Информация:
техническа
информация относно кода на продукта
на контролната платка и версията
софтуера на Модула;
• Информация за Wi-Fi: информация
за интернет мрежата към което е
свързано устройството 4HEATModule.
8. УПРАВЛЕНИЕ НА 4HEAT

ВКЛЮЧЕНА система:
натиснете, за да я изключите
ИЗКЛЮЧЕНА система:
натиснете, за да я включите

Работно състояние:
показва състоянието,
в което системата
функционира,
и всички грешки

Синхронизация:
мигащият бутон показва,
че приложението и модулът
обменят информация.
Резултатът от
синхронизацията
ще бъде изведен накрая.

Основен термостат:
показва системния
термостат. Задържайки
бутона натиснат, вие
активирате смяната на
термостата. Използвайте
бутоните или превъртете
през цветната лента, за да
промените температурата.

Основна температура

Модул работещ:
показва информация, свързана със системата.
Можете да решите кой работещ модул да се
показва на началната страница чрез менюто
9
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9. ХРОНО И 24 ЧАСОВА
ФУНКЦИЯ ЗА ОТОПЛЕНИЕ

Въвеждайки
CHRONO,
можете
да зададете 3 различни времеви
интервала за включване и изключване
на отоплителната система. Можете да
изберете три вида програмиране:
• Седмично: Настройка от понеделник
до неделя
• Ежедневно: Настройка всеки ден
• Уикенд: Настройка през уикенда
(събота и Неделя) или през делничните
дни (от понеделник до Петък).
Всеки път, когато тази функция се
актуализира, натискайте бутона Save
който се появява в долната част на
екрана.
За да нулирате времевия слот,
докоснете плъзгача вдясно от времевия
интервал.
Функцията 24HEATING е насочена
процедура за управление на битовото
отопление чрез задаване на часовете
и температурите, съобразени с
ежедневните нужди.
Съветникът задава няколко прости
въпроса от ежедневието, чрез които
24Heating задава седмичния график.
Възможно е да изберете термостата за
трите налични времеви диапазона:

С достъп до менюто "Chrono" можете
да зададете функцията за управление
на системата в два различни режима.
Натискайки
, можете да промените
избраната модалност.
Хроно модалност
ВКЛЮЧЕНА

24 H

CHRONO

24 h ОТОПЛЕНИЕ
Хроно модалност
ИЗКЛЮЧЕНА

Eco

180C

Comfort

220C

Comfort+

240C

24HEATING
ви
позволява
да
управлявате времеви интервали и от
главния екран:
10
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24HEATING ви позволява да управлявате времеви интервали и от главния екран:

Избор и създаване
на програма за отопление

Бутони за
управление

Времеви интервали,
създадени от процедурата

1.
24HEATING
управление
на
програмата:
Падащото меню в горната част на
страницата
показва
програмите,
зададени от потребителя. Изберете
балона с речта, за да активирате

2. Добавяне на времеви интервал:

програмата. Натиснете символа
, за да смените термостатите на всяка
лента.

3. Премахване на времевия интервал:

Чрез избиране на бутона
можете да разделите времеви
интервал, както е показано на
изображенията:
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като изберете бутона
, можете да
изтриете времеви интервал, както е
показано на снимките:
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Чрез натискане
на символа "+"
е възможно да се
раздели слот на две,
запазвайки същите
настройки
на стартовия слот.

4. Актуализиране на промените:

10. ГРАФИКИ СЪС СТОЙНОСТИ

Чрез бутона
24Heating се
синхронизира с устройството. Не
забравяйте да го натискате всеки път,
когато се прави промяна.

Този раздел показва графиките на
стойностите, регистрирани на сървъра
от 4HEATModule. Има два вида гледки:
1. Ежедневно: показаните стойности са
представени по време на ежедневната
работа на отоплителната система.
Можете да видите графиките на два
времеви слота: 00: 00/12: 00 или
12: 00/00: 00. Можете също така да
изберете да покажете работното
състояние на отоплителната система
(напр. Изкл. / Нормално / Блокиране и
т.н.) . Записаните данни се запазват за
една седмица.

5. Копие на времеви интервал:
като изберете бутона
, който
можете
копирайте
времевите
интервали от един ден в друг. Когато
приключите, натиснете бутона за
потвърждение в долната част на
страницата.
6. Промяна на времевия слот:
Извършва се, чрез натискане на
времевия слот, до който имате достъп
от менюто за управление.

2. Период:
това е графично
представяне на работното време на
системата през седмицата. Записаните
данни се запазват за една година.
12
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11. ИНФОРМАЦИОННА СТРАНИЦА
Тази
страница
показва
всички
количества,
регистрирани
от
контролния панел.
Количествата, които трябва да бъдат
показани, могат да бъдат зададени
чрез менюто за настройка на избрания
модул 4HEAT - "НАСТРОЙКА 4HEAT".
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Можете също да прегледате
референтните
данни
на
доставчика
на
услуги
и
да
изпратите
всички
искания за поддръжка по
имейл.
Ако
приложението
е
персонализирано
за
конкретен
клиент,
могат
да бъдат въведени всякакви
идентификационни данни.
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ISO 9001:2008

BUREAU VERITAS
Certification

tel.: +359 700 17 343
www.burnit.bg

