Jednoduché uvedenie do prevádzky
Pripojte sa cez Bluetooth alebo cez našu
praktickú aplikáciu
Uvedenie detektorov do prevádzky je s bezplatnou aplikáciou pre detektory od
spoločnosti Niko pre smartfóny a tablety jednoduché. Keď spustíte aplikáciu pre
detektory od spoločnosti Niko, automaticky sa zobrazí zoznam nainštalovaných
detektorov. Najbližsí detektor bude na začiatku zoznamu. Vyberte si špecifický
detektor, ktorý chcete konfigurovať a aplikácia vás prevedie procesom konfigurácie.
Môžete si zvoliť jeden zo štandardných typov konfigurácie, poslednú konfiguráciu
alebo novú prispôsobenú konfiguráciu.

Niko detector tool

Aplikácia pre detektory od spoločnosti Niko je
dostupná cez App Store (iOS) a Google Play (Android).

Dvojcestná Bluetooth komunikácia zabezpečuje rýchlejšiu konfiguráciu
Aplikácia a detektor medzi sebou komunikujú prostredníctvom dvojcestnej Bluetooth komunikácie.
To znamená, že nepotrebuje iné nástroje počas konfiguračného procesu.
Dvojcestná Bluetooth komunikácia vám vždy poskytne okamžité detailné
informácie o aktuálnych nastaveniach detektorov a budete tak mať v
aplikácii k dispozícii kompletný prehľad. Takisto vám ušetrí čas aj po
inštalácií a pri údržbe.

KANÁLY
KANÁL1

Funkcia kanálu
Automatické zapnutie

Svetelná citlivosť
200

luxov

Funkcia snímača pohybu
Automatické zapnutie

Späť

Využite cloudové riešenie

Všetky údaje uložené v cloude, môžete použiť
na dokumentáciu, zálohovanie a distribúciu
konfiguračných súborov.

Zamknite detektor

Z bezpečnostných dôvodov
je možné detektor uzamknúť
pomocou PIN kódu.

Štandardná konfigurácia
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Svetelný regulátor, vnútorné relé na osvetlenie,
500 luxov, automatické zapnutie/vypnutie
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Svetelný regulátor, vnútorné relé pre HVAC,
500 luxov, automatické zapnutie/vypnutie
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213-21322
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213-21321,
213-21322
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Skupinová
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3 skupinové
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HVACHVAC

3 skupinové zóny, HVAC

Zóna 2Zóna 2

Zóna 2

Svetelný regulátor, vnútorné relé pre HVAC,
500 luxov, automatické zapnutie/vypnutie

300 luxov/600
luxov max.
DennéDenné
svetlo:svetlo:
300 luxov/600
luxov max.
Automatické
zapnutie
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Automatické
zapnutie
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Denné svetlo: 300 luxov/600 luxov max.
Automatické zapnutie a vypnutie
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2 skupinové
zóny, zóny,
pohotovostná
min. min.

2 skupinové zóny, pohotovostná min.

Svetelný
regulátor,
vnútorné
Svetelný
regulátor,
vnútorné
relé narelé na
pohotovostnú
minimalizáciu,
500 auto...
luxov, auto...
pohotovostnú
minimalizáciu,
500 luxov,

Svetelný regulátor, vnútorné relé na
pohotovostnú minimalizáciu, 500 luxov, auto...
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Daylight
and multizone,
Internal
Daylight
controlcontrol
and
multizone,
Internal
Načítať
poslednú
konfiguráciu
Načítať
poslednú
konfiguráciu
relay
for lighting,
500lx,On/Off
Auto On/Off
relay for
lighting,
500lx, Auto

Daylight control and multizone, Internal
Načítať poslednú konfiguráciu
relay for lighting, 500lx, Auto On/Off

Vytvoriť
konfiguráciu
Vytvoriť
novú novú
konfiguráciu

Vytvoriť novú konfiguráciu

300 luxov/600
luxov max.
DennéDenné
svetlo:svetlo:
300 luxov/600
luxov max.
Automatické
zapnutie
a vypnutie
Automatické
zapnutie
a vypnutie

Denné svetlo: 300 luxov/600 luxov max.
Automatické zapnutie a vypnutie

Multizóna
Multizóna

Multizóna

Pokračovať
Pokračovať

High High

Nie, chcem ich priradiť manuálne
Áno, priradiť automaticky

Automatické zapnutie a vypnutie

Svetelný
regulátor,
vnútorné
pre HVAC,
Svetelný
regulátor,
vnútorné
relé prerelé
HVAC,
500 automatické
luxov, automatické
zapnutie/vypnutie
500 luxov,
zapnutie/vypnutie

High High

Chcete automaticky priradiť svetlá a
relé k 4 svetelným zónam?

Katalógové čísla 123-21343, 213-21321, 213-21322

High

Pokračovať
Ďalšie
Ďalšie

Ďalšie

High

Pri uvedení do prevádzky si môžete zvoliť jeden z predvolených štandardných typov konfigurácie, načítať poslednú
konfiguráciu alebo vytvoriť novú prispôsobenú konfiguráciu. V tomto prípade je zvolená štandardná konfigurácia.
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Ako sa budú správať svetlá v zóne 1?

Koľko svetelných zón bude
detektor riadiť?
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Ako sa
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Do
Ako
you
sawant
budútosprávať
assign svetlá
the lamps
v zóne
and
1?
relay to the 4 zones yourself?

ZARIADENIA

ZÓNY

Do you want to assign the lamps and
relay to the 4 zones yourself?

NEW CONFIGURATION

Do you want to assign the lamps and
relay to the 4 zones yourself?

Zostáva 32 nepriradených zariadení

Budú reagovať na denné svetlo

1

Budú 1reagovať na denné svetlo

Yes,
Budú
I want
reagovať
to assign
na denné
them myself
svetlo

Yes, I want to assign them myself

Yes, I want to assign them myself

Budú reagovať na denné svetlo pomocou
funkcie nočného osvetlenia

2

Budú 2reagovať na denné svetlo pomocou
funkcie nočného osvetlenia

Budú
na denné
svetlo
No,
do itreagovať
automatically
to zone
1 pomocou
funkcie nočného osvetlenia

Svetlá
No, do it automatically
to zone 1

No, do it automatically to zone 1

Jednoduché zapnutie/vypnutie

2

Jednoduché
2
zapnutie/vypnutie

Jednoduché zapnutie/vypnutie
Priradiť k zóne

4

4

1

2

3

4

HVAC POHOTOVOSTNÝ
REŽIM

Toto zariadenie je súčasťou Multizóny

Svetlá
Ďalšie

Ďalšie

ĎalšieĎalšie

Next
Ďalšie

Dokončené
Next
Light

Ak sa rozhodnete vytvoriť novú konfiguráciu, aplikácia vás prevedie konfiguračným procesom. Aplikácia vás
prevedie cez relevantné parametre, aby sa docielila konfigurácia podľa vašich potrieb.

Next

