ZDSN home management systeem
Dit document geeft u een indruk van de vele mogelijkheden en de eenvoud van het ZDSN
home management systeem.
De ZDSN home management systemen bestaan uit de Sensio X1 controller of de
uitgebreidere Sensio SC1 Controller en de voor beide controllers bijbehorende Sensio
xSetup home management software.

Sensio X1 Controller

Sensio SC1 Controller

xSetup home management software

De Sensio X1 controller
De X1 controller is een kleine krachtige controller die volledig op Eaton xComfort geënt is.
Onze standaard bijgeleverde Sensio xSetup home management software geeft u de
mogelijkheid om naast Eaton xComfort ook KNX componenten, IR- controllers en .NET
gerelateerde verbindingen aan te sturen.

De Sensio SC1 Controller
De SC1 controller is een uitgebreidere controller. Deze controller kan zowel voor een
woning, kantoorgebouw, gebouwencomplex of zelfs voor een hotel toegepast worden. Deze
controller, in samenspraak met de Sensio home management software, biedt de
mogelijkheid om de meest betrouwbare in gebruik zijnde communicatieprotocollen zoals o.a.
Eaton xComfort en KNX aan te spreken.
De Sensio SC1 controller is uitgerust met een geïntegreerde IR-controller met zowel een in,als uitgang. Daarnaast ingangen als relais, temperatuur sensor ingangen, twee-weg control
door RS232 of RS485, digitale ingangen en Ethernet socket communicatie.
Het aantal in,- en / of uitgangen kan uitgebreid worden door meerdere SC1 controllers in een
installatie te plaatsen.
De SC1 Controllers kunnen als Master of Slave in de Sensio Home management software
geconfigureerd worden.
In een installatie kunnen de SC1 Controllers als volgt toegepast zijn.
. Maximaal 10 SC1 Controllers als master controllers
. Maximaal 10 SC1 Controllers als slave controllers per master controller
. Maximaal 20 gebruikers (Clients) per master controller.

Beide type controllers maken deel uit van het ethernet (LAN en/of WAN) netwerk waarin ook
de (Clients) bedieningsapparaten zoals pc, smartphone, touchscreen etc. gekoppeld zijn.

De Sensio xSetup home management software
De Sensio xSetup home management software geeft de mogelijkheid om efficiënt en
eenvoudig, o.a. alle Eaton xComfort, KNX, IR, relay, analoge,- en digitale in,- en uitgangen
aan te sturen. De gekozen controller bepaalt de mogelijkheden.
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Overview van voorbeelden Sensio bedieningsportalen en
schermen
De duidelijke Sensio bediening schermen zijn zowel op de PC, Tablets en Smartphones
synchroon aan elkaar.

Onderstaand een bedieningsscherm voor het bedienen van de kamer verlichting.
(Standaard xSetup)

Onderstaand een bedieningsscherm voor het regelen van de kamertemperatuur.
In dit standaard scherm zijn een extra temperatuur modus (Normaal) en P% geplaatst.
P% is een factor in de totale warmtecapaciteit berekening voor het starten van de ketel.

Onderstaand een bedieningsscherm voor de timer instellingen voor de verwarming per
modus. Dit standaard scherm is aangevuld met de extra modus Normaal.

Onderstaand een bedieningsscherm voor de media in de kamer. Dit standaard scherm is
naar klant specifieke wensen aangepast.

Het onderstaand centrale bedieningsscherm geeft een overzicht van alle in huis aanwezige
thermostaten. De Cv indicator is hier als extra toegevoegd omdat dit een onderdeel is van
het maatwerkprogrammeren voor kamer gestuurde ketel aansturingen.

Onderstaand een bedieningsscherm voor het aansturen van de ligbad water vulregeling in
de badkamer.

Onderstaand een bedieningsscherm voor de zonwering in de kamer. De status aanduiding
en start tussenpositie is maatwerk op het standaard scherm.

Onderstaand een bedieningsscherm voor de grafisch weergave van de warmte behoefte en
het verbruikte (warmte) vermogen per ruimte.

Om deze bedieningsschermen te realiseren dient
als eerste de Sensio xSetup home management
software geïnstalleerd te worden.

VOORDELEN Sensio Xsetup home management software.

- De Sensio xSetup software is eenvoudig en
snel in te richten.
- Tijdens het invoeren van de gegevens
werkt Sensio xSetup software intelligent
met u mee.
- Aan de hand van de ingevoerde datapunten
en zones zijn alleen de daarvoor te
selecteren functionaliteiten beschikbaar.
- Voorwaarden, Scrips en Macro’s zijn
eenvoudig op ieder niveau te definiëren.
- Sensio xSetup software past automatisch
en logisch de samenstelling van alle
bedieningsschermen aan volgens de
inrichting van het project.
- Een aanpassing of maatwerk op de
inrichting van uw project is direct en
nagenoeg op elk niveau uitvoerbaar.
- Uw project kan een woning, gebouw, boot
maar ook een ander specifiek object zijn.

Overview Installatie Sensio xSetup software
1.Installeer de controller in uw netwerk en overtuig u ervan dat uw Pc waarmee u de Sensio
xSetup installeert samen met de Sensio controller op het internet aangesloten is.
In onderstaande overnieuw gaan we ervan uit dat de X1 controller of voor de SC1 controller
de eaton xComfort Gateway al in de Eaton mrf software is opgenomen waarbij de
datapunten opgeslagen als .txt bestand.

Start de Sensio xSetup software
U ziet daarna het onderstaande scherm. Selecteer rechtsonder de Taal (EN)

Voor dat u xSetup kunt inrichten, moet er eerst een gebruiker op de Sensio server
aangemaakt worden, dit wordt dit gedaan door het indrukken van de ''Create user''.
Als u al een gebruiker bent kunt u direct naar de ''Logg inn''. Voer hier uw persoonlijke
gebruikersnaam en password in.

2.Nadat u een gebruiker heeft aangemaakt en u als die gebruiker bent in gelogd, vult u de
velden User, Name, E-mail etc in. Dit zijn de informatievelden van de eigenaar voor het
ontvangen van o.a. Alarminformaties uit deze set. Selecteer de locatie, het weer en als u
wenst Adaptive heating en Logging.
Middels de Add button kunt u uw aangesloten Sensio controllers koppelen.
Druk op ''Save as ..'' om het project (.hcp) bestand op te slaan of respectievelijk de locatie
voor het bestaande projectbestand te selecteren.

3.Ga nu naar tabblad “Zones” en maak zones voor het project. Denk hierbij aan resp. Huis,
Kamer, Hal,… of Gebouw, Verdieping, Receptie,.. etc U kunt in iedere (vrij te benoemen)
zone ’s direct o.a. timers, camera's, airconditioning systemen, warmtepompen, media
controle (o.a. Sonos) toevoegen.

4.Ga op het tabblad ''Data points'' staan en importeer de datapunt lijst van xComfort en/of
voeg een andere gewenste ingang of uitgang (o.a. KNX ) aan de controller toe. Selecteer het
type en zone voor elk datapunt.

5.U heeft de mogelijkheid om bij het tabblad ''Instellingen'' zeer uitgebreide voorwaarden,
scrips, macro’s, scenario’s, functies toe te voegen.

6.Nadat u dit gedaan heeft bent u klaar om te uploaden. Selecteer het tabblad “Upload” en
selecteer de Userinterface language op dutch en druk op de knop “Preview” om het resultaat
van uw inrichting te zien of kies direct “Upload” project'. Na deze upload is zijn automatisch
de schermen opgebouwd in de resoluties voor PC/Laptops, Tablets, Touchscreens en
Smartphones

7.Als laatste dient u uw Smartphone of tablet op het huisnetwerk aan te melden waarop ook
de Sensio controller en het internet gekoppeld is. Download de Sensio AS app van Google
Play of Appstore te downloaden. Start uw Sensio App en Login met gebruikersnaam en
wachtwoord (eindklant). Kies uw project en:
GENIET
Nadat u de upload heeft uitgevoerd is uw systeem altijd binnen uw wifi omgeving
bereikbaar.

Indien u wenst dat uw Sensio systeem buiten uw wifi omgeving bereikbaar is dient u tegen
een gepaste vergoeding gebruik te maken van onze geavanceerde unity servers die u een
veilige, betrouwbare, stabiele en snelle toegang bieden.

Geniet van uw Sensio systeem!
Naast de brede toepassingsmogelijkheden van de geleverde Sensio xSetup basis software
is er de mogelijkheid om de software aan te vullen met klant specifieke maatwerk.
Neem hiervoor contact op met uw Sensio Leverancier.
De getoonde printscreens en teksten kunnen afwijken van de meest recente Sensio xSetup
software.
Aan dit document kunnen geen rechten ontleend worden.
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