Vejledning
INSTALLATION AF ZHC5010 BETJENINGSTRYK MED VERA SMART
HOME CONTROLLER.

ZHC5010 Firmware Version: 0.14

Indledning
Denne vejledning beskriver hvordan det er muligt at oprette Z-Home Controls ZHC5010 Betjeningstryk for FUGA®
Installationer i en VERA Smart Home Controller.
ZHC5010 er blevet testet med en VERA3 Advanced Smart Home Controller med UI7 Application Version: 1.7.730
Vejledningen er gældende for ZHC5010 firmware version 0.14.

SIDE 1

Inkludering af ZHC5010 i VERA
For at inkludere ZHC5010 i VERA vælges menuen Devices på hjemmesiden i VERA.

I højre side af siden klikkes der på knappen Add Device.
Derved fremkommer der en liste af enhedstyper, da ZHC5010 endnu ikke er oprettet som en enhed som VERA kan
genkende, vælges i stedet for typen Generic Device.

SIDE 2

Tryk derefter på

ud for Generic Device, hvorved følgende skærmbillede fremkommer:

Her klikkes på knappen Next,

Derefter klikkes der igen på knappen Next,
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Nu skal ZHC5010 parres med VERA, det gøres ved at trykke 3 gange på den lille knap i midten af ZHC5010 modulet
(findes bag ved plast-dækbjælken). Derved vil den øverste venstre lysdiode i ZHC5010 begynde at blinke og
kommunikationsprocessen med VERA kan påbegyndes.
Efter nogle få sekunder fremkommer følgende side, hvor enheden kan navngives og placeringen kan vælges.

Når der er indtastet et navn og placeringen er valgt, klikkes der på knappen: Finish.
VERA går så i gang med at hente oplysninger og konfigurationsdata fra ZHC5010, hvilket godt kan vare 1 – 2
minutter. I mellemtiden vises følgende dialog:

Når dialogen forsvinder er kommunikationen med enheden stadigvæk i fuld gang, hvilket kan ses ved den
nyoprettede enhed:

Hvor teksten: ”Purging associations” vises, samt i toppen af siden ses:
ZWave : Configuring Z-Wave devices in your system.
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Efter endnu et minut eller to, så er kommunikationen endelig afsluttet og der fremkommer yderligere 4 enheder,
så siden nu ser således ud:

Årsagen til at der nu er 5 enheder, er at ZHC5010 kan fungere som en flere-kanals enhed (Multi Channel device),
hvorved at Z-Wave systemet kan adressere flere forskellige logiske enheder i den fysiske enhed. I ZHC5010’s
tilfælde giver det bl.a. mulighed for at kunne adressere (sende styringskommandoer) til hver enkelt lysdiode, samt
sende kommandoer til hver trykknap som svarer til et fysisk tryk på knapperne.
Når den fysiske enhed nu er repræsenteret af 5 enheder; en basis enhed og fire logiske enheder, vil hver enhed
have sin egen adresse, som består af den fysiske enheds adresse, samt et efterfølgende nummer, et såkaldt
slutpunkts nummer (endpoint).
I ZHC5010’s tilfælde kan den fysiske enhed f.eks. få tildelt adressen 7, og på denne adresse er det så kun muligt at
sende kommandoer til at styre den første lysdiode og overstyringskommandoer til den første trykknap (øverste
venstre). For at kunne omgå dette er flere-kanals enheds systemet indført af Z-Wave og det er muligt at have flere
logiske enheder i én fysisk enhed. I vores eksempel vil trykknapperne således blive adresseret på følgende vis:
•
•
•
•
•

Lysdiode og trykknap 1, er slutpunkt 1 og derfor have adressen 7.1
Lysdiode og trykknap 2, er slutpunkt 2 og vil have adressen 7.2
Lysdiode og trykknap 3, er slutpunkt 3 og vil have adressen 7.3
Lysdiode og trykknap 4, er slutpunkt 4 og vil have adressen 7.4
Basis enheden, er slutpunkt 0 og vil have adressen 7.

I Z-Wave standarden er det defineret at kommandoer der er sendt til basis enheden, altså uden
slutpunktsadressering (nogen gange nævnt som sendt til slutpunkt nul), skal behandles som om at de var sendt til
slutpunkt et.
I VERA er det på basis enheden at alt konfiguration skal foretages.
Man kan nu omdøbe de enkelte enheder så de eventuelt får navnene som vist i følgende billede:
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Nu er ZHC5010 korrekt oprettet i VERA.
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Konfiguration af bindingsgrupper
Når ZHC5010 trykknapperne skal benyttes til at betjene andre Z-Wave enheder, skal de enkelte trykknap enheder
”bindes” til at sende styringskommandoer, dette gøres ved hjælp af bindingsgrupper (Association Groups).
Hver af de logiske enheder råder over flere forskellige bindingsgrupper, hvor en gruppe vil sende en bestemt type
kommando til den, eller de, enheder der lagt ind i gruppen. Så for at kunne have mulighed for at få sendt
forskellige typer kommandoer, råder hver enhed over flere grupper (altså forskellige typer kommandoer), så
forskellige typer enheder kan styres.
I VERA (i den aktuelle version) vises alle bindingsgrupperne kun på basis enheden, selvom de logiske enheder også
har bindingsgrupper, så vises de ikke. Derfor skal konfigurationen af bindingsgrupperne foretages på den basis
enheden (slutpunkt nul). I vores eksempel er det enheden med navnet: ZHC5010.

Tryk på

i højre side af ZHC5010 enheden og følgende side fremkommer:

Her vælges Device Options for at komme til siden hvor det er muligt at foretage konfiguration af
bindingsgrupperne (Association Groups).
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Her skal de enkelte bindingsgrupper (Association Groups) oprettes manuelt ved at indtaste gruppe nummeret og
klikke på Add group.
For en nærmere beskrivelse af de enkelte grupper, henvises til manualen for ZHC5010.

BINDINGER TIL VERA
Hvis man eksempelvis ønsker at VERA’s bruger interface skal opdateres dynamisk så det viser den aktuelle tilstand
for de enkelte kontaktfunktioner i ZHC5010 enhederne, kan det udføres ved at lægge VERA’s enhedsadresse ind i
de enkelte enheders bindingsgruppe for rapportering af basis kommandoer (Basic Command Class – Basic Report).
I version 0.14 af ZHC5010 firmwaren er det bindingsgruppe 2 for trykknap 1, bindingsgruppe 7 for trykknap 2,
bindingsgruppe 12 for trykknap 3 og bindingsgruppe 17 for trykknap 4.
Så de fire nævnte grupper oprettes:

Efterfølgende skal VERA’s adresse lægges ind i de 4 grupper, dette gøres ved at klikke på Set knappen for hver
gruppe.
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På siden der nu fremkommer, skal der sætte et ”flueben” i feltet: _Scene Controller, som er VERA enheden.
For at ZHC5010 skal sende beskeden til VERA i flere-kanals enheds adresseformat (med slutpunktsadresse i
afsenderfeltet), så VERA ved hvilken trykknap der har afsendt beskeden, skal gruppebindingen udføres som en
flere-kanals gruppebinding (Multi-channel association) og derfor skal der indtastes et ”1” (et éttal) i feltet ud for
_Scene Controller.
Derefter klikkes på Save og efterfølgende på Back to ZWave options.
Dette gøres på alle de 4 grupper, så siden kommer til at se således ud:

VERA vil nu sende konfigurationen til ZHC5010 og teksten: Purging associations vil stå ud for ZHC5010 basis
enheden så længe dette pågår (kan tage et par minutter).
Når disse gruppebindinger er udført vil brugerinterfacet i VERA nu være i stand til at vise tilstanden for de enkelte
kontaktfunktioner i ZHC5010, hver gang der trykkes på en knap på selve ZHC5010 modulet.
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Selve basis enheden vil også vise hver gang bare en af knapperne aktiveres, hvilket kan forvirre lidt.

BINDING TIL EN ANDEN ENHED
Når man vil have trykknap til at tænde/slukke for en lampe, eller at skrue op og ned for lyset, skal ZHC5010 bindes
til et relæmodul, eller en lysdæmper. Det foretages på samme vis som beskrevet i forgående afsnit.
Hvis man eksempelvis vil benytte trykknap nummer 4 (nederste højre trykknap) til at styre en Z-Wave lysdæmper,
så er det (i firmware version 0.14) bindingsgruppe 21 (Association Group 21: Multilevel Switch Set / Multilevel Switch
Start Level Change / Multilevel Switch Stop Level Change) der skal benyttes for at få sendt de rigtige
styringskommandoer til lysdæmper modulet.
Gå ind på siden Device Options på basis enheden (ZHC5010) og tilføj gruppe 21.
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Klik på knappen Set:

På denne side vil man kunne se de enheder der er oprettet i VERA, og da vi ønsker at styre lysdæmper modulet,
som vi har navngivet ”Standerlampe”, så sætter vi et ”flueben” ud for den enhed. Dette lysdæmper modul er ikke et
flere-kanals enhed og det er derfor ikke nødvendigt at indtaste et sluppunktsnummer (endpoint).
Klik på Save og efterfølgende på Back to ZWave options, og efterfølgende vende tilbage til Device siden. Her
afventes at VERA bliver færdig med at skrive konfigurationen ned i ZHC5010 modulet.

Nu er det så muligt at benytte nederste højre trykknap til at styre vores standerlampe. Først trykkes kortvarigt på
trykknappen, så standerlampen tændes på det lysniveau som den sidst blev slukket på, og man kan holde
trykknappen inde for henholdsvis at skrue op eller ned for lyset.
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Konfigurationsparametre
I ZHC5010 er det muligt at indstille forskellige funktioner i modulet ved hjælp af konfigurationsparametre, se
manualen for ZHC5010 for en komplet beskrivelse af alle konfigurationsparametrene.
Disse konfigurationsparametre kan redigeres i VERA på den samme side som konfigurationen af bindingsgrupper
foretages: Device Options – siden.

I øverste del af siden ses en knap: Add configuration settings, og når der klikkes på denne vil der fremkomme en
linje hvor det er muligt at indtaste et konfigurationsnummer samt indtaste værdien for
konfigurationsparameteren.

Hvis eksempelvis ønsker at indstille det lysniveau vores lysdæmper skal tændes på (af ZHC5010), i stedet for at den
tænder med det lysniveau som den havde da den blev slukket, er det muligt at indstille lysniveauværdien der skal
sendes med i tænd-kommandoen til lysdæmperen.
Vi har bundet lysdæmperen til den nederste højre trykknap og det er også denne vi derfor skal konfigurere til
denne nye funktionalitet. Det gøres i konfigurationsparameter nummer 22 (i ZHC5010 firmware version 0.14).
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Vi opretter derfor parameteren i VERA ved at indtaste 22 i Variable – feltet og vælge Data Size til 4 byte hex (da
konfigurationsparameter 22 består af en 4 bytes værdi).
Hvis vi ønsker at lysdæmperen skal tænde med et lysniveau på 10% når vi tænder skal vi indtaste følgende:
•
•
•
•

Første byte angiver om vi ønsker om bindingsgruppen skal fungere, og det ønsker vi selvfølgelig, så den
skal have værdien ”01”.
Anden byte angiver procentværdien for lysniveauet, når tænd-kommandoen sendes, den ønsker vi skal
være 10% og den skal derfor angives med værdien ”0a” (hexadecimal værdier).
Tredje byte angiver procentværdien for lysniveauet, når sluk-kommandoen sendes, den ønsker vi skal
være 0% og skal derfor angives med værdien ”00”.
Fjerde byte benyttes ikke og skal have værdien ”00”.

Så det vi skal skrive i feltet Desired Value er så: ”010a0000”.

Herefter klikkes på knappen Save Changes.
Nu vil lysdæmperen altid blive tændt med et lysniveau på 10% når den tændes fra den nederste højre trykknap på
ZHC5010 modulet.
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