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2 Hurtig opsætning
Hurtig opsætning kan bruges ved første installation af NRX5001 eller efter nulstilling til Fabriksindstilling
1. På fronten af NRX5001 finder du QR-koden

2. Forbind til NRX5100
•
•

Åben kameraet på din SmartPhone og fokuser kameraet’s søgefelt på QR-koden
Vælg “Use NRX-xxxxxxxx-network” for at forbinde SmartPhone Wifi med NRX5001

ELLER
•
•
•

Åben din SmartPhone WiFi opsætning
Søg efter den SSID som er trykt på fronten af den NRX5001, som du er ved at installere
Forbind til SSID ved at bruge det kodeord som er trykt på fronten af NRX5001 efter ”Key:”

Bemærk: I stedet for at bruge en SmartPhone kan du også forbinde og kontrollere NRX5001 fra
en PC ved at forbinde PC’ens WiFi til ”SSID:” og ”Key:” fra NRX5001

3. Åben en internet-browser på din SmartPhone og indtast 192.168.2.1 og søg
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4. Nu ses NRX5001 opsætnings menu på din skærm
a. Indtast aktuel dato og tidspunkt og tryk på ”Next”

-

Bemærk: Hvis du ser et andet skærmbillede end det ovenfor viste skal du udføre nulstilling til
”Fabriksindstillinger”:
• Tryk på “Reset” knappen
• Knappen vil blinke rødt med 1 sekunds interval
• Hold “Reset” knappen inde indtil den holder op med at blinke (ca 15 sekunder)
• NRX5001 vil nu lave en genstart med ”Fabriksindstillinger”
Gå herefter tilbage til punkt1 og start forfra

5. Vælg konfiguration med vælgerpilen:
a. default: Standard opsætning uden lysprogram
b. custom: Kunde specifik opsætning med de i forvejen aftalte indstillinger inkl. lysprogram og
konfiguration af lux målere
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6. Tryk på “Next” og den automatiske opsætning af systemet vil starte. Hvis der er installeret lux målere
vil den automatiske opsætningen lave en kalibrering af disse og systemet vil vise det følgende
skærmbillede:

7. Afvent afslutningen af lux måler kalibreringen – det kan tage op til 45 sekunder

8. Hurtig opsætningen er nu færdig og NRX5001 er fuldt fungerende og din SmartPhone vil vise hovedskærmbilledet:
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3 NRX5001 forbindelser:

PIN name

Description

V+
GND
NRX Sensor

Forsyning
0 Volt
Sensor
forbindelse
+12V
+12V
0-10V udgang1
Relæ Udgang 1
0-10V Udgang2
Relæ Udgang2
0-10V Udgang3
Relæ Udgang3

+12V
+12V
O1
R1
O2
R2
O2
R3

Input / Output
Indgang
Indgang
Indgang
Udgang
Udgang
Udgang
Udgang
Udgang
Udgang
Udgang
Udgang

Range
12VDC – min.10.8V max 13.8V – max 2A
0 Volt
RJ45 konnektor til NRX Lux målere for NRX
sensor
12VDC
12VDC
0-10VDC
12VDC Relæ forsyning - aktiv lav
0-10VDC
12VDC Relæ forsyning - aktiv lav
0-10VDC
12VDC Relæ forsyning - aktiv lav

Reset knap, læs under sektion ”Genstart”
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4 Forbind til NRX5001
4.1 Med Fabriksindstillinger for WiFi SSID og kodeord
Har du ikke ændret WiFi SSID eller kodeordet i Netværksopsætningen, så vil SSID og kodeord have de
oprindelige værdier som er trykt på fronten af NRX5001
På fronten af NRX5001 finder du QR-koden:

Forbind til NRX5100:
•
•

Åben kameraet på din SmartPhone of fokuser kameraet’s søgefelt på QR-koden
Vælg “Use NRX-xxxxxxxx network” for at forbinde din SmartPhone’s WiFi med
NRX5001

ELLER
•
•
•

Åben din SmartPhone’s WiFi opsætning
Søg efter den SSID som er trykt på fronten af den NRX5001, som du er ved at installere
Forbind til SSID ved at bruge den adgangsnøgle som er trykt på fronten af NRX5001
efter ”Key:”

Bemærk: I stedet for at bruge en SmartPhone kan du også forbinde og kontrollere NRX5001 fra
en PC ved at forbinde PC’ens WiFi til ”SSID:” og ”Key:” fra NRX5001

4.2 Med kundeindstillinger for WiFi SSID og kodeord
4.2.1 NRX5001 som WiFi Access Point
Under forudsætning af at du har ændret de oprindelige Fabriksindstillinger af WiFi SSID og kodeord i
menuerne Opsætnings- / Netværksmenu og indstillet NRX5001 som værende et WiFi ”Access Point”:
•
•
•
•

Åben din SmartPhone’s WiFi opsætning
Søg efter den SSID som du ændrede det til
Forbind ved at bruge det kodeord som du ændrede det til
Åben en internet browser på din SmartPhone og indtast ”192.168.2.1” og søg
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4.2.2 NRX5001 som WiFi client
Under forudsætning af at du har ændret de oprindelige Fabriksindstillinger af WiFi SSID og kodeord i
Netværksopsætningen og indstillet NRX5001 til at forbinde til et lokalt WiFi netværk. I dette tilfælde vil
NRX5001 fungere som en WiFi client på det lokale WiFi netværk:
▪

▪
▪
▪
▪
▪

Inden du forbinder NRX5001 til det lokale WiFi netværk skal den lokale WiFi routers opsætning
ændres så WiFi routeren har en fast IP-adresse for NRX5001’s MAC adresse. Du finder NRX5001’s
MAC adresse på fronten af NRX5001
Åben din SmartPhone’s WiFi opsætning
Søg efter det lokale WiFI netværks SSID
Forbind til det lokale WiFi netværk med det kodeord som gælder for det lokale netværk.
Åben din internet browser på din SmartPhone og indtast den faste IP adresse som du har
reserveret i din lokale router til NRX5001 og søg
Du er nu forbundet til NRX5001 Hovedskærmbillede
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5 Hovedskærmbillede

5.1 Hovedskærmens opbygning
På Hovedskærmbilledet kan du aflæse status på de aktive lyskildeudgange
•
•
•
•

Intensiteten af lyskilden kan aflæses på lyskilde-intensitetsbaren
Den aktuelle værdi af lysintensiteten kan være imellem 0% og 100% og aflæses på lyskildeintensitetsbaren.
Hvis lux måler(ne) er installeret for lyskilde udgange så vises lux målerværdien som lux måleren måler
på den tildelte lyskilde udgang.
Auto indikatoren er grøn, når systemet kører automatisk lysstyring i forhold til den tidsstyringsplan
som er opsat for systemet. Auto indikatoren er rød når systemet er i Manuel styring

5.2 Manuel styring
Det er muligt at skifte til Manuel styring ved at:
•
•

Manuelt at ændre en af intensitetsbarerne
Ved at trykke på “Sunrise” eller ”Sunset” ved en af lyskildeudgangslinjerne
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Ved at lave en manuel ændring skifter ”Auto” indikatoren til rød som indikerer at systemet nu styres manuelt.
I Manuel styring vil tidsstyringen fortsætte, men ingen planlagte aktioner vil udføres under Manuel styring.
Skift fra Manuel styring til Automatisk styring:
•
•

Tryk på den “Auto” knappen som vil få NRX5001 til at skifte til Automatisk styring og ”Auto” skifter til
grøn.
VIGTIGT: Husk at efterlade NRX5001 i Automatisk styring for at aktivere den planlagte tidsstyring.
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6 Tidsstyring opsætning
Tryk på “Schedule” knappen for at komme ind i tidsstyringsopsætningen

Tidsstyring opsætningen viser nu hvilke aktioner, som er planlagte for NRX5001:
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6.1 Tilføj tidsstyringsaktion
Tryk på ”Add Schedule” for at tilføje en planlagt aktion

•
•

Time: Tidspunkt for aktionen
Repeat: Indstil hvilken dag(e) aktionen skal være planlagt for hen over ugen. ”All” betyder at aktionen
gælder alle ugens 7 dage

•

Light Output: Vælg hvilken lyskildeudgang som aktionen skal gælde for
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•

Action: Vælg hvilke slags aktion der skal udføres:

o
o
o
o
o
•

ON: Tænd lyset
Off: Sluk lyset
LUX On/Off: Tænd/Sluk lys ved en given lux måler værdi
Sunrise: Solopgangstænding af lys
Sunset: Solnedgangsslukning af lys

Aktions indstilling:
o On: Indstil lysintensiteten for lyskildeudgangen. Hvis der er installeret en lux måler i systemet
for den aktuelle lyskildeudgang vil den tilhørende lux værdi blive vist
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o

LUX On/Off:
LUX On/Off kan bruges til at tænde og slukke for lyskilder afhængigt af det målte lux niveau.
Under LUX On/Off vil lyskilden konstant have den indstillede intensitet uafhængigt af det
omgivne lys og der vil ikke blive lavet LUX kompensering. Denne funktion kan benyttes ved
brug af ude sensor (skumrings sensor), hvor lyskilderne ikke påvirker det målte lys niveau. Med
en speciel indstilling af parameteren On Light Threshold sat til MAX værdien (=1000) vil lyset
være tændt med konstant intensitet uden lux kompensering. Denne egenskab kan bruges for
både ude og inde sensor til at have en konstant intensitet af lyskilden uden lux kompensering,
eks nattelys.
▪ On light Intensity: Lyskilde intensiteten som skal benyttes når lux måleværdien er
under den valgte lux måler aktionsværdi On Light Treshold
▪ Off light Intensity: Lyskilde intensiteten som skal benyttes når lux måleværdien er
over den valgte lux måler aktionsværdi Off Light Treshold
▪ Hvis On Light Threshold er sat til MAX værdien (=1000) vil lyskildeudgangen altid være
tændt med den valgte intensitet fra ”On light Intensitet” uden lux kompensering
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o

Sunrise og Sunset (Solopgang/solnedgang indstilling):
▪ Start Brightness: Lyskilde intensiteten, som anvendes ved start af aktionen
▪ End Brightness: Lyskilde intensiteten som anvendes ved afslutning af aktionen
▪ Duration: Tidslængden af Solopgang/Solnedgang aktionen i minutter
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6.2 Ændring af tidstyringsaktioner
Tryk på pilen til højre for den planlagte aktion for at ændre en planlagt tidsstyringsaktion. Nu kan
tidsstyringsaktionen indstilles på samme måde som under afsnittet ”Tilføj tidsstyringsaktion”

6.3 Sletning af tidsstyringsaktioner
Tryk på pilen til højre for den planlagte aktion for at ændre en planlagt tidsstyringsaktion.
Nu kan den planlagte tidsstyringsaktionen fjernes ved at trykke på ”Delete”
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7 Opsætning af systemindstillinger
Tryk på “Settings” for at komme til opsætning af systemindstillingerne:
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7.1 WiFi netværksopsætning

NRX5001 er fabriksindstillet som WiFi Access Point og vil benytte WiFi SSID og kodeord (Key), som er trykt på
fronten af NRX5001.
I WiFi netværksopsætningen kan der skiftes imellem WiFi Access Point eller WiFi Client på et lokalt WiFi
netværk.
•

•

WiFi Access Point:
o WiFi Access Point SSID: System name
o WiFi Access Point kodeord (Key): AP password
WiFi Client: Forbinder NRX5001 til et lokalt WiFi netværk.
o Lokalt WiFi netværk SSID: Accesspoint (SSID)
o Lokalt WiFi netværk tilgangskodeord: WiFi key
Det er vigtigt at din lokale WIFi router er opsat til at have en fast IP-adresse for at NRX5001’
MAC adresse så der senere kan forbindes til den
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•

Adgangskontrol: Det er muligt at sætte et kodeord formadgang til NRX5001.
o Bruger adgangskontrol kodeord: User Password
o Hvis der ingen kodeord er angivet er der ingen bruger adgangskontrol til NRX5001
o Bruger adgangskontrol er vist nedenfor
▪ Bruger: admin (kan ikke ændres)
▪ Bruger adgangskontrol kodeord: User Password

•

Tryk ”Save” for at gemme ændringer i WiFi netværksopsætning og NRX5001 vil genstarte med de nye
WiFi indstillinger.
Fabriksindstilling efter genstart:
o NRX5001 starter op som WiFi Access Point
o Der er ingen bruger adgangskontrol

•
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7.2 Tid og Dato opsætning
Dato kan indstilles ved at trykke på pilen til højre for ”Date” og tiden kan indstilles ved at trykke på pilen til
højre for ”Time”. Dato og tidsindstillingerne gemmes ved at trykke på ”Save”

Bemærk: Ved strømsvigt vil tiden fortsat blive vedligeholdt minimum 2 timer efter strømsvigtet.
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7.3 Manuel SLS opsætning
Manuel SLS aktionen kan aktiveres ved at trykke på solopgang Sunrise og solnedgang Sunset på
hovedskærmen.
I Manuel SLS opsætning er det muligt at ændre indstillingerne for Start brightness, End brightness samt
Duration. Indstillinger gemmes ved at trykke på ”Save”. Disse indstillinger benyttes kun ved Manuel SLS og vil
ikke overskrive settings for sunrise/sunset der er indeholdt i den automatiske tidsstyrings plan.
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7.4 Lux måleropsætning
Lux måler(ne) kan indstilles i lux måleropsætningen (”LUX Setting”). Op til 4 lux målere kan være tilsluttet
NRX5001 system samtidigt.
•
•
•
•
•

Sensor: Lux måler ID fra 1 til 4 – ID står på lux måleren
Output: Vælg hvilke(n) lyskilde udgang som lux måleren skal være aktiv på.
Outdoor: Vælg om lux måleren er placeret udendørs. Lux måleren kan fungere som skumringslys
detektor.
Enable: Vælg om lux måleren skal anvendes i den automatiske lysstyring.
Ch 1 lux value: Aktuel lux måler værdi. Hvis lux måleren ikke er aktiv er der ingen lux målerværdi
angivet. Det samme gælder for værdierne for Ch 2 lux value og Ch 3 lux value.
CH 1 limit: Under den automatiske kalibrering af NRX5001 lysstyringssystemet bliver denne værdi målt
og udregnet af systemet og herefter indsat automatisk. Værdien angiver den maksimale værdi fra lux
måleren, når lyskildeudgangen giver maksimalt lysintensitet. Det anbefales ikke at indstille værdien
manuelt. Det samme gælder for værdierne for Ch 2 limit og Ch 3 limit.
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7.4.1 Kalibrering af lux målere
Hvis der er lavet ændringer i lux måleropsætningen, er det anbefalet at udføre en lux måler kalibrering. Lux
måler kalibreringen aktiveres ved at trykke på “Calibrate Lux Sensor”
Der er to forskellige måder at udføre lux målerkalibrering på:
•

•

Single: Hver lyskildeudgang bliver kalibreret enkeltvis:
o Lyskildeudgangsintensiteten for andre lyskildeudgange bliver sat til 0%
o Kalibrering vil tage ca 15 sekunder for hver aktiv udgang
▪ Hvis Lux måler er placeret udendørs eller der ingen lux målere er installeret vil
kalibreringen ikke blive udført for den specifikke lyskildeudgang
Full: All lyskildeudgange kalibreres samtidigt:
o Kalibrering vil tage ca 20 sekunder
▪ Hvis lux måler er placeret udendørs eller der ingen lux målere er installeret, vil
kalibreringen ikke blive udført.

Fabriksindstillingen af lux målerkalibreringen er sat til ”Single”. Fabriksindstillingen kan ændres under
opsætningen af System parametre.
Efter kalibreringen er fuldført vender systemet tilbage til Hoved skærmbilledet og er klar til brug.
For at opnå et optimalt resultat af kalibreringen anbefales det at udføre kalibreringen sidst på
eftermiddagen/aften eller tidligt om morgenen hvor det indkommende naturlige lys er minimalt.
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7.5 System opsætning
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7.5.1 Opdatering af konfigurationsopsætning

Under “Upload Configuration” er det muligt at uploade NRX5001 med en ny konfigurationsfil. Efter upload vil
konfigurationsfilen være gemt i NRX5001. Den nye konfigurationsfil kan aktiveres efter udførelsen af en
nulstilling til Fabriksindstilling (se afsnit 9. Fabriksindstilling).

En konfigurationsfil kan uploades ved brug af en SmartPhone. Efter at have modtaget den nye konfiguration
opsætning med e-mail gøres følgende (vist for iphone):
1. Gem den modtagne konfigurationsfil i din iphone’s arkiver ved at vælge ”På min iPhone” og tryk ”Gem”. I
dette eksempel er navnet på den nye konfigurationsopsætning ”ft.nrx”
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2. For at opdatere NRX5001 systemet med den nye konfigurationsfil trykkes på ”Vælg arkiv” og vælge
”Browse” og find den nye konfigurationsfil (”ft.nrx”) og tryk herefter på ft.nrx.

3. Den nye konfigurationsfil (ft.nrx) vil nu være synlig til højre for ”Vælg arkiv”
4. Tryk på “Upload” for opdatere og gemme den nye konfigurationsfil i NRX5001.
5. Udfør nu en nulstilling til Fabriksindstilling for at aktivere den nye konfigurationsopsætning (Se afsit 9.
Fabriksindstilling).
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7.5.2 System Parameter opsætning
Under System Parameter opsætningen er det muligt at ændre system parametre, men det er ikke anbefalet at
ændre disse fra Fabriksindstillingerne.

•

•

Max Lux Comp. factor: Definerer med hvilken kompensationsfaktor som lyskildeintensiteten
maksimalt kan blive reduceret med i forhold til aktuel lux målerværdi.
o Kompensationfaktoren kan være fra 1 til 1000 (maksimak kompensation)
o Fabriksindstillet kompensationsfaktor: 800 - dæmper ned til 10% lys intensitet
▪ 900 - dæmper ned til 5% lys intensitet
▪ 990 - dæmper ned til 1% lys intensitet
Lux Latch Off Threshold: Hvis lyskildeintensiteten er kompenseret maksimalt, bliver der beregnet en
værdi som er forskellen imellem den ønskede og den aktuelle lysintensitet. Hvis forskellen er større
end ”Lux Latch Off Threshold” slukkes lyset.
o Værdien kan være imellem 0% (ingen forskel) til 99%, hvis værdien er 100% vil lyset aldrig
bliver slukket på grund af dette kriterie.
o Fabriksindstillet værdi: 100%

Full calibration: Der er to forskellige måder at udføre lux målerkalibrering på:
•
•

Single: Hver lyskildeudgang er kalibreret enkeltvis
Full: All lyskildeudgange kalibreres samtidigt

Fabriksindstillingen af lux måler kalibreringen er sat til ”Single” (ingen markering valgt).
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7.5.3 Fejl status udlæsning
I tilfælde at der er fundet en fejl i systemet vil ”Reset” knappen på fronten af NRX5001 blinke med rødt lys
med et interval på 2 sekunder. Under Fejl Status udlæsning (Error Status) kan man aflæse hvilken type fejl er
fundet:
•
•
•

OK:
NOT OK:
” ”:

Ingen fejl
Fejl
Lux måler er ikke I brug

Når fejlen er blevet udbedret, vil fejl status skifte fra NOT OK til OK

27

NewRoniX

7.5.4 System software opdatering
Det er muligt at opdatere NRX5001 System Software. Efter at System software er blevet opdateret genstarter
NRX5001 automatisk med den nye System software.
NRX5001 System software kan kun leveres af NewRoniX.
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8 Genstart
Du kan genstarte NRX5001 på følgende måder:
•
•
•
•
•

Tryk på “Reset” knappen
Knappen vil blinke rødt med 1 sekunds interval
Hold knappen inden for minimum 3 blink og slip knappen
NRX5001 vil nu genstarte med seneste opsætning
NRX5001 vil genstarte tidsstyringen og udføre seneste aktion i forhold til aktuel
tidspunkt for genstart, dvs. hvis seneste aktion var sunrise vil dette event blive udført
osv.

Bemærk: Hvis “Reset” holdes nede for længe (ca. 15sekunder) vil der udføres en nulstilling til
Fabriksindstillinger.

9 Fabriksinstilling genstart
Hvis det ønskes at nulstille NRX5001 og bringe NRX5001 tilbage til oprindelige Fabriksindstillinger:
•
•
•
•
•
•

Tryk på “Reset” knappen
Knappen vil blinke rødt med 1 sekunds interval
Hold “Reset” knappen inde indtil den holder op med at blinke (ca 15 sekunder)
NRX5001 vil nu lave en genstart med den oprindelige Fabriksindstilling.
Lyskildeudgangsintensiteten vil starte med 50% lysintensitet
Gå nu tilbage til ”hurtig opsætning” for at opsætte Systemet igen.
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10 Systemfejl og løsninger
•

•

I tilfælde at der er fundet en fejl i systemet vil ”Reset” knappen på fronten af NRX5001 blinke med rødt
lys – med en periode på 2 sekunder.
Under Fejl Status udlæsning (”Error Status”) kan man aflæse hvilken type fejl er fundet.
Typer af fundne fejl:
o Lux måler fejllæsning
o Tid og Dato er tabt på grund af strømsvigt
Når en fejlårsag er fjernet vil blink stoppe.

1.

Lux måler fejllæsning

•
•

Fejlindikator:
•
•
•

”Reset” knappen på fronten af NRX5001 blinke med rødt lys – med en periode på 2 sekunder.
Hoved skærmen vil desuden vise værdi ”-1” for lux målerværdien.
Fejl Status opsætningen vil vise Lux måler ”NOT OK”

Løsning på fejllæsning:
Check ved lux måler fejllæsning at lux målere er installeret korrekt som vist nedenfor:

o
o

Gå til lux måleropsætningen og check at opsætningen er korrekt, er lux målere tilmeldt med
de ønskede lyskildeudgange ?
Hvis lux måleropsætningen er korrekt check om kabler og forbindelser er korrekt udført.
▪ Hvis fejlen ikke umiddelbart er til at udbedre, kan lux måleren slås fra i lux måler
opsætningen.
▪ NRX5001 lysstyringen vil kunne styre lyset uden lux målere dog vil lyskompenseringen
ikke blive udført men alle tidsstyringer aktioner vil fungere.

2. Tid/Dato fejl
FejlIndikator:
•
•
•

”Reset” knappen på fronten af NRX5001 blinke med rødt lys – med en periode på 2 sekunder.
Dato/Tid på Hoved Skærm vil ikke vise de korrekte værdier
Tidsstyringsaktioner vil ske på forkerte tidspunkter.
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•

Fejl status for Clock(RTC) vil vise ”NOT OK”

Løsning af forkert tid:
•

Gå til Tid og Dato opsætning og indstil dato/tid korrekt.

3. Ingen forbindelse til NRX5001:
FejlIndikator:
•

WiFi forbindelsen til NRX5001 ikke mulig:
o Har du ændret kodeord ?
o Har du ændret til WiFi Client på lokalt WiFi netværk, men har opsat forkert lokalt WiFi
netværk SSID/kodeord ?

Løsning af manglende WIFi forbindelse:
•
•

Hvis WiFi SSID og kodeord er korrekte, genstart NRX5001
Hvis WIFi netværk SSID og/eller kodeord er blevet ændret og det forklarer manglende forbindelse,
så lav Fabriksindstilling, som vil gendanne WiFi SSID og adgangskode (Key) til de oprindelige
værdier trykt på fronten af NRX5001. Lav en herefter en ny opsætning se afsnit ”hurtig opsætning”

4. Lyskildestyringen fungerer ikke som forventet
Fejlindikator:

•

Lyset ændres ikke i forhold til planlagte tisstyringsaktioner.

Løsning af NRX5001 styringsfejl:
•

•

Forbind til NRX5001 og check om systemet kører i Manuel styrings opsætning
o I tilfælde af at systemet er i Manuel styring vil Auto knappen på hovedskærmen være rød.
Tryk på Auto som vil skifte til grøn indikation og system vil igen køre automatisk og i
forhold til planlagte lysstyringsaktioner.
Hvis systemet er i Auto og indikationen er grøn, så check om tiden er sat korrekt.
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