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Schakel uw verlichting door middel van Triggers &
Acties
Belangrijke opmerking
Triggers en Acties werkt alleen correct als de Net2 Server
steeds draait.

Installeren van de hardware
De relaisuitgang van de I/O module wordt in
serie verbonden met de lichtschakelaar om toe te
laten dat de I/O module de lichten uitschakelt. De
lichtschakelaar kan nog steeds gebruikt worden op
de normale manier, maar de I/O module verzekerd
er u van dat alle lichten op het einde van de dag
uitgeschakeld worden.
De I/O module moet geconfigureerd worden alvorens
de triggers en actions in te stellen. Om instructies
te zien voor het instellen van de I/O module, zie
applicatie nota AN1066 - Installeren van een I/O
module.
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De eigenschappen zijn gebaseerd rond regels, welke specifiek voor een individuele site kan ontworpen
worden. Wanneer er zich een gebeurtenis voordoet, die bij de regel past, zal er een opeenvolging van
acties teweeg gebracht worden.

Het instellen van regels voor Triggers & Actions
Bijvoorbeeld, wanneer een inbraak alarm systeem gewapend is, zal het relais die de verlichting
controleert uitgeschakeld worden.
Schakel gebouw lichten uit
Selecteer Trigger & Acties vanuit de boomstructuur. Klik "Toevoegen" - De hoofdpagina wordt
getoond - Klik volgende.
Selecteer 'Wanneer het inbraak alarm systeem
gewapend is'
Klik volgende

Selecteer voor welke controle eenheden deze regel
van toepassing is
Laat als 'Overal', of selecteer de relevante ACU's
waarvan de alarmintegratie actief staat.
Klik volgende

Kies wanneer de regel geactiveerd moet worden
- De regel kan ofwel gedurende een tijdzone
geactiveerd worden ofwel buiten deze tijdzone. Selecteer de relevante rijdzone vanuit het uitrol menu.
Ons voorbeeld toont: 'Alle dagen, elke dag' als geselecteerde tijdzone
Klik volgende
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Selecteer het relais op de I/O module gekoppeld
aan het verlichtingcircuit.
Selecteer 'Uitschakelen'

Klik volgende

De volgende drie venster geven u de optie om een E-mail of een SMS boodschap in te stellen om te
versturen en / of een geluid dat op uw computer afgespeeld worden wanneer de gebeurtenis zich
voordoet. Klik 'Volgende' om deze drie vensters over te slaan.

Tot slot, geef een naam aan de regel
en klik op "Voltooien' om te bewaren.

Om controle toe te laten van de licht schakelaar gedurende de dag, moet een andere regel opgesteld
worden.
Draai gebouw lichten op
Selecteer Trigger & Acties vanuit de boomstructuur. Klik "Toevoegen" - De hoofdpagina wordt
getoond - Klik volgende.
Selecteer 'Wanneer het inbraak alarm systeem
ontwapend is'
Klik volgende

Selecteer voor welke controle eenheden deze regel
van toepassing is
Laat als 'Overal', of selecteer de relevante ACU's
waarvan de alarmintegratie actief staat.
Klik volgende
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Kies wanneer de regel geactiveerd moet worden
- De regel kan ofwel gedurende een tijdzone geactiveerd worden ofwel buiten deze tijdzone. Selecteer
de relevante rijdzone vanuit het uitrol menu.
Ons voorbeeld toont: 'Alle dagen, elke dag' als geselecteerde tijdzone

Klik volgende

Selecteer het relais op de I/O module gekoppeld
aan het verlichtingcircuit.
Selecteer 'Aanschakelen'

Klik volgende

Tot slot, geef een naam aan de regel en klik op
"Voltooien' om te bewaren.
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