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— 
DALI baserad övervakning av nödbelysning  
Särskilda anmärkningar 
Det är systemägarens ansvar att se till att endast kvalificerad och utbildad 

personal får installera och underhålla denna utrustning. Det är också deras ansvar 
att se till att alla tillämpliga internationella och lokala elektriska standarder och 

föreskrifter följs och se till att säkra elektriska arbetsmetoder följs. 

Dessa instruktioner är endast avsedda att vara 
ytterligare en informationskälla för ABB DALI:s   
nödbelysningskontrollenhet Omega touchpanel 
(DCU). 

Kompatibilitet  
ABB ELDCS1/DALI Omega touchpanel eller DALI 
kontrollenhet (DDCU) stöder endast användningen 
av DiiA registrerade eller certifierade DALI-
produkt av typ 1-klass produkter och är endast 
för nödbelysning. 
 

Enheten är utformad så att operatören kan 
följa instruktionerna intuitivt. Därför kommer 
dessa instruktioner (i förekommande fall) att 
leda operatören till funktionen medan de 
operativa egenskaperna hos systemets 
grafiska användargränssnitt (GUIs) kommer 
att slutföra funktionen. 

Den här produkten är inte utformad för att 
fungera med andra DALI produkter.   

Verksamhetsguiden utgår från en kunskapsnivå 
som motsvarar en lämpligt utbildad DALI-
tekniker. Ingen med lägre kunskapsnivå kan 
arbeta säkert i miljön och bör upphöra 
omedelbart tills en kvalificerad tekniker 
finns tillgänglig. 
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— 
Installationsdata och  systemdokumentation  
Viktigt arbete att göra innan installationen 
påbörjas 

Det finns flera filer tillgängliga på vår hemsida gör hela processen att äga och installera 

Omega touchpanel (DCU EELDCS1/DALI) enklare både vid driftsättning och under 
produktens livslängd.   

Dessa dokument tillsammans med en 
ritning av lokalerna, med armaturerna 
tydligt markerade kommer att krävas vid 
varje steg av installationen och för senare 
underhåll och eventuell felsökning. 

 

Nedladdning av programvara  

Programvaran för nedladdning av kalkylblad 
finns på ABB:s webbplats  
Den nedladdningsbara programvaran är 
nödvändigt om man vill extrahera kalkylblad 
med historik om utförda självtester. 
Det rekommenderas att en och samma PC eller 
laptop används som åtkomstdator och att 
programvaran laddas ner direkt till denna PC 
eller laptop. 
 

Vänligen ladda ner dessa filer och fyll i dem, 
klara för användning och lagra dem för senare 
referens. Spara dessa dokument i en pärm eller 
digitalt och lämna dem till slutanvändaren så att 
de finns tillgängliga för alla tekniker som ska 
sköta drift och underhåll. 
1. Manual 
2. Armaturlista 

3. Lista med programmerade tider för självtest 

Den finns på följande webadress:  

http://new. enbb. com/low-voltage/products/  
lighting-emergency-lighting/emergencylighting/ 
emergi-lite/monitoring-managementsystems/ 
DALI-emergency-lighting 

 

Relevanta standarder  

EN 61347-2-11 …. Automatic electrical controls for household and similar use 

EN 62386 (V0, V1) Digital Addressable Lighting Interface 

EN 62034 …. Automatic test systems for emergency escape lighting equipment 

EN 60950-1 …. Information Technology Equipment – Safety – General Requirements 

EN 61000-3-2 …. Electromagnetic Compatibility (EMC) – Limits for Harmonic Emissions 

Electromagnetic Compatibility (EMC) – Limitation of Voltage Changes, Voltage Fluctuations and 
Flicker in Public Low-Voltage Supply systems EN 61000-3-3 …. 

EN 61547 …. Equipment for general lighting purposes - EMC immunity requirements 

Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of electrical lighting 
and similar equipment EN 55015 …. 

Information Technology Equipment – Radio Disturbance Characteristics – Limits and Methods 
of Measurement EN 55022 …

EN 55024 … Information Technology Equipment – Immunity Characteristics – Limits and Methods of Measurement 

EN 62493 … Assessment of Lighting Equipment Related to Human Exposure to an Electromagnetic Field 

EN 62311 … Assessment of Lighting Equipment Related to Human Exposure to Electromagnetic Fields (0Hz – 300Hz) 
Den här enheten är oberoende testad och certifierad som kompatibel med ovanstående standarder, av en internationellt ackrediterad testmyndighet. Provning mot 
DALI-standarden utförs huvudsakligen av vår egen testanläggning, som är utrustad med nödvändig testutrustning för att uppfylla kraven i Digital Illumination 
Interface Alliance (DiiA). 
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DALI Efterlevnad Uttalande 
DALI touchpanel Omega (DCU) är konstruerad   
och testad för att uppfylla DALI Standard 
EN62386 (V0 och V1), för 
nödbelysningskomponenter. En kund som 
inköpt en produkt som innehåller DALI-
protokollet måste ta fullt systemansvar för    
integreringen av DALI Control Unit-modulerna i 
DALI-systemet.  Det är viktigt att kunden, eller 
hans installatör har erfarenhet och resurser för 
att ta detta ansvar. Vår produktgaranti omfattar 
inte systemintegrationsprocessen.   

 

DALI touchpanel Omega (DCU) fungerar utan    
behov av permanent anslutning till en dator eller 
ett nätverk. 

Styrenheten är utformad för att använda    
intuitiva kontroller, vilket möjliggör enkel 
kontroll och ändring av dess anslutna DALI-
nätverk.   
 
Rapporter kan visas direkt på skärmen. Alternativt 
kan rapporterna överföras till en LAN-ansluten   
PC och skrivas ut för papperskopiering eller 
lagring. 

DALI touchpanel Omega (DCU) är endast 
utformad för att styra och övervaka klass 1 DALI  
nödbelysningsarmaturer.   

Den har inte stöd för någon annan klass av DALI 
komponent. Framtida versioner av programvaran 
kommer att rymma andra klasser av anslutning. 

ABB förbehåller sig rätten att ändra 
specifikationen när som helst utan förvarning. 

 

Teknisk data  

Märkspänning 100 - 240V @ 50/60Hz, totalt 12.0W 

Temperaturområde 0°C to +50°C 

Vikt 1150gr 

Mått B x H x DJ 238mmx155mmx67mm (utvändigt montage) 

Håltagning infälld 205mm x 118mm 

Kapslingsklass IP20 – Endast för inomhusbruk 

Minnekapacitet 4 år (sparad historik) 

— 
Anslutningar  

DALI-kablaget måste vara elnäts klassat och 
klara av full nätspänning. I händelse av ett fel 
kan DALI-buskablaget bli strömförande vid 
nätspänning.   

Kabelkrav 

3-ledare TPS installationskabel 
Elnät 

1.5mm2 minimum 

Nätverk Cat 5e Ethernet kabel RJ45 

DALI 1 and 2 2-ledare elnät installationskabel 
1.0 till 1.5mm2

 Maximala längder på kablage som tillåts 
anslutas till DALI-slingan beror på storleken på 
den kabel som används. Det är summan av      
huvudkabeln och alla undergrenar förgreningar 
som styr. 

Elnät 
Elnätmatning med korrekt skydd i gruppcentral. 

Förlägg kablage i stjärnnät, ej slinga. Nätverk  
Anslutning med RJ45 kabel till LAN nätverk via 
nätverksswitch eller andra passande 
nätverksprodukter. 

1.0mm2 < 200meter 
1.5mm2 < 300meter 

DALI kablage 
2-ledare elnätsklassad installationskabel. Kan 
förläggas tillsammans med elnätskablage.  

Det går även att använda en 5-ledare med både 
elnät och DALI i samma kabel. 

Rekommenderad monteringshöjd: 1,5 till 1,6 
meter från färdig golvnivå  
Det rekommenderas att panelen installeras i ett 
låsbart säkert rum där bara underhållspersonal 
kan komma åt och övervaka enheten fritt.   
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— 
Installationsinstruktioner  
Infällt och utvändigt montage 

— 
Infällt montage  

— 
01 Ta bort frontramen med en 
flat skruvmejsel 
— 
02 Ta upp hål för infällt 
montage 
— 
03 Anslut elnätskablage till 
anslutningsplinten. Kontrollera 
rätt plintpol mot etiketten på 
panelen 
— 
04 Anslut DALI kablage 
till DALl-busplint A alt B. 
Kontrollera rätt plintpol 
mot etiketten på panelen 
— 
05 Anslut elnätsplint och 
eventuell ethernet kabel till 
panelen 
— 
06 Montering med fästclips.  

Fäst panelen i hålet med 
fästclipsen, max skivtjockled 
26mm 
— 
07 Montering med skruv 
Plocka bort eventuella fästclips 
från panelen. 
Montera panelen med 4st 
skruvar 
— 
08 Montera frontramen 
på panelen. Slutför 
installationen 

— 
01 

— 
02 

— 
03 

— 
04 

— 
05 

— 
06 

— 
07 

— 
08 
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— 
Utvändigt montage 
mounting  

— 
01 Borra upp passande 
kabelinförings och skruvhål i 
stommen 
— 
02 Montera stommen med 
plugg och skruvar 
— 
03 Plocka bort eventuella 
fästclips från panelen. 

Ta bort frontramen med en flat 
skruvmejsel 
— 
04 Anslut elnätskablage till 
anslutningsplinten. Kontrollera 
rätt plintpol mot etiketten på 
panelen 
— 
05 Anslut DALI kablage 
till DALI-busplint A alt B. 
Kontrollera rätt plintpol 
mot etiktetten på 
panelen 
— 
06 Anslut elnätsplint och 
eventuell ethernet kabel till 
panelen 
— 
07 Montera panelen i 
stommen, skruva fast den 
med de 4st bifogade 
skruvarna 
— 
08 Montera frontramen 
på panelen. Slutför 
installationen 

— 
01 

— 
02 

— 
03 

— 
04 

— 
05 

— 
06 

— 
07 

— 
08 
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— 
Säkerhet och sårbarhet  
DALI-panelen har testats för sårbarheter av Spirent studios Cyberflood 
och Achilles testprogramvara för att säkerställa säkerheten för din 
installation. Vi rekommenderar att du har lämpliga brandväggar och att 
alla datorer eller bärbara datorer i din installation har installerat och 
uppdaterat antivirusskydd.   

 

DALI-panelen kan anslutas direkt till LAN och nås 
på samma sätt som en skrivare i nätverket för att 
hämta testrapporterna som lagras på DCU. 
Systemet ger valet att automatiskt få en  

IP-adress.     

Panelen kan lagra upp till 4 års data, men vi 
rekommenderar att data tas bort månadsvis eller 
kvartalsvis som ett minimum för att säkerställa 
backup av historiken i upprätthålls. 

— 
01 Direkt  

anslutning till LAN 
— 
02 Indirekt 
anslutning till LAN 
— 
03 Nätverks-
isolationsbrytare Rapporterna kan hållas elektroniskt som ett 

kalkylblad eller kan skrivas ut och lagras som en 
papperskopia för att ge en permanent och 
påvisbar förteckning över byggnadernas 
nödbelysningssystems status. 

Alternativt följer även en nätverksisolations-
brytare med panelen och med den kan IP-
adressen kan väljas om slutanvändaren vill 
hålla enheten utanför sitt LAN-nätverk. 

 
— 
01 

— 
02 

PC arbetsplats  PC arbetsplats  PC arbetsplats  PC arbetsplats  PC arbetsplats  PC arbetsplats  

LAN 

A 

AccessPC*  

B 

Nätverksisolationsbrytare  

Omega DALI touchpanel (DCU)  

— 
03 Access PC* 

Omega DALI touchpanel (DCU)  

* OBS: AccessPC för användaråtkomst är den enda dator 
som har DCU programvara för nedladdning av kalkylblad 
installerat för att komma åt automatiskt lagrade testresultat     
av nödbelysningsarmaturer.   
 

 

 

 

    

 

  

     
  

      

 

    

 
LAN 
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— 
Planera för en problemfri DALI installation  
Framgång med DALI-installationer är direkt relaterat till den tid som läggs på 
planering och förberedelser inför och under driftsättningsproceduren. Att fylla i 
dokumentation och att hålla reda på var respektive armatur monteras är den 
mest beprövade metoden för DALI-nödbelysningsanläggningar.       
 

— 
Vid driftsättning 

För att förenkla planering och förberedelser finns 
följande med i touchpanelens emballage: 
• Armaturlista. 
• ID-nummeretiketter. (2 uppsättningar av 
    A0 - 64 och B0 - 64). 

Välj SETUP >> Password >> OK >> Addressing 
WIZARD >> Add New Devices 

• Använd walkie-talkie eller mobiltelefon med en 
assistent, och gå igenom installationen i adress 
följd. Om allt går enligt planerna behöver 
du bara gå igenom installationen en gång. 
Gå till startsidan på touchpanelen, och välj 
Maintenance , starta ett ”Function Test” på en 
armatur åt gången i tur och ordning 
(armaturerna ligger i nummerordning i listan). 

• Din assistent ska kunna bekräfta att rätt 
armatur startar funktionstest, den gröna 
indikeringen börjar blinka och ljuskällan 
tänder på batteri, och återgår sedan till fast 
grön indikering efter avslutat test. 

• Han/hon fortsätter genom lokalerna i 
nummerföljd. 

Den här processen minimerar buggar och 
eliminerar dubbla ID-nummer. 

Den snabbaste metoden för att installera och 
driftsätta armaturerna är: 

1. Att föradressera armaturerna INNAN de 
monteras.  

Detta är den snabbaste metoden som minskar 
den tid som krävs för driftsättningen väsentligt. 

• Packa upp en armatur åt gången och anslut den 
tillfälligt till den utgång (A alt B) på DALI-panelen 
som den är tänkt att tillhöra samt till elnät för att 
via panelen programmera in ett ID-nummer. 

• Markera ID-numret på ritningen och samt fyll i 
den bifogade armaturlistan så att inte samma 
nummer används dubbelt (ändra ID-nummer via 
panelen om det skulle inträffa eller om annan 
nummerföljd önskas). 

• Skriv upp vilken grupp den tillhör i armaturlista 
(ändra via panelen om annan grupp önskas). 

• Uppdatera armaturtyp (name), placering 
(location) i panelen, glöm inte spara samt 
att fylla i armaturlistan som dokumentation. 

2. När elnätet kopplats på till armaturerna 
måste de låtas ladda batterierna i minst 24 h. 
En del armaturtyper gör detta automatiskt 
medan andra kräver att det utförs manuellt. 

I båda fallen rekommenderas att armaturer 
i systemet följer denna process. 

2A. Ladda batterierna  
Observera ...  Det är mycket lättare att ändra 
adress och grupp nu (medan det bara är en 
armatur ansluten till DALI-panelen).   

2B. Utför en driftsättning “Duration Test” 
(För att säkerställa att batterierna klarar den 
angivna brinntiden, detta urladdar 
batterierna så du måste slutföra ett steg till 
[2C], innan systemet är i normal drift) 

2C. Ladda batterierna igen  
När man startar upp systemet eller ändrar 
något i systemets setup, kommer systemet 
visa ett meddelande i displayen: “Return 
Commission Test Result after 28 hours, 
Please Wait”. Detta är för att påminna om att 
efter att ha klickat på “New Devices” eller 
“System Initialisation” knapparna så 
kommer det ta ca 28h innan man ser 
resultatet av driftsättnings Duration Tests 
(kapacitets testet). 

•  Montera en av de bifogade id-nr etiketterna 
väl synligt på armaturens utsida (id-nr 
etiketter finns bifogat till DALI-panelen det 
finns extra utrymme om man önskar skriva 
något mer på etiketten). 

• Montera den andra id-nr etiketten utanpå 
armaturens emballage (Så man kan se ID-
numret och se till att sedan den monteras på 
rätt plats). 

• Lägg tillbaka armaturen i emballaget och 
lagra den tills det är dags att för 
installation på rätt plats. 

• Vid driftsättning välj “Add New Devices” så 
söker panelen upp armaturerna utan att ändra 
programmerad information. 
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— 
Planera för en problemfri DALI installation  
 (Fortsättning) 

— 
Identifiering 

Hur man identifierar en armatur.  
Det finns flera metoder: 

2. Att identifiera en armatur  1. I Att identifiera en slinga med armaturer       

Setup sidan under the “DALI Operating” fliken välj 
“lamp ON”, “lamp OFF”, “LAMP Flashing” eller ”Line 
Identify” för att identifiera en slinga armaturer. 

Det är möjligt att göra från “Maintenance” på 
startsidan i touchpanelen. 

Denna Klass 1 DALI är endast för enheter typ 1 
DALI nödbelysning. 

Här finns en lista med anslutna armaturer 
i nummerföljd. 

Det finns ett par olika typer av armaturer: 

 
Markera den armatur i listan som du vill testa. 

1. Hänvisningsarmatur. Oftast är de konstant 
tända ‘maintained’. Så ljuskällan kommer blinka 
ON eller OFF vid identifiering via “DALI 
operation”. Om armaturen skulle vara kopplad för 
enbart nöddrift ‘non-maintained’ gör en ”Function 
test” för att identifiera armaturen. 

Starta sedan ett funktionstest genom att klicka 
på ”Function Test”. 

Den valda armaturen kommer då att gå över i   
batteridrift i 10–30 sekunder.  Ljuskällan växlar 
till batteridrift och den gröna indikeringen 
blinkar. Efter avslutat test går ljuskällan över till 
normal drift och indikeringen lyser fast grönt.      

 

2. Nödbelysningsarmatur för öppna ytor eller 
korridorer. Dessa kan antingen vara konstant 
tända ‘maintained’, eller bara lysa vid nöddrift 
‘non-maintained’ eller vara styrda av tändfas 
vid nätdrift ‘switch maintained’. 
• För konstant tända kommer ljuskällan 

blinka. 
• Vid enbart nöddrift och styrd av tändfas 

som är släckt kommer ljuskällan endast 
blinka om man väljer “Line identify”. 

Dessa funktioner finns för att förenkla kontroll 
vid driftsättning av vilka armaturer som anslutits 
till slinga A eller B. 

De kan även hjälpa till att hitta och lösa 
eventuell dålig kommunikation eller 
defekta armaturer vid driftsättningen. 
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— 
Driftsättning 
Driftsättningsmetod  

1. Den bästa metoden vid montering/ 
driftsättning är att föradressera varje armatur 
en och en och montera den ena ID-
nummeretiketten (följer 2st med panelen) 
utanpå armaturerna och matcha dessa mot 
ritningar och armaturlista.  
Montera den andra etiketten på armaturens 
emballage så den hamnar på rätt plats vid 
montering. 
Var noga med att alla ID-nummer sparas i 
touchpanelen, detta på setupsidan i 
touchpanelen under ”Add new devices” 
(se sidan 11). 
 
När alla armaturer är monterade med rätt 
ID-nummer på rätt plats och anslutna till 
respektive slinga och åter anslutna till 
touchpanelen så blir det möjligt för dem att 
återansluta och matcha mot adresserna i 
touchpanelen. 
 
Se till allt detta är klart och att ritningar 
och armaturlista är uppdaterad, 
spänningssätt touchpanelen. 
Från spänningssättningen tar det ca 2 
minuter för touchpanelen att kontrollera 
de 2 DALI slingorna efter tillgängliga 
adresser/armaturer och slutföra 
sökningen antingen en bock för ok eller 
kryss för fel. 
 
När driftsättning är klar: 
Från “Home” startsidan välj >>“SetUp” 
>>”Addressing WIZARD” >>” SEARCH 
DEVICES”. Touchpanelen kommer nu göra 
en lista på alla återanslutna armaturer. 
Välj “EDIT DEVICES” om du vill göra 
någon ändring: 
Ändra ID-nummer 
Ändra armaturtyp (name) 

Ändra placering (location) 
Ändra grupp 
Glöm inte att klicka på spara symbolen, 
annars ignoreras ändringarna. 

5. Kontrollera att datum och tid är korrekt, 
annars ändra under   

>>“SetUp” >>“Time Setting”. 

Ställ in tider för självtester under 
>>”Maintenance”>>”Group Test Setting” 

I Sverige ska inställningarna vara: 

Function Test “Weekly” 

Duration Test “Every 6 months” 

Lägg till tid för de grupper som används 
under “Hour” och “Minutes”.  
Glöm inte att klicka på spara symbolen, 
annars ignoreras ändringarna. 

 
Kontrollera att de ID-nummer som är 
programmerade i armaturerna matchar de 
på ritningen. Att hitta armaturer som 
behöver service i framtiden tar lång tid om 
inte ritningarna är korrekta.  
 
Spara armaturlistan och ritningarna för 
senare bruk. 
 
Driftsättningstest utförs på armaturer som 
just spänningssatts. Det är en funktion som 
styrs av armaturens DALI driver och inte av 
touchpanelen.  
 
Klicka INTE på “NEW SYSTEM RE-INITALISE” 
Denna funktion kommer om man klickar ”YES” 
att adressera om alla armaturer slumpvis. De 
får då andra ID-nummer och all tidigare 
adressering går förlorad. Skulle du råka klicka 
på den, välj ”NO” för att komma tillbaka. 
 
Man kan även driftsätta utan att 
föradressera armaturerna men det kommer 
då ta väldigt mycket mer tid. 
Man måste då vara minst 2 personer 
uppkopplade med walkie-talkie eller 
mobiltelefon för att gå runt och hitta 
respektive armatur ute i anläggningen. 
Touchpanelen adresserar armaturerna 
slumpvis så de hamnar då inte i någon 
strukturerad nummerföljd. 

6. 

7. 

8. 

2. 

9. 

3. 

10. 

4. 

• 
• 
• 
• 

 



Status Set Up  
 
 
 
Testing Result Maintenance
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— 
Bruksanvisning touchpanel 
och programvara  

— 
Uppstartsida 
Visas så fort skärmen spänningssatts 

Detta är uppstartsidan som visas så fort 
panelen spänningssatts. Medan den visas 
skannas de två DALI slingorna för att se vilka 
armaturer som finns anslutna. 

Systemet läser av armaturernas status och visar 
den med grön symbol ”Normal” för ok eller röd 
”Error” när en eller flera ansluta armaturer 
behöver åtgärdas. 

Uppstartsidan leder till den normala startsidan. 
Man behöver inte göra något under tiden, det 
tar ca 2 minuter att skanna av slingorna.  

— 
Startsida 

Hem ikonen leder alltid hit  

Den gröna indikeringen byter 
färg till röd vid ett fel 

Status  
Visar den aktuella statusen 
på de anslutna armaturerna, 
om man klickar här öppnas 
en detaljerad lista 

Testing Result (testrapporter) 
Klicka här för att se 
historiken på utförda test 
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— 
Maintenance / Underhållssida 

Duration Test  
Utför kapacitetstest på 

vald armatur 

Function Test  
Utför funktionstest på vald armatur Stop Test (avbryt test) 

Avbryter pågående kapacitets 
eller funktionstest 

Inhibit Mode  (inhibit-läge) 
Sätter vald armatur i inhibit läge 
(tänder ej upp vid nöddrift, se sidan 45) 

Rest Mode (viloläge) 
Sätter vald armatur i viloläge  
(släcker armatur under nöddrift se sidan 44) 

Terminate Inh ibit/Rest Mode (avbryt vilo läge) 

Avbryter vald armaturs rest/vilo eller inhibit 
läge 

G15 ON G07 Status: OFF 

G15 OFF G15 Status: OFF 

Extra Groups Schedule  
(extra grupp funktioner) 

Klicka för att komma in på sidan 

 för gruppinställningar. Här finns 
inställningar för (se sidan 47): 

• Nattljusfunktion på grupp 7 
• Inhibit inställning på grupp 8 

Group Test Setting (grupptestinställningar) 

Klicka för att komma in på sidan för 
självtestinställningar och ändra 

tid/dag för test (se sidan 24) 

Group Status (gruppstatus) 

Här visas status för grupper:   
Grupp 07 nattljusschema 
Grupp 15 manuell tänd/släckning från panelen. 
Om någon av dessa är ”ON” kommer 
armaturerna lysa oavsett G15 styrning 

Group ON/OFF  
(grupp av/på) 

Armaturer som 
tillhör grupp 15 kan 
tändas och släckas 
direkt i panelen med 
klick på knapparna 

Set Up 

Klicka för att komma in på setupsidan. 
   Här finns inställningar för driftsättning 

och system. 

Maintenance (underhåll) 
Klicka för att utföra manuella funktioner 
Starta/stoppa kapacitets & funktionstest 

Ställa in/återställa olika funktioner 

 

 

 

 



16 DALI baserad övervakning av nödbelysning  - Omega touchpanel 
 

— 
Status  

Armaturens placering som 
lades in vid driftsättning 

Armaturens namn som 
lades in vid driftsättning 

Nuvarande status på 
armaturen avläst för bara 
en kort stund sedan. Om 

något är fel visas det i 
denna kolumn. Beroende 

på ID-numret kan man 
behöva skrolla ner/uppåt. 

Anslutna armaturer listas 
här i ID-nummerföljd. 
Först slinga A, sedan 
slinga B. 

Skrolla uppåt 

Skrolla nedåt 

Föregående sida För att se detaljerad status: 

• Välj önskat ID-nummer 
• Klicka sedan på “DETAIL” knappen Hem till startsidan 

— 
Visa aktuell DALI status bits 
Efter val av ”DETAIL” ovan på en specifik armatur 

 

Detta är den första av status bitsen från en 
DALI enhet. Informationen kan ta upp till 2 
minuter att ladda upp, beroende på var 
systemet är i sökningsprocessen och hur långt 
bort den valda armaturen är monterad. 

För mer information om innebörden av de 
individuella status bitsen, se standarddokument 
62386 eller (IEC62386:202). 

På sidan 48 finns en kort beskrivning för de 
olika status bitsen. 

 

Skrolla bakåt & framåt genom de 5 status sidorna 
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— 
Test result / Testrapporter  

Armaturens placering som lades in vid driftsättning

Datum & tid test utfördes 

Hur många minuters test som utfördes För att söka efter 
testrapporter börja 
med att leta upp 
önskar armatur. 
Skrolla upp eller ner i 
listan tills armaturen 
visas. Markera 
armaturraden genom 
att klicka på den, 
klicka sedan på 
”DETAILS” knappen. 
Då öppnas en lista 
med alla utförda tester 
på den armaturen. 

Typ av test 
FT = funktion / DT = kapacitetstest 

Testresultat 
ok eller fail (fel) 

Klicka för att se detaljerade 
testdata för vald armatur. 

— 
Testhistoriken sparas i 
panelen i 4 år. 
Det tar bara några minuter innan 
ett utfört test syns i listan och alla 
tester kan laddas ner i ett kalkylark 
om man har programvaran 
installerad i en PC. 
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— 
Setup Sidor 
Setup startsida med behörighetskod 

För att få åtkomst till setupsidorna krävs en 
behörighetskod. 

Förinställd kod är 123456 

Koden kan senare ändras på 
setupsidan. 

Var noga med att spara koden om du ändrar den! 
Av säkerhetsskäl går det inte att komma in på 
panelens skyddade sidor om koden saknas.  

Knapparnas funktion: 
• 0 till 9 – Nummerknappar 
• ESC – Escape: Går tillbaka till föregående sida 
• ← – (Pil) Backspace radera senast inslagna tecken 
• OK – Godkänt fortsätt … Enter knapp 

— 
Setup Sida  

Knapparnas funktion: 
• Addressing Wizard : Gå till adresseringsguiden 
• Time Setting : Gå till datum/tid inställning 
• Factory Defaults : Återställ panelen till 

fabriksinställning (raderar alla inlagda data!) 
• Ethernet Configuration : Gå till sida för 

inställningar av LAN parametrar 
• Password Setting : Gå till sida för att byta 

behörighetskod 
• Software Management : Gå till sida för 

mjukvaruuppdatering 
• DALI Operating : Gå till sida med verktyg som 

förenklar driftsättning 
• Touch Screen Calibration : Kalibrera 

touchskärmen 
• Screensaver Time : Ändra tiden för när 

skärmsläckaren ska gå in 

Efter att ha angett rätt behörighetskod får 
användaren tillgång till Addressing Wizard 
(adresseringsguiden) 
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— 
Addressing Wizard / Adresseringsguiden 

StatusmeddelandeVälj denna knapp om armaturerna 
föradresserats eller om nya 
armaturer ska läggas till i befintlig 
anläggning. Då söker panelen efter 
armaturer på DALI slingorna och 
hittar även eventuella armaturer 
som inte föradresserats. 

För NYA system … VARNING!   

Panelen adresserar armaturerna 
slumpvis och ger alla armaturer 
nya ID-nummer, även de som 
redan har ett programmerat. Så 
välj inte denna om armaturerna är 
föradresserade eller om nya 
armaturer ska läggas till i en 
befintlig anläggning. 

Välj denna knapp för att redigera ID-nummer, armaturinfo, 
placering och grupp. En armaturlista öppnas där man 

kan välja vilken armatur man vill redigera. 

Välj denna knapp för att enbart söka 
efter alla armaturer som är anslutna till 
DALI slingorna och återskapa 
armaturlistan. Armaturer som ej är med i 
armaturlistan hittas inte. 

— 
Redigera armaturer och lägga till text 

Vid redigering visas först 
hela armaturlistan. 
Markera den armaturrad 
som ska redigeras 
genom att klicka på den. 

När den valda armaturraden är 
markerad klicka på ”EDIT” knappen 

för att komma till redigeringssidan 
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— 
Redigera armaturer  
DALI kort adress (ID-nummer), armaturtyp, placering & grupp 

Ändra namn på vald armatur, rekommenderat 
är att lägga in armaturtyp eller positionsnr. 
Max 12 tecken får plats. Vid klick i rutan 
öppnas ett tangentbord för redigering. 

Ändra placering för den valda armaturen. 
Max 20 tecken får plats. Vid klick i rutan 

öppnas ett tangentbord för redigering. 

Ändra ID-nummer på den 
valda armaturen. Vid klick 
öppnas en knappsats. 
(tex om man råkat få 2 armaturer 
med samma ID-nr eller om man 
önskar ändra följd i armaturlistan) 

Ändra grupp för den 
valda armaturen. Klicka i 

rutan för den grupp 
armaturen ska tillhöra. 

Fler än en grupp kan 
väljas som så önskas. 

Om du ändrar något…. 
Glöm inte att klicka på 
SPARA-ikonen,  
annars ligger inte 
ändringar kvar.  

— 
Tangentbord  

Detta är tangentbordet som, kommer 
visas vid redigering. 
Välj ”OK” när redigering är klar. 
Välj ”ESC” för att avbryta och gå tillbaka 
ett steg. 
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— 
DALI operating  
En serie verktyg som hjälper till att spara tid vid 
installation/driftsättning. 

• Vid ”Identify” kommando blinkar 
indikeringen på vissa armaturtyper den 6 
bit binära adressen (ID-nummer som kod). 

• Kom ihåg att bara armaturer anslutna som 
konstant tända (maintained) kan tändas 
och släckas med ”Lamp on” / ”Lamp off” 
samt blinka med ”Lamp Flash”.  

Tänd ljuskälla på alla armaturer i 
slingan som är anslutna för att 

vara konstant tända. Släck ljuskälla på alla 
armaturer i slingan som 
är anslutna för att vara 
konstant tända. 

Starta identifiering av 
alla armaturer i slingan. 

Armaturens ljuskälla 
börjar då blinka, på en 

del typer blinkar 
indikeringen det 6 bit 

långa binära ID-numret. 

Identifieringen pågår i 
15 minuter om den inte 

avslutas med ”Stop”. 

Stoppa identifiering av alla 
armaturer I slingan. 
Armaturerna återgår då till 
normaldrift. 

— 
Tidsinställningssida  

• Vid klick på “EDIT” öppnas en knappsats 
där formatet är 20YY-MM-DD HH:MM:SS 

• Glöm inte klicka på “OK” när ändring är klar. 

Klicka på “EDIT” för att 
ändra tid och datum. 
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— 
Återställa panelen till fabriksinställningar  

• VARNING!  Vid klick på “Factory Defaults” 
(återställa till fabriksinställningar) kommer 
denna ruta upp på skärmen för att förhindra 
att användaren råkar klicka fel och raderar 
redan programmerade data. 

• Defaulting (återställning) raderar all data 
och historik. 

• Därför finns det anledning att förtydliga att 
hela systemet och alla data kommer gå 
förlorade. 

• Förlorade data kan inte återställas! 

— 
Ethernet konfiguration - LAN setup  

• Här anges dina nätverksegenskaper om 
panelen kopplas mot programvara i en PC. 

• Klicka i den ruta som behöver ändras så 
öppnas en knappsats. 

• För mer information om direkt eller indirekta 
LAN inställningar, se sidan 27. 

Panelens MAC adress finns bara som referens. 

Glöm inte klicka på “SAVE” ikonen om 
något ändrats.  

— 
 Ändra behörighetskod  

• Förinställd behörighetskod är 123456 
• För att ändra kod fyll i de visade fälten 

och glöm inte att klicka på ”SAVE” spara-
ikonen. 

• Kom ihåg nya koden, skriv upp den och 
spara koden säkert. 

• Av säkerhetsskäl , kan förlorad kod  
ALDRIG återställas. 
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— 
Att hitta ett eventuellt fel  

• Röd ”Error” symbol visar att det finns ett fel i 
systemet. Felindikeringen ligger kvar tills 
felet åtgärdats (det finns ingen tidsgräns).  

• Klicka på “Error” eller “Status” knappen 
• Statussidan öppnas och visar alla 

armaturernas status, skrolla upp eller ned 
för att hitta den felaktiga. 

Några av de vanligaste felindikeringarna är: 
• Type Error – armaturen är inte en DALI enhet 

typ 1. 
• Framing Error – Det finns 2 armaturer 

med samma ID-nummer på slingan. 

— 
Framing errors / dubbla armaturer med samma ID-numm er 

Om ett “framing error” (2 armaturer med 
samma ID-nr på slingan) indikeras finns det 
möjlighet att ändra armaturens ID-nr via 
panelen.  Se kapitel redigera armaturer på 
sidan 20. 

Det är också möjligt att radera ID-nr i 
panelen, men det kan endast göras med 
hjälp av en ABB tekniker. Kontakta i så fall 
din lokala återförsäljare. 

— 
Uppdatering av touchpanelens mjukvara  

Du behöver hjälp av ABB teknisk support. 
Uppdateringssidan finns under ”SetUp”>> 
“Software Management” 

• För att uppdatera måste teknisk support 
skicka dig en fil med den nya mjukvaran. 

• Du blir då guidad genom processen. 
• Uppdatering sker genom USB anslutningen 

på panelens framsida bakom frontramen.  
• ”Current software version” visar 

nuvarande mjukvaruversion. 
• “Latest firmware version” visar den version 

som finns sparad på USB. 
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— 
Group Test Settings / Grupptestinställningar  
Tid & dag för självtest 

Tidsperioder anges enligt kalenderår 
• Quarterly (kvartal) börjar med Januari, 

April, Juli och September 
• 6 monthly (halvår) börjar med Januari 

och Juli 

Om tex Tisdag valts, utförs test den första 
Tisdagen den valda testfrekvensen månad, 
kvartal, halvår eller år. 

• Om touchpanelen driftsatts efter den 1:a 
Tisdagen i månaden kommer det 1:a 
schemalagda testet utföras följande månad, 
kvartal, halvår eller år. 

• Testdag för grupperna är förinställda och 
behöver inte ändras om man inte vill, men 
tid och testfrekvens måste väljas. 

 Group, vilken grupp som 
testtiden kommer gälla (0–5) 

En kolumn för varje typ av test: 
Function Test = kort funktionstest 
Duration Test = fullt kapacitetstest 

Veckodag som test ska 
utföras, klicka på önskad 
grupps dag för att ändra 

Välj  …  

Function Test, för Sverige 
klicka i “Weekly” 
(funktionstest varje vecka) 

Välj… 

Tid när test ska 
utföras, klicka i 

respektive ruta för att 
lägga till timme : minut 

Starta ett manuellt test 
på vald grupp eller alla 

armaturer samtidigt. 

FT = funktionstest 

DT = kapacitetstest 

Välj  …  

Duration Test, för Sverige 
klicka I “Every 6 months” 
(kapacitetstest halvårsvis) 

Glöm inte att klicka 
“ SPARA” ikonen när allt är klart  
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— 
Användning av inhibit och nattljusfunktion  
Inställning av tidsschema 

Inhibi Mode Schedule  / Inhibitfunktion 

• kan väljas för armaturer som 
tillhör grupp 8. 

• Vid aktivering går det att styra 
om armaturen ska eller inte 
ska tända upp vid nöddrift (se 
mer info på sidan 45). 

Åtkomst via Maintenance / underhållssidan 

Night Lights  Schedule / Nattljusfunktion  

• Kan väljas för armaturer som tillhör 
grupp 7. 

• Gör det möjligt att använda DALI 
programmering av nattljusfunktion. 

• Aktiveras genom att välja dag/ar och tid 
när armaturerna ska tändas eller släckas 
på nätdrift. 

 

Nattljusfunktion fungerar endast 
för armaturer anslutna för att vara 

konstant tända (maintained). 

 

 

Klicka i rutorna för att aktivera 
och välja tider/dagar. 

Glöm inte spara. 

 

 



26 DALI baserad övervakning av nödbelysning  - Omega touchpanel 
 

— 
Utskrift  

Det går inte att skriva ut direkt från panelen. Programvaran heter ELDCS1 PC Software 
och visas mer ingående i kommande sidor. 

Panelen skapar ett kalkylblad som visar data för 
varje armatur och som sedan kan arkiveras 
elektroniskt. Det kan filtreras, granskas, kopieras, 
lagras och skrivas ut som alla andra Excel-filer. 

Programvaran gör det möjligt att ladda 
ner historiken som kalkylblad och skapar 
en Excel-fil på PC:n. 

Panelen ansluts till en PC som måste ha en 
programvara installerad. Den kan laddas ner från 
ABB:s hemsida eller så kan du kontakta din 
lokala återförsäljare för att få den. Den PC:n blir 
då en accessPC för panelen. 

Panel och PC kan anslutas med vilken 
konventionell metod som helst till 
nätverkskonfigurationen enligt följande sidor. 

— 
Anslut en PC eller laptop via ett LAN nätverk  

Vi rekommenderar att programvaran laddas 
ner till så få datorer som möjligt för att behålla 
kontrollen och åtkomsten till rapporterna för 
nödbelysning.  

— 
01 Direkt 
anslutning till LAN 
— 
02 Indirekt 
anslutning till  LAN 

Detta är det normala sättet att ansluta 
panelen.  

Nedan ett typiskt exempel hur ett LAN nätverk 
ansluts upp i en kommersiell miljö. 

— 
01 

— 
02 

PC arbetsplats  PC arbetsplats  PC arbetsplats  PC arbetsplats  PC arbetsplats  PC arbetsplats  

LAN 

A 

Access PC*  

B 

Nätverksisolationsbrytare  

Omega DALI touchpanel (DCU)  

Access PC*  

Omega DALI touchpanel (DCU)  

 

 

 

    

 

  

     
  

      

 

    

 
LAN 

 
   

  
 

      

      

 



Bruksanvisning touchpanel och programvara 27 

— 
LAN setup / inställningar 

Med nätverkskabel ansluten går det att se och 
ändra nätverksvariablerna på panelens skärm 

PC programvaran utför detta automatiskt och 
skapar en direktanslutning till LAN. 

När du kommer till denna skärmbild på 
panelen kommer den redan vara ifylld. 

Nätverkvariablernas adressering sker 
automatiskt. 

Du kommer till denna sida från setupsidan 
>> “Setup” >> “Ethernet Configuration”. 

Om det i nätverket accepteras att ansluta 
panelen med automatisk IP-adress direkt till 
LAN så behöver inga ändringar göras. Panelen 
får då en IP-adress automatiskt. 

Obtain an IP address automatically Use the above IP address 

Panelens MAC address finns endast som 
referens. 

Om nätverket kräver en specifik IP-adress, 
klicka i rutan "Use the above IP address”. Fyll i 
den IP-adress/Subnet mask/Gateway du fått 
av din IT administratör. Glöm inte klicka på 
spara efter ändring. 

Nu måste inställningar göras på PC:n, 
se nästa sida. 

  

 



28 DALI baserad övervakning av nödbelysning  - Omega touchpanel 
 

— 
Nedladdning 

För att ladda ner testhistorik behövs följande För att söka efter Windows operativsystems-
information 
1. Klicka på start, leta rätt på “den här datorn” i 

sökrutan, högerklicka på den, klicka sedan på 
”egenskaper”. 

2. Titta under “Windows utgåva” efter vilken version 
och utgåva av Windows PC:n använder. 

En ansluten PC med: 

 Windows 7 eller 10 
• Microsoft Office Excel 
• Programvara ELDCS1 PC Software (kan 

laddas ner från ABB:S hemsida eller be din 
lokala återförsäljare skicka länk till den) 

OBS: Om PC:n använder Windows 10 – Se till att 
starta Excel INNAN ELDCS1 programmet 
startas. Det gör det möjligt för programmet att 
fungera eftersom Window 10 inte kommer öppna 
Excel automatiskt när man väljer “print” (skriv ut) 
för att ladda ner data till Excel. 

Man behöver ha grundläggande kunskap om 
Windows fil/mapp hantering för att använda 
programmet. För anslutning till LAN krävs 
Windows nätverks expertis. Vi rekommenderar i 
första hand att ta hjälp av den lokala 
nätverksadministratören för vägledning och 
installationshjälp. 

Kalkylarket kommer ut som bild nere till höger 
när det laddats ner. 

När det i manualen refereras till skriv ut eller 
utskrift gäller det inte pappersutskrift. 
Programmet lagrar helt enkelt en Excel-fil i 
den mapp som är kopplad till programmet på 
PC:n. 

— 
Direktanslutning via LAN  

Om DHCP* används kommer panelen och PC:n 
redan ha fått IP-adresser tilldelade av värden. 
När du väljer kör (RUN) programmet kommer 
mjukvaran hitta panelen av sig själv och skapa 
en anslutning mellan dem. 
Programmet använder panelens IP-adress för 
att hitta den och sökning sker i nummerordning. 

Nätverksadministratörer kan konfigurera 
detta på samma vis som vid inställning 
av enheter och skrivare. 

 
*The Dynamic Host Configuration Protocol 
(DHCP) är ett nätverkshanteringsprotokoll som 
används I TCP/IP-nätverk där en DHCP server 
dynamiskt tilldelar en IP-adress och andra 
nätverks konfigurationsparametrar till varje enhet 
på nätverket så de kan kommunicera med andra 
IP-nätverk. 
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— 
Mapp setup 

Skapa en ny mapp, tex ABB PC 
SOFTWARE DEMO 
Kopiera in ELDCS1 PC programvaran. 

Dubbelklicka på programmet i den 
mappen för att starta programmet 
och ladda ner testhistoriken från 
panelen. 

När filerna laddats ner “Printed” 
sparas de som Excel-filer i samma 
mapp som ett kalkylblad. 

Här visas ett exempel på ett 
kalkylblad. Observera på vissa 
Windows och Excelpaket kommer 
radhöjden behöva justeras. 

I “Name” & “Location” kolumner 
visas den armaturtyp och placering 
som man lagt in vid driftsättning. 

Vi rekommenderar att ”Name” 
kolumnen används för armaturtyp 
och ”Location” används för 
placering när armaturlistan läggs in 
vid driftsättning. 

 

 

 

 

 

 



30 DALI baserad övervakning av nödbelysning  - Omega touchpanel 
 

— 
Nätverksinställningar  

Använda direktanslutning: 
Om direktanslutning används (alla enheter 
individuellt och permanent anslutna till 
nätverksswitch eller router) bör det inte 
finnas behov att göra några ändringar i 
nätverksinställningarna.  
För att söka efter Windows 
operativsystemsinformation 
1. Klicka på start, leta rätt på “den här datorn” i 

sökrutan, högerklicka på den, klicka sedan 
på ”egenskaper”. 

2. Titta under “Windows utgåva” efter vilken 
version och utgåva av Windows som PC:n 
använder. 

När programvaran laddats ner till access PC:n 
och är synlig, skapa mapp och filstrukturen och 
kör programmet från den mappen som skapats. 

Med nätverksinställningar rätt inställda visas 
nedan och nästa sida hur man startar och 
använder programmet. 

OBS: Om PC:n använder Windows 10 – se till 
att starta Excel INNAN ELDCS1 programmet 
startas. Det gör det möjligt för programmet att 
fungera eftersom Windows 10 inte kommer att 
öppna Excel automatiskt när man väljer “print” 
(skriv ut) för att ladda ner data till Excel. 

— 
Windows 7  

>> Gå till den mapp där programmet finns 
sparat. 

Notera meddelande : “Connection to 192.168.1.10 
success!” (anslutning till panel med IP-adress 
192.168.1.10 lyckades) längst ned.  

>> Dubbelklicka på programfilen (ELDCS1) 
för att starta programmet. 
Vänta en kort stund medan programmet 
ansluter till panelen. 

>>Programmet visar bild likande panelens 
skärmbild där ”Status” eller ”Testing Result” 
knapparna syns. 

När anslutningen är klar visas denna skärmbild. 
INFORMATION: 
När man klickar på “PRINT” knappen, öppnar 
programmet Excel och skapar och sparar en fil. 
Om inte Excel är installerat i PC:n 
fungerar det inte. Det måste vara ett äkta 
Microsoft Excel program, inga kopior eller 
andra alternativ fungerar. 

När filen visas finns den i din PC och kan då 
sparas, kopieras och redigeras. Du kan även 
välja att skriva ut filen på en skrivare för att få en 
papperskopia. 
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— 
Windows 10  

Se till att starta Excel i din PC innan 
ELDCS1 programmet öppnas och lämna 
det öppet. Ingen fil behöver väljas.  

(Detta är inte nödvändigt på Windows 7 
system)  

Notera meddelande: “Connection to 192.168.1.10 
success!” (anslutning till panel med IP-adress 
192.168.1.1.10 lyckades) längs ned. 

>> Programmet visar bild liknande panelens 
skärmbild där “Status” eller “Testing Result” 
knapparna syns. 

>> Gå till den mapp där programmet finns 
sparat. 

INFORMATION: 
När man klickar på “PRINT” knappen skapas 
en fil och “spara som” öppnas för att spara 
filen på önskad plats. 

>> Dubbelklicka på programfilen (ELDCS1) 
för att starta programmet.  
Vänta en kort stund medan programmet 
ansluter till panelen. 

När anslutningen är klar visas denna 
skärmbild. Om inte Excel är installerat i PC:n fungerar det 

inte. Det måsta vara ett äkta Microsoft Excel 
program, inga kopior eller andra alternativ 
fungerar. 

När filen visas finns den i din PC och kan då 
sparas, kopieras och redigeras. Du kan även 
välja att skriva ut filen på en skrivare för att få en 
papperskopia. 
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— 
Installation med flera touchpaneler 

VIKTIGT ATT FÖRSTÅ VID 
DIREKTANSLUTNINGAR AV FLERA 
TOUCHPANELER 

Vid flera paneler i samma LAN nätverk:  
• Se till att det finns en mapp för varje panel i 

din PC. 
• Mapparna bör döpas efter sin placering för att 

underlätta identifiering. 
• Tex: Plan 1 Panel 1a, Plan 2 Panel 1b, etc. 
• I varje mapp måste separat kopia på ELDCS1 

programvara finns sparad. 
• Programmet kommer spara statusfilen eller 

kalkylbladet i den mappen när man klickar 
på “PRINT”. 

Direktanslutningarna har tilldelats en 
permanent statisk IP-adress av 
nätverksadministratören. 
• ELDCS1 programvaran söker efter panelerna i 

IP-adressernas nummerordning. 
• När en adress hittats är den låst “BUSY” och 

kommer ignorera ytterligare begäran om svar. 
• Så för att nå adressen 192.168.2.7 (i detta 

exempel), måste den första adressen vara låst 
“BUSY”. För att nå adress 192.168.2.12 måste 
de båda andra panelerna måste vara låsta 
”BUSY” och det kommer att finnas 3 kopior av 
programmet som körs samtidigt. 

• För att säkerställa att loggar lagras i rätt mapp, se 
till att STARTA programmet i den mapp som tillhör 
panelen som det gäller (dubbelklicka på ikonen för 
att starta programmet) 

— 
01 Direkt 
anslutning till LAN 

— 
01 

PC arbetsplats  PC arbetsplats  PC arbetsplats  

LAN 

IP 192.168.2.2 
Name Plan 1 Panel 1a 
Folder c:/Documents/ABB/Plan1_Panel1a 

Plan1_Panel1a 

A0 Test Details_2018-05-02 18_09_09.xls 

A1 Test Details_2018-03-05 18_17_28.xls 

TestResult_2018-05-02 18)09)33.xls 

EDLSC1.exe 

Access PC* 

Omega DALI touchpanel (DCU)  

IP 192.168.2.7 
Name Plan 2 Panel 2a 
Folder c:/Documents/ABB/Plan2_Panel2a 

Plan2_Panel2a 

EDLSC1.exe 

IP 192.168.2.12 
Name Plan 3 Panel 3a 
Folder c:/Documents/ABB/Plan3_Panel3a 

Plan3_Panel3a 

 

    

 

   

  

 

   

   

  

 

 

 

Omega DALI touchpanel (DCU)  

Omega DALI touchpanel (DCU)  
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— 
Nätverksisolationsbrytare (tillval)  

Nätverksisolationsbrytare är ett tillval och 
behövs enbart om man inte vill ha panelen 
ansluten till fastighetens LAN nätverk. Det är ett 
mer komplicerat sätt att ladda ner historiken från 
panelen. 

Både PC och panel måste vara i samma IP 
Subnet mask grupp. 
Till exempel: båda i subnet mask: 
255.255.255.0 
PC IP-Adress satt som ......... 192.168.2.20 
PC Subnet mask satt som ..... 255.255.255.0 
Panel IP-Adress satt som ....... 192.168.2.10 
Panel Subnet mask som ...... 255.255.255.0 

De viktigaste reglerna är följande: 
Både PC och panel måste vara i samma IP-
adress familj. 
Till exempel: båda i nummerområde som detta: 
192.168.2.xxx 
PC satt som ....... 192.168.2.20 
Panel satt om…… 192.168.2.10 
Obs: de 2 får inte helt ha samma nummer. 
Segmentet i slutet måste vara unikt. I exemplet 
har vi använt xxx.10 och xxx.20. 

Det är inte nödvändigt att fylla i gateway-
adressen eftersom ingen gateway används i 
den här situationen. 

Hur man 
når den här 
sidan 

 Nätverket 
som måste 
kontrolleras 
eller ändras. 
Dubbelklicka 
för att se 
status. 

 

  

Klicka här för att 
se inställningarna 
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— 
Nätverksisolationsbrytare (tillval)  

Ethernet egenskaper: 
Kontrollera och ändra Version 4 inställningarna 

Kontrollera/ändra  IP-inställningarna 

Version 4 Ethernet egenskaper: 
Skriv in rätt önskad IP-adress. 
I detta exempel har Subnet mask satts som typ C. 
Både PC och panel måste ha samma Subnet 
mask. 
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— 
Nätverksisolationsbrytare (tillval)  

Nätverksinställningar i panelen:  

För att komma till denna sida i panelen: 
>> SetUp >> ange behörighetskod >> OK 
>> Ethernet Configuration 

192  168  1  10  

Mac adressen finns endast för referens 
och kan inte ändras. 

Lägg in den IP-adress och Subnet mask som 
önskas. 

När nätverksisolationsbrytare används för att 
ansluta mellan PC och panel klicka i rutan 
“Use the Above IP address” och fyll i de rutor 
som anges enligt ovan. 

Vid direktanslutning 
markera rutan 
“Obtain IP address 
automatically” 
(hämta IP-adress 
automatiskt), se 
sidan 28. 

Glöm inte SPARA 
om något ändrats 
innan du lämnar 
sidan! 
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— 
Ladda ner programmet till en PC  
När panelen är ansluten till PC:n och LAN-anslutningen är konfigurerad 
är nästa steg att ladda ner ELDCS1 programmet till PC:n. 

Programvaran kan laddas ner från ABB:s 
hemsida eller så kan du kontakta din lokala 
återförsäljare för att få den. 

Ladda ner eller kopiera programmet till PC:ns 
skrivbord och kör installationsfilen som 
vanligt vid programinstallation. 

Åtgärden är enkel och det kommer att skapas 
en ikon med genväg till programmet på 
skrivbordet. 

• Klicka på “Next” 

— 
Steg 1  

• Välj den mapp som du vill att 
programmet ska installeras i och klicka 
sedan på “Next” 

— 
Steg 2  
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• Bekräfta att du är redo att installera 
programmet genom att klicka på 
“Next”. 

— 
Steg 3  

• Vid slutförande av detta steg installeras 
programvaran helt. 

• Klicka på ”Close” 

• Man bör se till att .NET Framework är 
installerat och uppdaterat. 

— 
Steg 4  

• En ikon med genväg till programmet skapas på 
skrivbordet. 

• Dubbelklicka på ikonen för att starta programmet. 
(vid Windows 10 starta Excel innan programmet) 
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— 
Starta Programmet  

Programmets startsida 
När allt är normal är detta startsidan som 
visas (Home). 

Programmet söker efter panelen på 
nätverket. Se till att panelen har en 
giltig nätverksadress. När panelen 

hittats visas dess IP-adress. 

— 
Utskrift/nedladdning av rapporter: Status  

Klicka på “Status” så kommer 
denna ruta upp. 

Programmet letar upp den armaturadress 
du vill skriva ut data om. 

Skriv in armaturens ID-nummer här och 
klicka på ”Print”
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Resultat sidan vid uskrift ser ut så här.  
Systemet kommer automatiskt att 
skapa följande fil: 
• Namnformatet är: 

IDnummer-År-Månad-Dag-Timme-Minut-
Sekund-Status information.xls 

Välj i vilken mapp i PC:n filen 
ska sparas. 

Om ett annat namn önskas på filen går det att 
ändra här. 

Klicka på spara så kontrollerar programmet 
att det inte finns någon mer fil med samma namn 

på samma plats som den ska sparas. 

Bekräfta att filen ska skapas.

Om ok …. Klicka ”Yes” (Ja). 

— 
Anmärkning: 
Det går att ändra filens namn, 
men rekommenderat är att låta 
programmet namnge filen som 
standard för att lättare hitta den 
vid senare tillfälle. 
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— 
Utskrift/nedladdning av rapporter: Status  

När filen skapats kan den öppnas i Excel. 

EXCEL STATUSVISNING 

När Excel-filen öppnas visas de data som 
registrerats i panelen vid den tidpunkt som 
filen skapades. 

Nu kan man välja att granska filen på 
skärmen eller skriva ut efter behov. 

— 
Utskrift/nedladdning av rapporter: Test results (te sthistorik)  

Klicka på “Test Results” så kommer denna ruta 
upp. 

Armaturernas ID-nummer visas i nummerföljd. 

Välj armatur genom att klicka på den för att 
markera raden. 

Nu kan man välja “Details” eller “Print”. 

Details : Visar alla test som skett av den 
aktuella armaturen. 

Print : Startar utskrift (skapar Excel-fil) av 
resultat från senaste test. 
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Resultat vid klick på “Details” Och sedan “Print”

Kom ihåg att kontrollera vilken mapp filen ska sparas 
samt namnet på filen på samma sätt som sidan 39. 

Nu kan man i Excel välja att granska filen på skärmen 
eller skriva ut efter behov. 

Eftersom filen är en vanlig Excel-fil kan den enkelt 
sparas på disk eller skickas som e-post. 
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— 
Ordlista för sidor 

— 
Startsida 

Detta är startsidan, ingångssidan för de flesta av 
funktionerna i panelen. 

• Set Up ….>> Går till sidan för driftsättning 
och inställningar. 

• Maintenance ….>> Går till sidan för test och 
underhåll. 

• Testing Result ….>> Går till sidan för 
testresultat/historik.  

• Status ….>> Går till sidan för aktuell status. 

När det inte finns någon felindikering i panelen 
visas grön symbol “Normal”. Skärmsläckaren 
släcker skärmen efter inställd tid (15 minuter 
förinställt), den gröna indikeringen till vänster om 
skärmen fortsätter att blinka för att visa att 
panelen är i drift. 

Vid ett fel visas röd symbol “Error”. 
Skärmsläckaren släcker då inte skärmen 
förrän alla fel åtgärdats och panelen visar grön 
symbol ”Normal” igen. 

Grön indikering till vänster om skärmen blinkar 
avsett läge för att visa att panelen är drift. 

 

För att se vad som är fel klicka på ”Error” eller 
”Status” så kommer armaturlistan upp där man 
kan skrolla sig fram. 
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— 
Maintenance / Underhållssida 

Maintenance / underhållssidan är basen 
för test och underhåll. 

G15 ON G07 Status: OFF 

G15 OFF G15 Status: OFF 

• Function Test/Duration Test  
(funktions/kapacitesttest) ... Ger möjlighet att 
starta manuella test.                                   
Vid funktionstest kontrolleras att armaturen 
växlar över till nöddrift och tänder upp på 
batteridrift samt att ljuskällan lyser.  
Vid kapacitetstest sker samma kontroll 
samt att batteriet laddas till 100% och att 
det klarar att hålla ljuskällan tänd den 
angivna brinntiden. (tex en 1h armatur 
tänder upp och lyser då full tid för att 
säkerställa att den klarar >1h). I historiken 
loggas även den faktiska längden på den 
tid det tog för ljuskällan att släcka. 

• Stop Test ... Stoppa funktions/kapacitesttest. 
• Inhibit Mode ...  Sätta vald armatur i 

inhibit läge (se sidan 44 & 45). 
• Rest Mode ... Sätta vald armatur i viloläge 

(se sidan 44). 
• Terminate Inh ibit/Rest Mode ... 

Avbryta inhibit/viloläge på vald 
armatur. 

“Rest Mode”, viloläge får endast aktiveras 
av behörig personal. Aktivering är endast 
möjlig när elnätet till vald armatur kopplats 
från. Det gäller dock inte om inhibit-läge 
har aktiverats i förväg, då kommer viloläget 
automatiskt att aktiveras om elnätet 
frånkopplas (se sidan 44) 

Genom att klicka på ”Terminate 
Inhibit/Rest Mode” inaktiveras både inhibit 
och viloläge oavsett vilket av dem som 
varit aktiverat. Armaturen går då tillbaka till 
normal funktion. Är armaturen 
spänningslös så tänder den upp på 
batteridrift fram tills elnätet kopplas på igen 
(se sidan 44). 

• Address ... Armaturernas ID-nummer på DALI 
slingan visas i nummerföljd. 

• Location ... Visar den placering som lades 
in för vald armatur vid driftsättning. 

• Scroll Buttons ... Pil upp/ned för att skrolla till 
önskat ID-nummer. 

• Home Button ... Gå till startsidan. 

”Inhibit Mode”. Nöddrift startar normalt 
automatiskt vid ett spänningsbortfall. Med 
inhibitfunktionen är det möjligt att förhindra 
detta. När vald armatur satts i inhibit läge 
tänder den inte upp vid ett spänningsbortfall. 
Inhibitfunktionen kan användas under korta 
tidsperioder när en byggnad ej används och 
nätspänningen behöver kopplas bort, tex vid 
ombyggnad. Detta för att förhindra full 
urladdning och eventuella skador på 
batterierna (se sidan 45). 
 

• Group test setting … Gå till sidan för 
inställningar av självtester (se sidan 24) 

• Extra group scheduling  … Gå till sidan för 
styrning av grupper med nattljus eller 
inhibitfunktion (se sidan 47). 
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— 
Rest/Inhibit  Mode / Vilo/Inhibit-läge förklaring av funktion 

Dessa funktioner används egentligen bara när 
byggnaden ej är i normalt bruk. 

Om panelen blir spänningslös skickas inga 
signaler till armaturerna. Armaturerna tänder då 
upp på nöddrift oavsett vilo/inhibit inställning i 
panelen.  Det är: 

• Elnätet är på och i normal drift. 
• Energi och batteribesparing är viktigt för 

fastighetsägare och teknisk personal. 
• Elnätet stängs av när området är 

obemannat och det inte är nödvändigt att 
armaturerna tänder upp på nöddrift. 

Vilo/Inhibit-läge bygge på DALI 
kommandon i armaturens DALI-drivdon. 

OBS: Om vilo eller inhibit läge avslutas med 
“Terminating Inhibit/Rest Mode” så tar det ca 
1-2 minuter för signalen att skickas runt till 
armaturerna på slingan. Ju fler armaturer på 
slingan, desto längre tid.  

— 
Rest Mode / Viloläge 

Rest mode / viloläge används för att släcka 
armaturen ljuskälla vid nöddrift. 

Tanken med viloläge är möjlighet för en 
tekniker som jobbar med systemet och har satt 
armaturen i nöddrift att kunna släcka den för 
att minska stress på batteriet under arbetet. Armaturen måste gå i nöddrift när den tar 

emot signalen om viloläge. 

Detta innebär att: 
• Armaturen måste göras spänningslös så att 

den lyser på nöddrift. 
• Panelen måste vara ansluten till elnät för att 

kunna skicka signal om viloläge till 
armaturen. 

Från panelen går det att avbryta viloläge 
genom att klicka på “Terminate Inhibit/Rest 
Mode”. Armaturen går då över till normal 
funktion. Är armaturen spänningslös så 
tänder den upp på batteridrift fram tills 
elnätet kopplas på igen. 
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— 
Inhibit Mode / Inhibit-läge 

Inhibit mode / inhibit läge kan endast aktiveras 
när armaturen är ansluten till elnät. Börja därför 
med att skicka signal från panelen och sedan 
bryt elnät till armaturen. Armaturen tänder då ej 
upp på nöddrift.  

Aktivering av inhibit-läge kan göras på 2 olika 
sätt i panelen:  

1. Via “Maintenance” underhållssidan per 
armatur  
• Välj den armatur i listan som ska sättas i 

inhibit-läge. 
• Klicka på “Inhibit Mode”. En intern timer 

startar som håller armaturen i inhibit-läge i 
15 minuter.  

• Bryt elnätet till armaturen inom timerns 15 
minuter så tänder då ej upp på nöddrift. 
När elnätet till armaturen kopplas på igen 
avslutas inhibit-läge och armaturen går 
tillbaka till normal drift. Nästa gång inhibit-
läge önskas igen måste det åter aktiveras.  

Denna funktion används för att förhindra att 
armaturer tänder upp på nöddrift. Används tex i 
lagerutrymme där elnätet i perioder är avslaget 
en längre tid för att spara energi och armaturens 
batteri. Vanligtvis ihopkopplat med relästyrning 
till inbrottslarmet. Så när inbrottslarmet aktiveras 
bryts elnätet till armaturerna. Inhibit-läge måste 
aktiveras i panelen varje gång innan 
inbrottslarmet aktiveras och elnätet till 
armaturerna bryts. 

2. Via “Extra Group Schedule” för hela grupp 8  
(Från >> SetUp >> Ange behörighetskod >> 
Address Wizard >> EDIT Devices >> Välj armatur 
>> EDIT >> Klicka i ruta “Group 8”  – >> SPARA) 
• Återgår till “Maintenance” underhållssidan. 
• Klicka på “Extra Group Schedule”. 
• Välj månad, dag och tid som armaturer i 

grupp 8 ska gå i inhibit-läge ”Inhibit On”. 
• Välj månad, dag och tid när armaturer I 

grupp 8 ska avsluta inhibit-läge ”Inhibit 
off”. 

• Klicka i rutan för “Group 8” 

OBS: Kom ihåg att elnätet till de valda 
armaturerna måste brytas inom 15 minuter efter 
att inhibit-läge har aktiverats.  
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— 
Group Test Settings / Grupptest & självtestinställn ingar  

På denna sida går det att ställa in dag och 
tid för armaturernas självtest. 

Det går att ställa in hur ofta test ska utföras. 

”Function Test” funktionstest 

För Sverige klicka i “Weekly” (test varje vecka). 

”Duration Test” kapacitetstest 

För Sverige klicka i “Every 6 months” (test 
halvårsvis). 
 

Välj en tid när upptändning av nödbelysning 
inte stör verksamheten i lokalerna. 

Glöm inte klicka på SPARA när några 
ändringar gjorts. 

När en ny armatur driftsätts i panelen blir 
den kopplad till en grupp (Group 0-5). Det 
går att byta grupp per armatur på ”Set Up” 
sidan. 

”Day” dag 
Välj dag för respektive grupp om annan än 
förinställd önskas. 

”Hour : Minute” timme : minut 
Välj tid för respektive grupp när test ska 
utföras. 

• Save … Spara ändringar som gjorts. 
• Home Button … Gå tillbaka till startsidan. 
• Back Button … Gå tillbaka till föregående sida. 
 

Det går även att manuellt starta test från 
denna sida. 

”Immediate Test” starta manuellt test 

“G0-5 FT”  funktionstest <1min per vald grupp 

“G0-5 DT” fullt kapacitetstest per vald grupp 

”ALL FT”  funktionstest <1min på alla grupper 

”ALL DT”  fullt kapacitetstest på alla grupper 

 

Tidsperioder anges enligt kalenderår. 
• Quarterly (kvartal) börjar med Januari, April, 

Juli och September. 
• 6 monthly (halvår) börjar med Januari och 

Juli. 
 
Om tex Tisdag valts, utförs test den första 
Tisdagen den valda testfrekvensen måndad, 
kvartal, halvår eller år. 
 

• Om panelen driftsatts efter den 1:a 
Tisdagen i månaden kommer det 1:a 
schemalagda testet utföras följande 
månad, kvartal, halvår eller år. 

• Testdag för grupperna är förinställda 
och behöver inte ändras om man inte 
vill, men tid testfrekvens måste alltid 
anges. 
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— 
Extra Group Schedule / Extra grupp funktioner 

Det finns möjlighet att styra grupper med 
nattljusfunktion och inhibit-läge. 

— 
Night Light Schedule / Nattljusfunktion 

Detta ger funktionen att använda 
nödbelysningssystemet som ett 
nattljussystem. Ursprungligen utformat för att 
hjälpa sjuksköterskor att gå sina rundor 
nattetid utan att störa patienterna med att 
tända ljuset. Det kan användas av 
säkerhetspersonal på samma sätt. 

- Välj vilken dag i veckan som 
nattljusfunktionen ska styra, Det går att välja 
en, flera eller alla dagar. 

- Välj tid när armaturerna ska tända “light on”. 
- Välj hur många timmar armaturerna ska 

lysa “Length of on time”. 
- Klicka i rutan för ”Group 7” för att 

aktivera nattljusfunktion på armaturer i 
grupp 7. 

- Glöm inte aktivera de armaturer som 
ska styras av grupp 7 på ”SetUp” sidan, 
se sidan 20. 

För att fungera krävs:  
Armaturerna måste vara 
• möjliga att tända vid nätdrift 
• anslutna för att lysa både nät 

och nöddrift. 
• Aktiverade att ingå i grupp 7. 

Det finns även möjlighet att tända och släcka 
armaturer manuellt från panelen. Det utförs 
på “Maintenance” underhållssidan, 
armaturerna måste då vara aktiverade att 
tillhöra grupp 15, se sidan 15. 

— 
Inhibit Mode Schedule / Inhibit-läge schemaläggning 

Gör det möjligt att välja när armaturer på 
grupp 8 ska gå i inhibit-läge. 

För att fungera krävs:  
Armaturerna måste vara 

• möjliga att styra med inhibit-läge. 

• Aktiverade att ingå i grupp 8. 
 
- Välj datum/tid när armaturerna ska gå i   
  inhibit-läge. ”Inhibit on”. 
- Välj datum/tid när armaturerna ska avsluta  
  inhibit-läge, ”Inhibit off”. 
- Klicka i rutan ”Group 8” för att aktiver  
  tidsschemat för armaturer i grupp 8. 
- Glöm inte aktivera de armaturer som ska  
   styras av grupp 8 på ”SetUp” sidan, se sidan  
   20. 

Detta är användbart när en lokal utryms och 
görs spänningslös vid en viss förbestämd 
tidpunkt. 

Funktionen gör det möjligt att ange tidpunkt 
när armaturerna på grupp 8 ska gå i inhibit-
läge. Armaturerna måste göras spänningslösa 
inom en 15 minuters period från vald tidpunkt 
för inhibit-läge. Armaturerna tänder då inte upp 
på nöddrift, se sidan 45.  
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— 
Status sidan  

På statussidan går det att se aktuell status på 
anslutna armaturerna i panelens båda slingor, 
se även sidan 16. 

Panelen avsöker kontinuerligt alla armaturers 
status på båda slingorna. 
Varje armatur tillfrågas om status och ger ett 
svar tillbaka, en armatur i taget, i nummerföljd. 
Det kan därför ta lite tid innan man får upp 
detaljerad information när man klickar på 
”DETAIL”. 

— 
Status uppdelning av sidor 

“DETAIL”, detaljerad status.  

Vid klick på detaljerad status kommer 5 sidor upp med mer detaljerad information 
om respektive armaturs aktuella status. Nedan finns en kort beskrivning för de olika 
indikeringarna, ”status bits”. För mer information om innebörden av individuella 
status bits se IEC Standard 62386 sektion 102 och 202. 

— 
Sida 1  

Status Indikering  Betydelse/användning

Ready Består av 3 indikeringar. Fel på ljuskälla, batterifel och kommunikationsfel. Är allt ok visas ”yes”. 
Om något felindikerar visas “no”. 

Lamp Failure Fel på ljuskälla, ingen ström går genom ljuskällan.

Lamp Arc Power On Ljuskällan är tänd.

Limit Error Ett kommando har tagits emot för att gå till en dimringsnivå över den inställda max-nivån eller under min-nivån. 

Fade Running DALI kommando, ”dimmar ned”, kan ta flera minuter. Indikerar att neddimring pågår (dimfunktion finns ej i panelen). 

Reset State Armaturen går på nöddrift men ljuskällan har släckts av tekniker för att för att spara batteriet. 
Vanligtvis för test eller underhåll. 

Missing Short address Denna armatur har ingen programmerad DALI kortadress (ID-nr). 

Power Cycle Seen Inte nödvändigtvis ett fel. Anger att nätspänningen har slagits av och på sedan senaste återställningen.

Test timing / tid för test Indikering  

Next Function Test Antal timmar till nästa funktionstest startar.

Next Duration Test Antal timmar till nästa kapacitetstest startar.

Function Test Interval Tid mellan funktionstester.

Duration Test Interval Tid mellan kapacitetstester. 

Test Execution Timeout Hur lång tid armaturen måste utföra ett kapacitetstest. Inkluderar uppladdningstid för batteriet. 
Test startar inte förrän batteriet är fulladdat. 

Prolong Time Efter nöddrift när elnätet återkommer väntar armaturen denna tid innan den återgår till 
normaldrift. 
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— 
Sida 2  

Default parameters / förinställda parametrar Indike ringar  Betydelse/användning

Maximum Level Maximal ljusnivå för denna armatur.

Minimum Level Minsta ljusnivå för denna armatur.

System Fail Level När anslutning till styrenheten bryts går armaturen till den här ljusnivån.

Power ON Level När elnätet kopplas på går armaturen till den här ljusnivån. 

Fade Time Tiden för ljusnivå att gå från max till min. Beror på programmet.

Fade Rate Den beräknade hastigheten på neddimring som behövs för att nå ljusnivån på utsatt tid. 

Physical Minimum Den lägsta ljusnivå armaturen klarar.

This fitting is a member of 
Groups 0 – 15 

En armatur kan tillhöra någon av de 16 grupperna i ett DALI-system. Den kan kopplas 
till 1 grupp eller flera eller ingen. Varje grupp kan adresseras eller styras för att 

utföra specifika åtgärder. I denna panel används grupper mest för test och 
tidsintervall. 

— 
Sida 3  

Indikering  Betydelse /användning

Features / funktioner  

Integral Emergency Control Gear Armaturen är en nödbelysningsarmatur med inbyggd batteribackup.

Maintained control Gear Ljuskällan kan lysa både vi nät och nöddrift. 

Switch Maintained Control Gear Ljuskällan kan tändas och släckas vid nätdrift med en extern brytare eller relä. Den kan 
även lysa konstant vid både nät och nöddrift samt användas för enbart nöddrift. 

Auto-Test Capable Om armaturen tappar kontakt med panelen/DALI- systemet kommer armaturen gå över till att 
göra automatiska självtest styrda av armaturens elektronik istället för tidsstyrda av panelen. 

Adjustable Emergency Level Vid nöddrift kan armaturens ljusnivå justeras lägre än 100%.

Hardwired Inhibit Supported Armaturen har möjlighet att med en bygel eller strömbrytare på plint sättas i inhibit-läge.

Physical Selection Supported Armaturen kan väljas för enkel adressering genom att plocka bort och återmontera ljuskällan. 
Tex armaturer med lysrör, plocka bort ljuskällan och återmontera sedan. 

ti.llbaka. den. Re-Light in Rest Mode Supported När ljuskällan stängts av för att spara batteriet vid nöddrift (inhibit/viloläge) kan ljuskällan tändas igen 
vid nöddrift med ett kommando från panelen/DALI-systemet.

— 
Sida 4  

Indikering  Betydelse /användning

Operating Mode / driftläge  

Rest Mode Active Armaturen är i viloläge. Den är spänningslös och har gått över i nöddrift, men ljuskällan 
har släckts med restmode/viloläge kommando från panelen/DALI-systemet. 

Normal Mode Active Elnätet är anslutet och armaturen fungerar normalt.

Emergency Mode Active Elnätet har brutits och armaturen har gått över till nöddrift. Batteriet driver ljuskällan och 
elektroniken. 

Emergency Mode After Mains 
Return Active 

Detta gör det möjligt för armaturen att stanna i nöddrift efter att elnätet har 
återvänt efter spänningbortfall.

Function Test in Progress Funktionstest pågår.

Duration Test in Progress Kapacitetstest pågår.

Hardwired Inhibit Mode Active Armaturen är satt i inhibit-läge med bygel på plinten. 

Hardwired Switch is ON Armaturen är byglad eller styrd av extern brytare som är tillslagen på nätplint. Ljuskällan är tänd vid nätdrift.

Battery Charging State Batteriets aktuella laddningsstatus i %.

Duration Test Result Tiden vid senaste kapacitetstest som ljuskällan lyste innan batteriet hade så låg 
kapacitet att elektroniken släckte ljuskällan. 

Lamp Burning In Emergency Tiden som ljuskällan lyst vid nöddrift.

Lamp Burning Hours Total Total brinntid för ljuskällan.

Rate Duration Den tid som armaturen är godkänd för att lysa vid nöddrift. Även samma tid som 
kapacitetstestet baseras på. 
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— 
Sida 5  

Indikering  Betydelse /användning e

Emergency status / nödljusstatus  

Inhibit Mode Armaturen är satt i inhibit-läge från panelen. Väntar på att elnätet till armaturen ska 
brytas inom en 15 minuters period från att inhibit-läge aktiverats i panelen. 

Function Test Done Funktionstest har utförts.

Duration Test Done Kapacitetstest har utförts.

Battery Fully Charged Batteriet är laddat till 100%

Function Test Request Pending Funktionstest kunde inte starta eftersom armaturen inte var redo. Begäran om test ligger 
därför och väntar tills armaturen är redo. 

Duration Test Request Pending Kapacitetstest kunde inte starta eftersom armaturen inte var redo. Begäran om test ligger 
därför och väntar tills armaturen är redo. 

Identification Active Armaturen blinkar för identifiering. Funktionen är tillverkarunik, en del armaturfabrikat blinkar indikeringen 
på som binär färgkod för att visa ID-nr, andra blinkar ljuskällan på och vissa inget alls.

Physically Selected Armaturen är fysiskt vald (ljuskällan urplockad och sedan isatt igen) och väntar nu på att 
programmering av sin kort-adress (ID-nr) ska slutföras. 

Faults / fel  

Circuit Failure Ett internt fel har uppstått i armaturens drivdon.

Rated Duration Not Achieved Batterierna hade inte tillräcklig kapacitet för att driva ljuskällan den märkta nöddriftstiden.

Battery Fault Fel på batteriet.

Lamp Failure Fel på ljuskällan.

Test Window for Function 
Test Exceeded 

Funktionstest måste utföras inom programmerad tidsram i panelen. Denna indikering visar att test inte 
startats utsatt tid. Möjligt fel kan vara att batteriet inte var fulladdat.

Test Window for Duration 
Test Exceeded 

Kapacitetstest måste utföras inom programmerad tidsram i panelen. Denna indikering visar att test 
inte startats utsatt tid. Möjligt fel kan vara att batteriet inte var fulladdat.

Function Test Failed Visar att funktionstest misslyckats.

Duration Test Failed Visar att kapacitetstest misslyckats.
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— 
Test results page / Testrapportsidan  

Nedre radens ikoner är: 
• Details / detaljerad information 
• Home / gå till startsidan 
• Back / gå ett steg tillbaka 

Ger en övergripande vy över det senaste test 
som slutfördes för respektive armatur. 

Listan visas i ID-nummerföljd med slinga A först. 

• Välj raden för den armatur som du vill se 
information om genom att klicka på den. 

• Klicka på “DETAILS” ikonen. 
• Nu visas samma layout på skärmen, 

men med all testhistorik på den valda 
armaturen. 

• Funktions- (FT) och kapacitetstest (DT) 
visas i datumföljd tillsammans med 
testresultat. 

 
Se även sidan 17. 
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— 
Setup sidan  

Vid klick på “Set Up” ikonen på startsidan 
kommer sidan för behörighetskod upp. 

Förinställd kod är 123456  

Koden kan senare ändras på setupsidan. 
Var noga med att spara koden på säker 
plats om den ändras. Av säkerhetsskäl går 
det inte att komma in i panelen eller 
återställa den om koden saknas. 
 

Knapparnas funktion: 

• 0 till 9 – nummerknappar 

• ESC – Escape: gå tillbaka till 
föregående sida 

• Pil vänster - radera senaste 
inslagna tecken 

• OK – godkänt, fortsätt 

Efter rätt angiven behörighetskod öppnas 
setupsidan. 

Detta är huvudsidan för installation och 
driftsättning, se även sidan 18. 

Här följer en genomgång av knapparna från 
vänster till höger och uppifrån och ned. 
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— 
Addressing WIZARD / Adresseringsguiden 

Sidan för driftsättning, se även sidan 19. 

• ADD NEW DEVICES … Söker av båda 
slingorna efter armaturer, nya ID-nr som inte 
finns i panelen läggs till. Är de inte 
föradresserade får de nästa lediga ID-nr. 
Armaturer med ID-nr som redan finns inlagda i 
panelen ändras inte. Använd denna funktion 
om armaturerna föradresserats eller nya 
armaturer ska läggas till. 

 
• NEW SYSTEM RE-INITIALISE … Panelen 

adresserar om alla armaturer med nytt ID-nr. 
Det kommer först upp en ruta där man kan 
avbryta adressering. Väljer man att fortsätta 
kommer alla befintliga ID-nr och gruppval 
raderas och armaturerna programmeras med 
nya ID-nr i nummerföljd med början på slinga A 
0. De får då inte samma ID-nr som tidigare. Ett 
meddelande kommer upp på skärmen när 
adressering är klar. Detta rekommenderas inte 
då det är svårt att identifiera armaturerna när de 
adresserats om. 

• SEARCH DEVICES … Söker av båda 
slingorna efter armaturer. Kan användas för att 
hitta nya ID-nr utan att genomföra en kompett 
driftsättning. >> Gå till “Status” sidan för att se 
eventuella nya ID-nr som hittats vid sökningen. 
Denna sökning ändrar inte befintliga ID-nr eller 
annan sparad information. Den är bara till för 
att hitta armaturer som svarar på sökning. 

 
• EDIT DEVICES … Används för att redigera 

ID-nummer, armaturinfo, placering och grupp.  
Vid klick på den så öppnas en sida för 
redigering enligt nedan. 

— 
Devices to be edited / redigera armaturer 

Först visas hela armaturlistan i ID-nr följd, 
med början av slinga A. 

Inget kan redigeras här.  

• Markera den armatur som ska 
redigeras genom att klicka på 
raden. 

• Klicka på “EDIT” för att komma 
till nästa sida redigera armaturer. 
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— 
Device Edit Screen / Redigera armaturer 

Efter val av “EDIT” öppnas denna sida.  
Här visas  
“Adress”  (ID-nr / DALI kortadress) 
 “Name”  (armaturtyp)  
“Location”  (placering)  
“Group”  (vilken/vilka grupp/er armaturen tillhör) 
Se mer information på sidan 20. 

Klicka i rutan som ska redigeras så öppnas en ny 
sida där information kan redigeras. 

Gäller inte ”Group” där man klickar i rutor för den 
eller de grupper armaturen ska tillhöra. 

De nedre ikonerna är: 
“SAVE”  spara ändringar. 
“HOME” gå tillbaka till startsidan. 
“BACK”  går tillbaka till föregående sida. 

Klickar man i ruta “Name” eller “Location” 
öppnas en sida med ett tangentbord. 

I DALI-systemet finns det 16 grupper som 
kan användas för att koppla armaturen till 
olika funktioner. 

För att lägga till grupp/er som armaturen ska 
tillhöra är det bara att klicka i rutan för 
respektive grupp. Likaså om man vill ta bort 
den från en grupp. 

Med ett klick ändras status från aktiverad 
(bock i ruta) och inaktiverad (tom ruta). 

Tangentbordet används för att skriva in den 
data som behövs i ”Name” och ”Location” 
fälten. 

Klickar man i ruta “Address” för att ändra ID-
nr öppnas en knappsats med nummer 0-9. 

Glöm inte klicka på spara symbolen om något 
ändras på sidan innan du lämnar den. 

— 
Ethernet Configuration / Ethernet konfiguration 

På sidan “Ethernet Configuration” går det att 
ställa in de LAN-egenskaperna som krävs vid 
uppkoppling mot nätverk. Det behövs om 
panelen ska anslutas till en PC med 
programvara för utskrift av testhistorik. Se mer 
information på sidorna 26-41. 
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— 
DALI Operating / DALI funktioner 

Den här sidan är laddad med verktyg 
som kan hjälpa till vid driftsättning. 

• Line A and Line B Lamp Flash:  

Är tänkt att användas i början av driftsättningen. 
Får armaturerna på vald slinga att blinka så 
man ser att de är anslutna (A eller B). Vid klick 
skickas en signal till armaturerna att ljuskällan 
ska blinka. Ljuskällan fortsätter blinka tills man 
klickar en gång till för att avsluta.  
Armaturerna måste vara anslutna för att lysa vid 
både nät och nöddrift för att det ska fungera. 

Armaturerna måste vara anslutna för att lysa 
vid både nät och nöddrift för att det ska 
fungera. 

• Line A and Line B Identify Repeat and Stop:  

Vid klick på “Identify Repeat” startas en 
identifiering av armaturerna på vald slinga. 
Armaturernas ljuskälla blinkar, på den del typer 
blinkar indikeringen det 6 bit långa binära ID-
numret. Identifieringen pågår i 15 minuter om 
den inte avslutas med “Identify Stop”. 

 

Se även sidan 21. 

• Line A and Line B Lamp ON and OFF:  

Är tänkt som hjälp att diagnostisera en mängd 
olika problem. Enkla kommandon som dessa kan 
utföras av de flesta DALI-enheter, även de som 
inte är registrerade och testade enligt DALI 
standard. Vid klick på ”off” släcks ljuskällan och på 
”on” tänds ljuskällan i armaturer på vald slinga. 

— 
Time Setting / Tidsinställning 

Bilden visar sidan ”Time Setting” där tid och 
datum kan justeras. 

Vid klick på “”EDIT” knappen öppnas en 
knappsats där formatet är 20YY-MM-DD 
HH:MM:SS (20ÅR-MÅNAD-DAG-TIMME-
MINUT-SEKUND).  

Lägg in rätt tid/datum och klicka på ”OK”.  

Välj ”ESC” för att avbryta. 
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— 
Password Setting / Ändra behörighetskod 

På denna sida går det att ändra 
behörighetskod. 

Förinställd behörighetskod är 123456 

Det finns ingen kontroll som mäter 
lösenordets styrka. 

Av säkerhetsskäl kan inte panelen låsas upp om 
koden saknas. Om koden ändras är det viktigt att 
den nya koden sparas på en säker plats. 

GLÖM INTE KLICKA PÅ SPARA OM KODEN 
ÄNDRAS SAMT ATT SPARA NYA KODEN PÅ 
SÄKER PLATS! 

— 
Touch-Screen Calibration / Kalibrera pekskärm 

Det går att kalibrera pekskärmen. Bör endast 
utföras om det finns en betydande skillnad 
mellan den rörda punkten och den valda 
funktionen på skärmen. 

Klicka i mitten på + symbolen, den kommer upp 
på 5 platser på skärmen, en i taget. När alla 
markerats återgår panelen till ”Set Up” sidan. 
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— 
Factory Defaults / Fabriksåterställning 

Återställa panelen till fabriksinställningar.  

Vid val av “Factory Defaults” kommer en 
säkerhetsruta för kontroll att det verkligen ska 
utföras. 

“YES” raderar allt och panelen återgår till 
fabriksinställningar.  

“NO” avbryter och går tillbaka till ”Set Up” 
sidan. 

VARNING 
Processen kan inte avbrytas när ”YES” har 
valts, så var försiktig med att använda denna 
funktion eftersom den raderar all data i 
panelen. 

— 
Screensaver Timer / Skärmsläckare timer 

Notera: “Screensaver Time” nere i högerhörnet. 

Klicka i ruta så kommer en knappsats 
upp. Ändra till önskad tid som ska gå 
från sista beröring till skärmsläckaren 
släcker pekskärmen. Förinställt är 15 
minuter. 

Klicka ”OK” för att spara. ”ESC” för att 
avbryta. 

Den gröna LED indikeringen till vänster om 
pekskärmen fortsätter blinka även efter att 
skärmen slocknat för att visa att panelen är i 
drift. 

 
*
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