Handleiding

Mymesh Commissioning app v.2.10

Geniet van ongekend gebruikersgemak
Simpel kamers en verdiepingen toevoegen, wijzigen of verwijderen

1. Download de Mymesh Light Commisioning app

2. Registreer de Ipad

3. Verbind de Gateway rechtsonderin

4. Selecteer uw domein

Registreer het netwerk
Download de Mymesh Commissioning Light app
Open de Apple App Store.
Zoek naar MyriaMesh Light Commissioning (Paars Icoon)
Selecteer onze app en klik op “Installeer”.
Open de MyriaMesh Light Commissioning app.
Registreer de Ipad
Klik linksbovenin het scherm op ‘Register’.
Er verschijnt een nieuw scherm met een unieke UUID-code (4 tekens). Deze
		
dient u samen met de naam van de Ipad én het e-mail adres van de
		
‘beheerder’ binnen uw organisatie te mailen naar het op het scherm 		
		genoemde e-mailadres,
Chess koppelt deze Ipad aan uw organisatie waarna al uw gebouwen op het
beginscherm zullen verschijnen.
Verbind de Gateway
Klik op het rode rondje linksonderin het scherm
Klik op ‘BLE Status: Disconnected’ in het pop-up menu
Zet uw gateway aan met de schuifknop aan de zijkant.
De gateway moet nu in de lijst met beschikbare gateways op de iPad verschijnen.
Als de app de gateway niet kan vinden, druk dan op “Refresh list”.
Klik op de gateway in de lijst om hem met de app te verbinden. De status
		
veranderd naar “connected”.
Klik op de “Availabe Orders” knop linksbovenin het scherm om terug te gaan
			naar het beginscherm.
Open uw domein (voor deze stap is internetverbinding noodzakelijk)
Klik op uw domein.
De app maakt nu verbinding met onze server. Hiervoor is een internetverbinding
nodig Nadat uw autorisatie is geverifierd en uw domein is geopend, heeft u geen
internet meer nodig.

Let op: Alleen middels een actieve verbinding met de gateway kunt u
communiceren met het Mymesh netwerk. Als deze verbinding weg valt moet u
terug naar “Verbind de Gateway”.

Geniet van ongekend gebruikersgemak
Simpel kamers en verdiepingen toevoegen, wijzigen of verwijderen

5. Druk op “+” om een verdieping toe te voegen.

6. Houd een verdieping ingedrukt om deze te wijzigen

7. Druk op “+” om een nieuwe kamer te te voegen

8. Houd een kamer ingedrukt om deze te wijzigen

Creër het gebouw
Verdiepingen toevoegen, wijzigen of verwijderen
In de linker kolom, onder devices, staan alle zichtbare apparaten die nog niet 		
ingeregeld zijn. Sensoren en schakelaar slapen en zijn hier dus nog niet zichtbaar. Dit
wordt op de volgende pagina beschreven onder “ontwaak schakelaars en sensoren”.
		
Verdieping toevoegen [Stap 5]
Klik op de “+”-knop rechtsbovenin het scherm om één of meerdere nieuwe
		
verdiepingen aan te maken.
Verdiepingen wijzigen [Stap 6]
Druk op de verdieping en houd deze ingedrukt totdat er een menu verschijnt.
Wijzig de naam in het veld achter “Name”.
Verdiepingen verwijderen
Druk op de verdieping en houd deze ingedrukt totdat er een menu verschijnt.
Druk op “Delete” om de verdieping te verwijderen.
		OF
Swipe de verdieping naar links
Let op: Nieuwe instellingen worden pas actief wanneer deze zijn opgeslagen in het
netwerk. Onopgeslagen instellingen worden aangegeven met een rood uitroepteken. Om instellingen op te slaan moet u op rechtsonderaan op “Save” drukken.

Kamer toevoegen [Stap 7]
Ga naar de verdieping die je nodig hebt.
Klik op de “+”-knop rechtsbovenin het scherm om één of meerdere nieuwe
		
verdiepingen aan te maken.
Verdiepingen wijzigen [Stap 8]
Druk op de verdieping en houd deze ingedrukt totdat er een menu verschijnt.
Wijzig de naam in het veld achter “Name”.
Verdiepingen verwijderen
Druk op de verdieping en houd deze ingedrukt totdat er een menu verschijnt.
Druk op “Delete” om de verdieping te verwijderen.

9. Druk op een lamp om hem te laten knipperen

10. Houd een lamp ingedruk om deze te identificeren

11. Druk op het tandwiel om DLC te activeren

12. Houd een lamp ingedruk om deze te besturen

13. Druk op het radar icoon om SSI te activeren

14. Sleep de verlichting en schakelaars in de ruimte

Configureer een ruimte
Identificeer de verlichting
Dit gaan op drie manieren:
		Methode 1 [stap 9]
Klik op een lamp in de linker kolom. De lamp in kwestie moet nu gaan
		knipperen.
		Methode 2 [stap 10]
Druk op een lamp in de linker kolom en houd deze ingedrukt.
In het nieuwe venster, druk op ïndentify” De lamp in kwestie moet nu gaan
		knipperen.
		Methode 3 [stap 11+12]
Druk op het tandwiel icoon links bovenin bij het verdiepingsoverzicht scherm.
Schakel “Direct light control” (DLC) in.
Houd de lamp in het linkerkolom ingedrukt. Er verschijnt een venster met een
		
slider waarmee u de lamp kunt dimmen of schakelen.
Ontwaak schakelaars en sensoren
		Sensor
		De motion- en highbay sensor hebben een verborgen knopje in één 		
		
van de hoeken.
Druk deze in totdat het oog rood wordt. De sensor wordt nu zichtbaar in de
		app.
		Schakelaar
Druk de twee “-” knoppen in en houd deze 3 seconden ingedrukt todat hij een
		
piepsignaal afgeeft. De schakelaar wordt nu zichtbaar in de app.
Signal Strenght Indicator (SSI)
Het radar icoon naast “devices” activeert een functie die de signaal sterkte van elke
apparaat meet. Hierdoor verschijnen de meest dichtbijzijnde apparaten bovenaan.
-

Klik op het radar icoon en wacht totdat de apparaten geherschikt zijn.
Schakelaars en Sensoren dienen eerst ontwaakt te worden.

Kamer instellen [stap 14]
Open de juiste kamer of maak er één aan.
Positioneer uwzelf (Anchor) op een herkenbare plaats zoals bij een ingang
Houd een lamp in de linkerkolom vast en sleep deze naar de gewenste
		
locatie in de kamer.
Om een lamp uit een kamer te halen sleep u deze gemakkelijk weer terug
		
naar de linkerkolom.
Het rode uitroepteken verschijnt bij elk apparaat dat een nieuwe instelling ontvangt.
Druk op “Save” om de nieuwe instelling (locatie) op te slaan.

Controle over heel uw gebouw
Een masterschakelaar kan heel uw gebouw besturen

15. Sleep een schakelaar naar een heel gebouw

16. Sleep een schakelaar naar een hele verdieping

17. Houd een MS ingedrukt voor het menu

18. De verschillende knoppen van de schakelaar

Masterschakelaars (MS)
Creër een masterschakelaar
Het netwerk kan meerdere actieve masterschakelaars hebben. Deze moeten op
gebouw of etage niveau worden geconfigureerd. Wanneer een masterschakelaar is
toegevoegd staat deze automatisch op de “Master” stand.		
		
		Gebouw [stap 15]
Ga naar het overzicht met alle verdiepingen.
Sleep een schakelaar naar het vakje boven de verdiepingen.
		Etage [stap 16]
Ga naar het overzicht met alle kamers.
Sleep een schakelaar naar het vakje boven de verdiepingen.
Instellen van een master schakelaar
Een fysieke masterschakelaar heeft verschillende configuraties. Deze zijn in te
stellen in het Masterschakelaar menu [stap 17].
Master stand [stap 18]
		Overrule (OFF)
		De overrule stand zorgt ervoor dat alle regels in het netwerk onder
		
de schakelaar worden overruled en dus worden uitgeschakeld.
			
		Ready (ON)
		De Ready stand zorgt ervoor dat het netwerk wat onder de schakelaar 		
		
valt wordt ingeschakeld. Hierdoor zal alle verlichting terug gaan naar de 		
		
stand waarin het stond.
			
		Emergency
		Bij de emergency stand zal alle verlichting naar 100% worden gebracht.
				
Overige standen
Bij de overige instellingen is alleen de grote ronde knop actief voor de functie 		
van de gekozen stand. Zo kan een schakelaar die staat ingesteld voor ‘Emergency”,
alleen een Emergency signaal sturen naar het netwerk.
		

19. Ga naar kamerinstellingen en activeer “Scenes”

Licht intensiteit

Output
21. De schaal hoe Mymesh uw lichten dimt

20. Houd een lamp ingedruk om deze te identificeren

Stel Scenes in
Activeer scene instellingen [stap 19]
Op kamer niveau is er een tandwiel icoon zichbaar in de linkerbovenhoek.
Druk op het tandwiel icoon voor de “Room settings”.
Schakel “Scenes” in.
		
Stel Scenes in
Druk op een lamp in een kamer.
Ga naar het “Scenes” tabblad
Stel de gewenste lichtintensiteit in per scene voor specifieke lamp
Ga alle lampen af de bovenstaande procedure
Tip: Houd scene 1 op 0% om de verlichting vanuit een automatische regeling
uit te schakelen middels een schakelaar.

Kamerinstellingen
Lamp
		Minimum dim level
		Het kan voorkomen dat de lampen niet over dezelfde dimcapaciteit
		
beschikken wanneer deze van verschillende fabrikanten/merken zijn. Om dit
		
op te vangen kan het minimale dimniveau geregeld worden. Wij hebben uit
		
gerekend dat verlichting met de laagste dimcapaciteit tot ongeveer 67% gaat.
		
Op de logoritmische schaal is dit ongeveer 10% van de output (zie stap 21).
		

		Startup

Level
		Als het netwerk wordt ingeschakeld dan gaat de verlichting naar dit niveau. Dit
		
kan zijn als de stroom eraf is geweest of als er in een ruimte nog geen
		
sensoren/schakelaars zijn ingesteld.
		Fade

time
De snelheid waarmee de lamp naar het gewenste lichtniveau gaat.

Motion sensor
		Hold time
		Dit is de duur waarmee de motion sensor de gekoppelde lampen aan 		
		
houdt nadat het een beweging heeft gezien.
		
		Publish setpoints
		Hiermee wordt geregeld welke lichtintensiteit hoort bij aanwezigheid of
		afwezigheid. Uitzetten kan alleen in samenwerking met third-party
		hardware.

22. Houd een lamp ingedrukt om hem te bedienen

24. Selecteer de gewenste tint en intensiteit

23. Druk op ‘On’ aan de rechterkant

Tunable white
Tunable white is beschikbaar geworden in update 2.10. Dit betekent dat lichten met een
deze ondersteunening draadloos bestuurd kunnen worden via de Mymesh App.
Opmerking: Zorg dat direct light control is ingeschakeld (zie stap 11)
		
		Selecteer een lamp [stap 22]
Open de juiste kamer
Druk en houd een licht uit de linkercolom ingedrukt
-

Zet een licht aan [step 23]
Druk op  “On” aan de rechter kant van het configuratie menu.

		Selecteer de gewenste output [stap 24]
Schuif de pointer over de output balk om de gewenste tint en intensiteit te kiezen.

25. De 4DI kan kamers, etages en gebouwen besturen

26. Selecteer de kamers die je wilt besturen.

27. Selecteer de gewenste master switch functie

28. Configureer de gewenste output voor contact
open/dicht

Mini BLC 4DI
De Mini BlC-4DI heeft veel mogelijkheden. De 4DI heeft 4 digitale ingangen welke kunnen
worden gebruikt om één of meerdere kamers te besturen middels een product van derden.
		
		Creër een set [26]
Creër een set. Hiermee kan je meerder kamers besturen.
		Configureer de input
Wanneer een set is aangemaakt kan je de input configureren. voor iedere input moet
een set en configuratie geselecteerd worden. De 4DI kan op twee verschillende
		manieren worden gebruikt.
		
1.
Master Switch
		2.
Aanwezigheid/Afwezigheid
		
		
Voor optie 1 [27] hoef je alleen de Master-switch functie in te stellen bij contact open
		
of contact dicht.		
		
		

Note: Als een kamer in de set een bewegingsdetector heeft moet de optie ‘Publish
set point’ uitgeschakeld worden.

		

Voor optie 2 [28] moeten meer instellingen veranderd worden. Wanneer Publish set
point nog steeds aanstaat zal je de notificatie ‘Some of the selected rooms can still
publish set points’ krijgen. Voor het contact open/dicht kan je aanwezigheid en
afwezigheid instellingen toewijzen voor gewenste licht levels.		

		
		

		

29. Druk en houd het gebouw ingedrukt

31. Selecteer de gewenste functie

30. Druk op het optie icoon en druk op “OK”

Gebouw export
Het is mogelijk om een back up te maken óf het gebouw bestand te delen met derden.
Opmerking: De ontvanger moet wel in het bezit zijn van een geldige order.
		
		Ga naar de gebouwlijst, druk en houd het gebouw vast. [29]
De gebouwtitel veranderd nu van kleur en een optie icoon verschijnt rechtsbovenin.
		Druk op het optie icoon (Rechthoek met pijl) [30]
Een pop-up verschijnt waarmee je de export een naam kan geven. Druk op “OK’ om
		
de wijziging door te voeren en door te gaan.
		
		Nadat je op “OK” heb gedrukt verschijnt er een ander optie menu met de
		volgende opties:
			Backup
			
Druk op Chess backup om een back-up te maken van het gebouw op de
			beveiligde Mymesh Server.
			E-Mail
			
Hiermee kan het gebouwbestand met iedereen gedeeld worden via E-Mail.
		
			Airdrop
			Wanneer de ontvanger in de buurt is kan airdrop gebruikt worden om het
			
bestand snel te delen.
		
		
Zodra de ontvanger het bestand op zijn Ipad heeft staan kan hij de App opnieuw openen.
Nu staat het nieuwe gebouw tussen de lijst.
		
		

Neem voor vragen contact met ons op
023-12345678 of Sales@chess.nl

