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1.2 Förutsättningar

1.3 Användarkonto för molnfunktionalitet

1.4 Aktivera molnfunktionaliteten i basstationen

1.1 Beskrivning

1 Allmänt

En grundförutsättning är integrering av basstationen i hemnätverket och därmed tilldelning av en individu-
ell IP-adress. Mer information om integrering finns i handboken för basstationen.

För manövrering och konfiguration av systemet för rumsstyrning via Internet 
 9 krävs en befintlig Internet-anslutning,
 9 ett giltigt användarkonto för EZR Manager Remote och
 9 upp till programversion 01.70 måste medföljande MicroSD-kortet finnas i basstationens korthållare, 

fr.o.m. version 01.70 behövs inget MicroSD-kort längre.

EZR Manager är ett webbläsarbaserat verktyg för bekväm manövrering och konfiguration av systemet för 
rumsstyrning via hemnätverket och från hela världen via Internet.

Gör så här för att aktivera molnfunktionaliteten i basstationen:
 ¾ Öppna EZR Manager i basstationen via hemnätverket (mer information finns i handboken för bassta-

tionen).

 ¾ Gå till menyn Systemsetup.
 ¾ Aktivera molnfunktionen och skriv in det användarnamn och det lösenord som du valde vid registre-

ringen.
 ¾ Klicka på Överta.
 9 Basstationen finns omedelbart tillgänglig i användarkontot för EZR Manager Remote under  

www.ezr-home.de.
OBS:  Via Local och Source portarna etableras kommunikationen mellan basen och molnet. Drivs flera bas-

stationer i samma nätverk, måste upp till programversion 1.70 varje basstation tilldelas en individuell 
Local port och en individuell Source port.  En ökning av portarna med +1 jämfört med den tidigare 
registrerade basen rekommenderas.  Fr.o.m. programversion 1.70 tilldelas portadressen automatiskt. 
I skyddade- och företagsnätverk måste portarna eventuellt frikopplas. 

Gör så här för att skapa ett användarkonto:
 ¾ Gå till www.ezr-home.de. 
 ¾ Klicka på fliken EZR Manager Remote.
 ¾ Välj Registrera i menyn till vänster. 

Anvisning: Specialtecken är inte tillåtna i användarnamnet. Vid inmatning av lösenordet måste gemener 
och versaler beaktas. 

 ¾ Skriv in dina uppgifter i formuläret. Obligatoriska fält är märkta med *.
 ¾ När du registrerat dig får du en bekräftelse per e-post.



3

2.1 Översikt

2 Manövrering

Namn Funktion

1 Välj språk Med den knappen kan ett annat språk väljas. 

2 Semester Visar om semesterfunktionen är f.n. aktiverad, deaktiverad eller semester 
är inplanerad för en viss period. oder ob für einen bestimmten Zeitraum 
Urlaub geplant ist. Dessutom visas planerade semesterperioder. 

3 Temperaturbegränsare Vid användning av en fakultativ säkerhetstemperaturbegränsare stängs vid 
överskridandet av en kritisk temperatur (status = aktiv) alla ventiler för att 
undvika skador på känslga golv. 

4 Reduceringsingång Basstationen har en ECO-ingång för anslutning av en extern timer, om den 
interna klockan av rumsmanöverenheten Funk Display inte skall användas.  
Vid aktivering av ingången genom timern, sätts uppvärmningszoner som 
befinner sig i driftsläge „Automatik“ till nattdrift. 

5 CO-ingång Vid användning av en extern Change Over signal byter hela anläggningen 
motsvarande denna signal mellan uppvärmning och kylning (status aktiv = 
anläggningen befinner sig i kylläge). 

6 Daggpunktsensor Är anläggningen utrustad med en daggpunktsensor (genom kundens för-
sorg), stängs ventilerna hos alla uppvärmningszoner när dagg konstateras 
(status = aktiv) för att undvika skador p.g.a. fukt.
Utvärderingen av dagpunktsensoringången sker bara i kyldrift.

7 Frostskydd Visar om frostskyddsfunktionen är aktiverad eller deaktiverad.  Vid aktive-
rad frostskyddsfunktion aktiveras från en definierad temperatur frostskyd-
det automatiskt för att förhindra att ledningen fryser. 

8 Smart Start Visar Smart Start funktionens status.  Vid aktivering bestämmer basstatio-
nen med hjälp av många värden automatiskt den nödvändiga ledtiden för 
uppvärmning / kylning. 

9 Basens rang i systemet Visar om basstationen drivs självständig eller i förening som master- resp. 
slaveenhet. 
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2.2 Basstation (fritt valbart namn)

Namn Funktion

1 Namn på uppvärm-
ningszon

Fritt valbart namn på resp. uppvärmningszon via menyn ”Rumsinställning”. 
Beroende på basstation och antal anslutna rumskontroller visas 1 till 12 
uppvärmningszoner.

2 Är-temperatur °C Visar uppmätt, aktuell rumstemperatur i resp. uppvärmningszon.

3 Bör-temperatur °C Med den knappen ställs den önskade måltemperaturen för respektive upp-
värmningszon in (endast för rumskontroller Display). 

4 Drifttillstånd Med hjälp av denna skärmknapp byter du mellan lägena dag, natt och auto 
för resp. uppvärmningszon. 
Dag = permanent reglering motsvarande inställd bör-temperatur på rums-
kontrollen 
Natt = temperatursänkning nattetid till angiven lägre temperatur 
Auto = reglering sker enligt inställt komfortprogram (P0 till P3)

5 Signal från tidur Med hjälp av denna skärmknapp väljer du om den interna eller externa 
klockan ska användas.

6 Program vardagar Visar om och vilket komfortprogram som ska användas för veckodagarna 
måndag till fredag. Endast inställbart när den interna signalen från tiduret 
används.

7 Program veckoslut Visar om och vilket komfortprogram som ska användas för veckodagarna 
lördag till söndag. Endast inställbart när den interna signalen från tiduret 
används.

8 Batteristatus
(endast trådlös modell)

Visar batteriets laddningstillstånd. Grönt = ok, gult = behöver snart bytas, 
rött = byt omgående batterier

9 Radiosignal
(endast trådlös modell)

Visar kvaliteten på radioförbindelsen. Grönt = ok, gult = dålig radioförbin-
delse, rött = ingen radioförbindelse

10 Partyfunktion/resttid Möjliggör aktivering av partyfunktionen under xx timmar. Nedtill visas åter-
stående drifttid för aktiverad partyfunktion i minuter.

11 Utökad presentation Med hjälp av denna skärmknapp kommer du till en mer detaljerad visning 
av menyn
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2.3 Basstation - utökad presentation

2.4 Setup slutanvändarnivå

Namn Funktion

1 Närvaro Bocka för kryssrutan när komfortprogrammet för veckoslutet ska använ-
das även på vardagar (när du t.ex. är hemma på semestern och inte vill ha 
någon temperatursänkning dagtid). Funktionen finns endast i det automa-
tiska driftläget och endast för rumskontrollen radiodisplay. Läget närvaro 
är endast aktivt till nästa inställningstid och återställs sedan

2 Låsfunktion Sätt en bock i kryssrutan för att aktivera barnsäkringen på rumskontrollen 
radiodisplay.

3 RBG-tillstånd Denna statusindikering visar om rumskontrollen är påslagen eller avstängd 
(endast rumskontroll radiodisplay)

4 Manöverenhet SW Visar mjukvaruversionen av respektive manöverenhet (RBG)

5 Enkel visning Knappen avslutar den utökade visningen

Namn Funktion

1 Namn på basstationen Detta fält möjliggör tilldelning av namn på basstationen. Vid tilldelning av 
namn får endast alfanumeriska tecken och inga specialtecken användas. 
Den maximala längden är 19 tecken. Det namn som anges här används 
även i molnet.
OBS! Efter inmatning av namnet startas basstationen om. Du måste alltså 
logga in igen.

2 Expertinställningar OBS! Expertinställningarna får endast användas av servicetekniker.
Servicenivån på basstationen skyddas av en PIN-kod (1234). Genom att ange 
koden kommer du till servicenivån.

3 Semestertemperatur Här ställer du in vilken lägre temperatur som systemet ska hålla vid aktive-
rat semesterläge.
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2.5 Setup expertnivå
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2.5 Setup expertnivå (forts.)

Namn Funktion

1 Frostskyddsfunktion Med hjälp av denna skärmknapp aktiverar/avaktiverar du frostskyddsfunk-
tionen och fastställer från vilken temperatur frostskyddet griper in.

2 Pumpskyddsfunktion Med hjälp av denna skärmknapp kan du ställa in tiden till aktivering av 
pumpskyddsfunktionen i dagar samt reglertiden i minuter.

3 Ventilskyddsfunktion Med hjälp av denna skärmknapp kan du ställa in tiden till aktivering av ven-
tilskyddsfunktionen i dagar samt reglertiden i minuter.

4 Nöddrift Med hjälp av denna skärmknapp ställer du in hur många minuter det får ta 
innan nöddriften aktiveras. Dessutom kan du ställa in intervallen för PWM 
för värme och kyla.

5 Pumputgång Med hjälp av skärmknapparna pumputgång ställer du in typ av pump (kon-
ventionell eller högeffektiv).
Drivs basstationen i kombination och är definierad som master, kan ut-
gången ställas på „global“ för att ställa om alla anslutna basstationer.  Vid 
användning av en central pump är det nödvändigt att välja inställning 
„global“. 
Beroende på typ av pump kan du ställa in uppstarts- och eftergångstid för 
en konventionell pump eller tid för kortaste stillestånd och kortaste drifttid 
för en högeffektiv pump i minuter. 
Med hjälp av kopplingsutgången arbetsriktning kan arbetsriktningen för 
kopplingsutgången pump inverteras.

6 Semestertemperatur Här ställer du in vilken lägre temperatur som systemet ska hålla vid aktive-
rat semesterläge.

7 Basstationens rang i 
systemet

Visar om basstationen körs som standalone eller i nätverk som master- resp. 
slave-enhet.

8 Smart start Med hjälp av denna skärmknapp kan du aktivera/avaktivera Smart start-
funktionen.

9 Arbetsriktning kopp-
lingsutgång

Möjliggör parametrering av basstationen för att välja NC- (normalt stängd) 
eller NO-drift (normalt öppen).

10 Differens sänkt tempe-
ratur

Med hjälp av denna skärmknapp ställer du in med hur många Kelvin tem-
peraturen sänks vid aktivering av den externa ingången eller under tiden 
med sänkt temperatur i uppvärmningsprogrammen P0 till P3.

11 First-Open-funktion 
(min)

Med hjälp av denna skärmknapp ställer du in hur länge ”First-Open”-funk-
tionen aktiveras vid start av basstationen.

12 Funktion temperatur-
sänkningsingång

Med hjälp av denna skärmknapp ställer du in vad den externa ingången 
används till. Du kan välja mellan funktionerna temperatursänkning och 
semester.

13 Change Over/värme-
pannerelä

Med hjälp av skärmknapparna Change Over/värmepannerelä väljer du, om 
kopplingsutgången ska användas för styrning av ett pumprelä eller som 
CO-pilot.
Anvisning:  Vid inställning som CO-pilot sker omkoppling mellan värme/
kyla via webben eller rumskontrollerna med display. CO-ingången läses inte 
längre av.
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2.6 Rumsinställning slutanvändarnivå

Namn Funktion

1 Temperaturoffset I denna dialogruta förses registreringen av är-temperaturen med en kor-
rigeringsfaktor, om så behövs. Värden mellan -2,0 till +2,0 i steg om 0,1 är 
möjliga.

2 Temperatur värme 
dagläge

Här ställer du in bör-temperatur för läget värme dag. Ändras måltempera-
turen på en rumsmanöverenhet, gäller ändringen fram till nästa kopplings-
tid.  Därefter regleras återigen efter den här inställda temperaturen. 

3 Temperatur kyla dag Här ställer du in bör-temperatur för läget kyla dag. Ändras måltemperatu-
ren på en rumsmanöverenhet, gäller ändringen fram till nästa kopplingstid.  
Därefter regleras återigen efter den här inställda temperaturen. 

4 Temperatur värme natt Här ställer du in bör-temperatur för läget värme natt. Ändras måltempera-
turen på en rumsmanöverenhet, gäller ändringen fram till nästa kopplings-
tid.  Därefter regleras återigen efter den här inställda temperaturen. 

5 Temperatur kyla natt Här ställer du in bör-temperatur för läget kyla natt. Ändras måltemperatu-
ren på en rumsmanöverenhet, gäller ändringen fram till nästa kopplingstid.  
Därefter regleras återigen efter den här inställda temperaturen. 

6 Bör inställningsområde 
min

Här definierar du minsta inställbara bör-temperatur för resp. rumskontroll.

7 Bör inställningsområde 
max

Här definierar du största inställbara bör-temperatur för resp. rumskontroll.

8 Golvtemperatur dag Denna dialogruta är endast aktiv vid användning av golvgivare. Den möjlig-
gör inställning av lägsta golvtemperatur.

9 Kodangivelse Genom inmatning av PIN-koden (1234) kommer du till servicenivån för 
servicetekniker.
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2.7 Rumsinställning expertnivå

Namn Funktion

1 Driftläge spärra Med hjälp av denna skärmknapp spärrar du driftlägena värme eller kyla för 
resp. uppvärmningszon. Om ”normal” valts, spärras inget driftläge.

2 Uppvärmningssystem Med hjälp av denna skärmknapp väljer du vilket tempereringssystem som 
ska användas i denna uppvärmningszon.

3 Låsfunktion säkrad 
med kod

Med hjälp av kryssrutan väljer du om manövreringen av rumskontrollen 
skyddas av en PIN-kod (endast tillgänglig med rumskontroll display).

4 Kod låsfunktion I detta inmatningsfält anger du en PIN-kod för önskad låsfunktion (endast 
tillgänglig vid rumskontroll display).

5 LED RBG (s)
(endast BUS-modell)

Manöverenheterna av BUS-modell har en bakgrundsbelysning. Den inställ-
da tiden visar hur lång displayen lyser efter användningen.

6 Extern givare Rumskontroll radiodisplay kan förses med en extra givare. Här kan du ange 
vilken typ av givare som används.
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2.8 Program/semester

Namn Funktion

1 Program P0 till P3 Med dessa fyra uppvärmningsprogram kan du anpassa anläggningen per-
fekt efter dina krav.

2 Komforttid Komforttider, då anläggningen regleras till önskad komforttemperatur, är 
markerade med rött. Komforttiderna aktiveras resp. avaktiveras genom ett 
enkelklick på respektive rad. För varje uppvärmningsprogram kan högst  4 
block med komforttider ställas in. 

3 Tid med temperatur-
sänkning

Tider med sänkt temperatur, då anläggningen befinner sig i energisparläge, 
är markerade med grått. De önskade tiderna aktiveras resp. avaktiveras 
genom ett enkelklick på respektive rad.

4 Semester Ange här när du är på semester. Under denna tid sänks temperaturen auto-
matiskt till inställd semestertemperatur.
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2.9 Systemsetup

Namn Funktion

1 Ställa in datum och 
klockslag

Här ställer du in tid och datum för basstationen.

2 Vintertid/sommartid Med hjälp av denna skärmknapp aktiverar/avaktiverar du den automatiska 
omkopplingen mellan sommar- och vintertid.

3 Nätverksinställningar Om tillvalet DHCP är aktiverat, tilldelas basstationen automatiskt en IP-
adress av routern/switchen i hemnätverket.
För manuell tilldelning avaktiveras DHCP. Därefter aktiveras rutorna IPv4-
adress och nätmask för bearbetning.

4 Temperaturdisplay Med hjälp av dessa skärmknappar ställer du om temperaturangivelsen från 
°C till °F (och tvärtom).

5 Driftläge Med hjälp av denna skärmknapp byter du mellan driftlägena värme och 
kyla. Denna skärmknapp kan endast användas när CO-pilot är aktiv. Vid 
användning av CO-ingången visas här aktuell status (värme eller kyla aktiv).

6 Molnfunktion Med hjälp av dessa inmatningsfält aktiverar du molnfunktionaliteten (fjärr-
styrning via Internet) för basstationen. Mer information om detta finns i 
kapitel 1.4.

OBS:  Via Local och Source portarna etableras kommunikationen mellan ba-
sen och molnet. Drivs flera basstationer i samma nätverk, måste upp 
till programversion 1.70 varje basstation tilldelas en individuell Local 
port och en individuell Source port. En ökning av portarna med +1 
jämfört med den tidigare registrerade basen rekommenderas.  Fr.o.m. 
programversion 1.70 tilldelas portadressen automatiskt. I skyddade- 
och företagsnätverk måste portarna eventuellt frikopplas.
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