
BMS-SM1280HTLE
Smart Manager

Smart Manager patří k nejprogresivnějším centrálním ovladačům. Je určen nejen pro 
řízení vnitřních jednotek VRF systémů, ale dokáže téˇž řídit jednotky řady DI a S-DI 
připojené na sběrnici TCC-Link. Celkový počet ovládaných vnitřních jednotek je až 128 
(obsahuje vstupy pro 2 sběrnice TCC-Link, tj. 2x64 vnitřních jednotek). 

Připojením do běžného typu počítačové sítě umožňuje ovládat jednotky běžným 
počítačem prostřednictvím webového přístupu a IP adresy. Smart Manager díky 
příslušenství přináší možnost měření spotřeby energie (při použití Energy Monitoring 
Interfece) a nebo ovládání dalších zařízení (při použití General Purpose Relay Interface).

Tento centrální ovladač splňuje ty nejvyšší požadavky pro počítačové řízení: nabízí nejen 
rozšířené možnosti ovládání, ale umožňuje též rozúčtování spotřeby nebo nastavení 
časových programů provozu, stejně tak snadné ovládání i každé jednotky samostatně. 

BMS-SM1280ETLE
Smart Manager s analýzou dat

Použití Smart Manageru přináší možnost dalších přídavných funkcí, jako jsou:

Analýza údajů o provozu

Uložení a přenos dat pomocí SD paměťové karty

Software pro grafické znázornění údajů o provozu popř. o spotřebě

Zasílání chybových hlášení přes e-mail

Charakteristika

Rozšířené možnosti nastavení zón pro 
zónové řízení zařízení 
(až 64 zón pro samostatné programování)

Vstup pro externí signály 
zapnutí/vypnutí celého zařízení 

Výstup pro signalizaci poruchy a 
provozu pomocí beznapěťových 
kontaktů

4 základní úrovně blokace nebo 
povolení funkcí tlačítek lokálních 
ovladačů

Při připojení 7-mi denního časovače 
možnost zvolit odezvu na signál 
časovače, tj. od možnosti vypnut a 
zapnut celé zařízení až po rozšířené 
funkce blokace funkcí tlačítek 
lokálních ovladačů

Funkce Set-back: 
po určité době vrátí uživatelem 
změněnou hodnotu požadované teploty 
nebo např. režimu zařízení na hodnotu 
v zadaném požadovaném intervalu přes 
centrální ovladač

Možnost připojení samostatného PC 
nebo zakomponování do počítačové 
sítě typu LAN pomocí přístupu přes IP 
adresu

Možnost pohodlného řízení a ovládání 
zařízení pomocí přístupu přes webový 
prohlížeč, přehledné zobrazení a multi 
jazykové provedení *

Měření spotřeby energie a funkce 
vytváření reportů při použití příslušenství

Široké možnosti plánování provozu 
a rozsahu požadovaných hodnot 
uživatelem přímo v reálném kalendáři

Modul I/O Interface pro spolupráci s 
dalším zařízením 
(vstupní a výstupní signály)

Snadná instalace díky nízkému 
profilu těla ovladače a odděleného 
kompaktního napájecího zdroje

* Kompatibilní s operačními systémy Microsoft 
Windows XP, Windows Vista a Windows 7.

Kompatibilní s webovými prohlížeči Windows
Internet Explorer 7 & 8 a Mozilla Firefox 2 & 3
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CONTROLS

VYŠŠÍ CENTRÁLNÍ OVLADAČE

SMART MANAGER

Přídavná zařízení a rozhraní

Typové označení

BMS-IFDD03E
Digital I/O Relay Interface (rozhraní pro rozšíření digitálních vstupů a výstupů systému) 

BMS-IFWH5E
Energy Monitoring Relay Interface (rozhraní pro měření spotřeby energie)

Generátor pulsů (generování pulsů dle okamžité spotřeby – místní dodávka) 

Síťový SWITCH/HUB a LAN kabel (pro připojení do PC sítě – místní dodávka)

Standardní PC s WEB prohlížečem pro ovládání & měření spotřeby (místní dodávka)

ZÁKLADNÍ FUNKCE

Funkce Řízení Monitoring/Zobrazení

Zapnutí / Vypnutí (ON/OFF)

Nastavení režimu (MODE) AUTO, Heat, Cool, Dry, Fan Only

Požadovaná teplota 18 až 29 °C

Otáčky ventilátoru AUTO, Low, Medium, High

Nastavení lamely na výdechu Swing, Fix

Zobrazení stavu filtrů Reset

Chybový kód Reset
Hexadecimální chybový kód 

včetně adresy jednotky 

Programování provozu v čase
Široké možnosti dostupné 
přes PC webové rozhraní



Po připojení pouze přes standardní webové rozhraní umožňuje přehledné zobrazení údajů 
o každé vnitřní jednotce a hlavně jednoduché řízení každé jednotky i celého zařízení. 

Zobrazení plně respektuje členění zařízení podle okamžité potřeby uživatele a usnadňuje
přehledné třídění podle nájemce (Tenant), patra objektu (Floor), a nebo oblasti budovy (Area).

Web Browser Control Software
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Charakteristika

Přehledné zobrazení (List View) 
– zobrazí informace o všech 
jednotkách na jedné obrazovce

Nastavovací zobrazení (Set View) – 
zobrazí všechny základní informace 
o nastavení na hlavní obrazovce s 
možností rolování okna

Rozšířené možnosti programování 
provozu v čase, včetně možnosti 
funkce různých časových předloh 
(Master schedule)

Možnost připojení až 4 uživatelů 
současně

Celkem až 32 uživatelů s vlastním 
profilem, tj. s různým jménem a 
heslem, s možností nastavení úrovně 
přístupu (minimálně 1 uživatel musí 
mít úroveň administrátora) 

Sběrnice RS-485

Sběrnice TCC-Link 1

Sběrnice TCC-Link 2

Generátor pulsů + Energy Monitoring Interface

Až 32 uživatelských profilů
Max. 4 uživatelé současně

PC Network SWITCH/HUB

* Adaptér pro napojení vnitřní jednotky DI/SDI na TCC-Link

TCB-EXS21TLE
Týdenní časovač

TCB-PCNT30TLE2*

Beznapěťové 
vstupy

Beznapěťové 
výstupy

Externí signály/výstupy + Digital I/O Intergace


