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1 Úvod  

1.1 Účel 

Tato systémová specifikace popisuje schopnosti a vlastnosti identifikovaného produktu, včetně navrhovaných 
omezení a dalších faktorů, je-li to nutné.

1.2 Rozsah 

Tento systém se vztahuje na dekorativní krby s řídící jednotkou Honeywell. Systém se skládá z 

krbu s regulátorem hořáku a RF přijímače (DFGT)

Vzdálené uživatelské rozhraní

Volitelné RF rozhraní, které umožňuje domácí automatizaci  

Zařízení Ethernet a Modbus otevírají komunikaci pro aplikace třetích stran (červený čtverec) pro ovládání krbu.
Každé zařízení Ethernet nebo Modbus lze propojit společně s dálkovým ovládáním k krbu.

1.3 Podmínky, termíny a zkratky

Níže jsou uvedeny termíny a zkratky použité v tomto dokumentu. 

Termín, zkratka,akronym Definice 
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 Zkratka Definice 

APP Android/iOs/Windows aplikace na ovládání krbu 

DFGT Regulátor dekorativního krbu pro aplikaci plynu

DFRC Dálkové ovládání dekorativního krbu

RC  Dálkové ovládání dekorativního krbu

RF Bezdrátový protokol

Pilot Flame Malý plamen v krbu zapálí hlavní hořák

DBI Přímé zažehnutí (bez pilotního ohně)

1.4 Reference 

 

Zkratka Reference Element Popis

Modbus Modbus_Messaging_Implementation_Guide_V1_0b.pdf Modbus TCP/IP implementace 

 Modbus_Application_Protocol_V1_1b.pdf Modbus Aplikační Protokol

 Modbus_over_serial_line_V1_02-1.pdf Modbus RS485 implementace 
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2 Informace o produktu

2.1 Modbus přes TCP/IP (Ethernet) 

 

2.1.1  Uživatelské rozhraní 

Zařízení má tlačítko (skryté) a 5 LED 2 LED jsou umístěny na RJ45 konektoru. 3 LED jsou umístěny na vrchní straně
produktu.

Indikace předních LED diod:

 Power / Error indikace 

 RF komunikace  

 spojení Modbus aktivní

RJ45 Led indikace: 

 Ethernet připojení 

 IP adresa přiřazena  

 

Krátkým stisknutím tlačítka zahájíte ovládání krbu.

Dlouhým stisknutím tlačítka (10 sec.) vymažete veškerá nastavení.

 

2.1.2  Připojení 

 

Připojení:

 RJ45 (zásuvka) Ethernet připojení (10/100Mbit)

 Konektor Micro USB B pro napájení zařízení

 Konektor USB A (aktuálně nefunkční)

2.1.3  Komunikace 

Zařízení Ethernet pracuje podle zařízení Modbus TCP / IP Server (pracuje jako slave).
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Modbus server komunikuje s TCP portem 502 (fixovaný). Vícenásobné souběžné připojení nejsou podporovány.

Chcete-li povolit připojení více zařízení k zařízení, klient (APP) by měl okamžitě ukončit připojení. Přístroj auto-
maticky ukončí připojení, pokud nedojde k žádné komunikaci po dobu nejméně 3 minut.

 

2.2 Modbus RS485  

Budoucí produkt, na poptání u vašeho dodavatele.

 

2.2.1  Uživatelské rozhraní 

Zařízení má tlačítko a dvě LED diody.

Přesná funkce LED diod není v tuto chvíli určena.

Možné LED indikace:

 Power / Error indikace 

 RF komunikace  

 RS485 komunikace 

Tlačítko bude používáno k resetování zařízení do továrního nastavení a k navázání kontaktu s RF zařízením.

2.2.2  Spojení 

 

Terminál Funkce 

1 RS485 A 

2 GND (stínění) 

3 RS485 B 

4 Zdroj napájení (9V DC / 24V AC) 
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Terminál Funkce 

5 GND 

2.2.3  Komunikace 

Zařízení Modbus RS485 pracuje jako slave. Počáteční slave adresa je 207.

Výchozí rychlost komunikace je 19200 8-E-1 (8 datových bitů, EVEN parity a 1 stop bit).

Přenosovou rychlost je možné změnit pomocí speciální funkce Modbus (viz další kapitola).
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3 Modbus Protokol 
Zařízení podporuje následující funkce:

 03  Čtení uchovávacích registrů 

 06  Psaní jednotlivých registrů 

 16 Psaní mnohonásobných registrů

 11 Čítač komunikačních událostí

 43  Čtení identifikace zařízení (sub code 14) (obsah TBD odvíjející se od Honeywell standardu) 

Funkce 01, 02, 04, 05, 06, 15, 17, 20, 21, 22, a 24 nejsou podporovány. Použití těchto funkcí bude mít za následek 
chybový kód 01 (ILLEGAL FUNCTION).

 

Uchovávací registry pouze pro čtení. Psaní do čtecích registrů bude ignorováno (bez výjimky). 

Poznámka: Vstupní čtecí registry nejsou použity.
 

Čtení nebo zápis do uchovávacích registrů, které neexistují vyústí v chybový kód  02 (ILLEGAL DATA ADDRESS). 

Poznámka: Je tomu tak i v případě, že v jedné funkci je přístupné více registrů a jeden nebo více registrů 
neexistují a některé registry mohou existovat.

 

Při čtení registru, který ještě nemá aktuální údaje, například po zapnutí. Kód výjimky 05 (ACKNOWLEDGE), bude 
vrácen. Master Modbus by se měl po určité chvíli pokusit znovu. 

 

Standardní reálná čísla jsou sdělována jako IEEE-754 32 bitů plovoucí bod.

 

Hodnoty 32 bitů jsou tvořeny dvěma po sobě následujícími 16 bitovými rejstříky.
 

Master Modbus může číst / zapisovat jedno slovo ze 32 bitových registrů ve dvou oddělených paktech. Hodnota 32
bitů je uložena v přístupovém bodu, aby byla zachována celistvost dat. Nejnižší registr musí být čten a zapisován před 
nejvyšším registrem. 

Byte / slovní sekvence registrů 32 bitů je podle TBD ...

 

V případě komunikační chyby s RF zařízením, budou všechny funkce na ( virtuálním slave) navráceny k výjimce 
(PŘÍSTUPOVÝ BOD CÍLOVÉHO ZAŘÍZENÍ NEODPOVÍDÁ)
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3.1 Adresování 

 
Typický přehed adres

 

Přístupový bod bude odpovídat na více slave adres (RS485) nebo Identifikátorů Jednotky (TCP/IP).

    Adresa pro komunikaci s přístupovým bodem samotným

    Každý RF zařízení je vázáno na přístupový bod, má svou vlastní adresu

Počáteční slave adresa (RS485) přístupového bodu samotného je 207 a může být změněna Masterem. 

Identifikátor jednotky (Ethernet) přístupového bodu je 1 a nelze jej měnit.

 

 

  

 

 

Pokud je DFGT vázán na zařízení pomocí tlačítka, přístupový bod automaticky přidělí uzlu (novou) 
adresu, začínající od 2. Při inicializaci vazby pomocí Modbus řídí Modbus Master přiřazení adresy.

Poznámka: Pokud instalátor nahradí DFGT bez odebrání starého zařízení nebo bez obnovení továrního nastavení, 
nový DFGT dostane novou přiřazenou adresu a starý DFGT bude mít selhání komunikace. Pro správný provoz APP
musí pracovat s nově přiřazenou adresou.
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3.2 Přístupový bod uchovávacích registrů

 

Reg 

No. 

Zápis 

Čtení 

Funkce / Název 

40000 R- Informace o přístupovém bodu HW typ (2) 

40001 R- Informace o přístupovém bodu SW verzi   

40002- 

40003 

R- 32 bits RF Seriové číslo

40004- 

40006 

R- MAC adresa zařízení (48 bitů)

40010 RW RF protokol:

 0  Standartní Honeywell RF protokol  

 1  Protokol starožitného dekorativího krbu
Pzn.: používá se pro komunikaci se současnými DFGT moduly
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Reg 

No. 

Čtení 

Zápis 

Funkce / Název 

40011 RW Přenosová rychlost RS485 komunikace (výchozí 6 - 19200 jen RS485)

Hodn. Rychlost Hodn. Rychlost

0 300 5 9600 

1 600 6 19200 (výchozí) 

2 1200 7 38400 

3 2400 8 57600 

4 4800 9 115200 
  

40012 RW Slave adresa tohoto zařízení (výchozí 207 pouze RS485) 

40100 RW Vazba pomocí tlačítka

0 Zakázáno ( není možné započít navázání přes tlačítko) 

1 Aktivováno (výchozí) 

40101 -W Zahájit navázání s DFGT.

Napsaná hodnota se stane slave adresou / identifikátorem jednotky 
RF uzlu při úspěšném dokončení vazby.

Pzn.: Pokud je k této adrese přiřazen jiný RF uzel, starý uzel je odstraněn, před spuštěním 
postupu vazby. 

40102 R- Aktuální stav navázání

 0  N/A (výchozí) 

 1  Proces navázání zahájen (čekání na odpověď RF uzlu) 

 2  Navázání úspěšně dokončeno

 100 Navázání selhalo, bez odpovědi

 101  Navázání selhalo, nekompatibilní zařízení

 102 Navázání selhalo, seznam uzlu je plný

 103 Navázání selhalo, adresa Modbus či UID je neplatná (rozmezí 2 až 225)

40110 -W Odstranit navázaný RF uzel

Napsaná hodnota je de slave adresa /Identifikátor jednotky RF uzlu, který bude odstraněn
ze seznamu vazeb RF uzlu. 

40200  Počet navázaných RF uzlů

 

40201 

40202.. 

40210 

R- Seznam uzlů a jejich použitých slave adres/ Identifikátor Jednotky

LSB Přiřazená slave adresa/ UID 

LSB Přiřazená slave adresa / UID 

LSB Přiřazená slave adresa / UID 

41000 RW Přiřazení IP adresy

 0  AUTO, zkuste použít DHCP, jinak použijte fixní IP adresu 

 1  DHCP přiřazená adresa IP a DNS

 2  Fixní IP a DNS adresa 
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Reg 

No. 

Čtení

Zápis

Funkce / Název 

41001- 

41002 

RW 32 bit. IP adresa tohoto zařízení 

Výchozí 192.168.0.207 když DHCP není použit 

41003- 

41004 

RW 32 bit. IP maska TCP/IP nastavení

Výchozí 255.255.255.0 když DHCP není použit 

41005- 

41006 

RW 32 bit. IP adresa výchozího přístupového bodu (router) 

Výchozí 0.0.0.0 když DHCP  není použit 

41007- 

41008 

RW 32 bit. IP adresa DNS serveru 

Výchozí 0.0.0.0 když DHCP není použit 

41009 -W Psaní hodnoty 54321 uloží a aktivuje nová nastavení IP

41100 RW Magic number Factory Tool/  tovární nástroj kouzelné číslo  

Zeptejte se Honeywell na číslo, aby bylo možné zařízení používat během nastavení výroby.

42000- 

42999 

RW Hodnoty 1000 mohou být použity APP pro ukládání specifických informací o produktu. 
Samotné zařízení tato data nepoužívá. Například lze uložit časový plán. 
poznámka: hodnoty by neměly být zapsány více než 100krát 

3.3 Uchovávací registry DFTG

Reg. 

No. 

Čtení 

Zápis 

Funkce / Název 

40000 R- Info o RF Uzlu HW typu (1)

40001 R- Info o RF Uzlu SW typu (1)

40002- 

40003 

R Seriové číslo 32 bit. uzlu  

40100 R- RF uzel: naposledy zobrazené informace   

Počet sekund před kterými byla přijata poslední zpráva od tohoto zařízení.
 

Poznámka: Když je hořák vypnut, není komunikace

40101 R- RF Komunikační status  

 0  Ne Error 

 1  Error 

Poznámka: Komunikační chyba nastane, když je hořák zapnut nebo když
je třeba provést akci a neobdržíte žádnou odezvu.  
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Reg. 

No. 

Číst 

Zápis 

Funkce / Název 

40200 -W Činnost krbu

 0  Žádná činnost 

 1  Vypnout krb (specifické pro zařízení) 

 2  Vypnout pilot 

 3  Vypnout hlavní hořák (specifické pro zařízení) 

 4  Vypnout sekundární hořák  

 5 Vypnout světlo 

 6 Vypnout přídavný ventilátor  

 7 Vypnout vlny  

 8 Vypnout ovládání teploty  

 100  Zapnout pilot

 101  Zapnout hlavní hořák  

 102  Zapnout sekundární hořák  

 103 Zapnout světlo  

 104 Zapnout přídavný ventilátor  

 105 Zapnout vlny 

 106 Zapnout ovládání teploty  

 1000  Resetovat krb 

40201 -W Požadovaná výška ohně. (0-100%) 

Poznámka 1: Hlavní hořák musí být zapnut s předchozím příkazem,
než je použita tato hodnota. Pro správné zapálení je tato hodnota 
ignorována po xx sekund od zapálení.
 

Poznámka 2: Tato hodnota je ignorována při aktivní regulace teploty.
Poznámka 3: Kvůli právním předpisům o použité frekvenci RF není 
povoleno psát tuto hodnotu více než jednou za 10 sekund. Toto ome-

zení může být přerušeno po dobu několika sekund, v případě, že v 
tomto okamžiku dochází k interakci uživatele. 

40202 RW Časový limit komunikace v minutách (výchozí 60 min)

Krb je vypnutý, pokud není komunikace s modbus Master (RS485) 
nebo TCP / IP klientem alespoň v tomto časovém limitu.
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Reg. 

No. 

Čtení 

Zápis 

Funkce / Název 

40203 R- Stav krbu (bitové značky)  

xxxxxxxxxxxxxxx1  Chyba 

xxxxxxxxxxxxxx1x  Pilotní oheň ON 

xxxxxxxxxxxxx1xx Hlavní hořák ON 

xxxxxxxxxxxx1xxx Druhý hořák ON 

xxxxxxxxxxx1xxxx Slabá baterie DFRC 

xxxxxxxxxx1xxxxx 230V fázová porucha  

xxxxxxxxx1xxxxxx  Resetování krbu může být iniciováno zákazníkem

xxxxxxxx1xxxxxxx Přídavný ventilátor ON 

xxxxxxx1xxxxxxxx Osvětlení ON 

xxxxxx1xxxxxxxxx Vlny aktivní

xxxxx1xxxxxxxxxx Výška ohně,  nemůže být v tuto chvíli změněna 
zákazníkem 

xxxx1xxxxxxxxxxx Dálkové ovládání je připojeno na zařízení

xxx1xxxxxxxxxxxx A Přístupový bod je navázán k zařízení (vždy 1) 

xYYxxxxxxxxxxxxx  YY Stav ovládání teploty: 

   00 = Ovládání teploty není možné 

   01 = Ovládání teploty možné (neaktivní) 

   10 = Ovladání teploty aktivní 

   11 = Chyba ovládání teploty (jako RF chyba DFRC) 

1xxxxxxxxxxxxxxx   1 =  Zapálení není v tuto chvíli povoleno 

40204 R- Pokud je chyba aktivní, toto číslo poskytuje podrobnější informace o 
přesném selhání

40205 R- RSSI úroveň zprávy přijaté přístupovým bodem   

Hodnota by měla být násobena -0,5 před zobrazením uživateli. Hodnota 
-90 po násobení je velmi špatný signál, hodnota mezi - 30 až – 55 je vy-
nikající signál.

40206 R- RSSI úroveň zprávy přijaté přístupovým bodem   

Hodnota by měla být násobena -0,5 před zobrazením uživateli.

40207 R- Zaokrouhleně (0,5°C) aktuální pokojová teplota [°C] 

Hodnota musí být dělena 10 pro správný výsledek. 

Příklad: Hodnota 205 je rovna 20.5°C  

40250 RW Ovládání teploty nastavená hodnota [°C] (odchylka 0.5°C) 

Čtená hodnota musí být dělena 10 pro správný výsledek 

Napsaná hodnota musí být násobena 10.  

Příklad: Hodnota 190 je rovna 19°C 
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Reg. 

No. 

Čtení 

Zápis 

Funkce / Název

40300- 

40304 

R- 10 OEM bajtů 

Bajty jsou naprogramovány během výroby v DFGT a mohou být 

použity k identifikaci nebo uvolnění specifických funkcí pro zákazníka

Doporučuje se přenést informace jako:
● Otevřený/ Zavřený krb

● DBI nebo pilotní zapálení

● Sekundární hořák přítomen

● Model / číslo značky, pro ověření povolení používat APP, 

      nebo pro zjištění, které logo se má zobrazit 

Lze naprogramovat i další věci, jako je výrobní rok / týden.

Registr MSB LSB 

40300 OEM byte 1 OEM byte 0 
40301 OEM byte 3 OEM byte 2 
40302 OEM byte 5 OEM byte 4 
40303 OEM byte 7 OEM byte 6 
40304 OEM byte 9 OEM byte 8 

OEM byte 9:                      Číslo přiřazené Honeywell, které může být naprogramo-
 váno během výroby uvnitř DFGT výrobcem krbu.

Toto číslo může být použito APP k ověření, zda spotřebič není od kon-

kurence. Zeptejte se svého obchodního zástupce společnosti Honeywell

na jedinečné číslo nebo rozsah čísel.

40305- 

40314 

RW 20 bajtů OEM (10 registrů).

Aplikace může být použita pro ukládání konkrétních informací o zařízení. 

Chcete-li např. ukládat informace o poloze, např. text "Obývací pokoj"

40400- 

40419 

RW Tovární nastavení DFGT. Je možný pouze individuální zápis, ale 

je určen pouze pro servisní obsluhu. Neprovádějte zapisování 

těchto dat pro koncové uživatele. Některá data mohou být 

chráněna službou DFGT a individuální zápis není možný.

40420 RW Čas intervalu vlny [s]

Celkový čas vlnového vzorce je 20x čas samotného intervalu. 

Poznámka: Z polohy ventilu 1 do polohy 15 může trvat až 5 sekund. 

Tedy malý časový interval a velký rozdíl nemusí být pro koncového 

uživatele viditelný.

40421- 

40430 

RW Vlnový vzorec, mohou být požity hodnoty 1- 15

20 hodnot dohromady tvoří vzorec vlny (uspořádání jako OEM 

bajty)

Pzn.: Tato nastavení se ukládájí pouze jednou denně ve stálé paměti, 
Tedy nastavení může být ztraceno (po vzácném) přerušení napájení.

40500- 

40509 

R Tovární nastavení DFRC 

 

40600 R Velikost zásobníku historie chyb
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Reg. 

No. 

Čtení

Zápis

Funkce / Název 

40601- 

40620 

R Pole historie poruch. Register 40601 obsahuje nejnovější vyskytovanou 
chybu. 

Každý vstup obsahuje jednu chybu. V servisní příručce výrobku nalezne-
te informace o případných poruchách

40700 R Velikost pole čítačů poruch

 

40701- 

40720 

R Pole čítačů poruch  

Registr 40701 zaznamenává počet časových chyb 0 které se vyskytly 

Registr 40702 zaznamenává počet časových chyb 1 které se vyskytly atd. 
V servisní příručce výrobku naleznete inf. o případných chybových číslech

40800 R  Velikost Operačních čítačů a aktuální pole datových čísel

 

40801- 

40820 

R Operační čítače a aktuální pole datových čísel

Viz návod k obsluze výrobku, vysvětlení významu čítačů a aktuálních dat

41001 R Zápis výsledku továrního nastavení DFGT 

0 = Chyba 

1 = Zanepázdněn 

2 = Dokončeno (OK) 

41002 R Zápis výsledku továrního nastavení DFRC 

0 = Chyba 

1 = Zanepázdněn 

2 = Dokončeno (OK) 

41003 R Zápis výsledku továrního nastavení OEM 

0 = Chyba 

1 = Zanepázdněn 

2 = Dokončeno (OK) 

41100- 

41139 

-W Tovární nastavení DFGT. 

Rozmezí hodnot každého registru je 0-255 

Poznámka: Individuání zápis není možný, všechny registry by měli být 
zapsány v jedné zprávě.. 

41200- 

41219 

-W Tovární nastavení DFRC.  

Rozmezí hodnot každého registru je 0-255. 

Poznámka: Individuání zápis není možný, všechny registry by měli být 
zapsány v jedné zprávě.. 



Specifikace produktu / protokolu– Vzdálený přístup DFGT 

 
 

Copyright © 2014 HCCP. All rights reserved. 

Honeywell Confidential and Proprietary Přehled 7 – WIP Str. 18 z 32 

Reg. 

No. 

Čtení 

Zápis

Funkce / Název 

41300- 

41329 

-W Tovární nastavení OEM.  

Rozmezí hodnot každého registru je 0-255 

Poznámka: Individuální zápis není možný, všechny registry by měli být 
zapsány v jedné zprávě.
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4 Instrukce k instalaci

4.1 Modbus přes TCP/IP 

Výchozí, pokud není k dispozici žádný server DHCP, bude používat fixní IP adresu. Jakmile DHCP server přidělí 
IP adresu, obě LED diody pro indikaci Ethernet budou svítit, jinak bude svítit pouze jedna LED dioda.

APP potřebuje IP adresu zařízení, aby ji mohla ovládat. Buď APP prohledává zařízení nebo musí uživatel adresu 
zadat sám. Identifikátor jednotky zařízení je 1.

4.1.1  Zjišťování IP adres 

Pro zjištění adresy IP zařízení automaticky podporuje zařízení mDNS, součást mechanismu Apple Bonjour.

Reakce dotazu mDNS obsahuje:

 Záznam služby:

HWBRDG-DF._modbus._tcp.local. 3600 IN SRV 0 0 502 HWBRDG-DF.local. 

 

<Instance Name>  = HWBRDG-DF (tento název je specifický pro přístupový bod krbu) 

<Service Type>  = ._modbus._tcp 

<Domain> = local. 

<TTL> = 3600 

<port> = 502 

<target> = HWBRDG-DF.local. 

 Pointer Record: 

_modbus._tcp.local. 3600 PTR HWBRDG-DF._modbus._tcp.local. 

 

Zpráva o odpovědi dotazu mDNS se vysílá po vytvoření propojení Ethernet a opakuje se každou hodinu.

Je také odeslán jako odpověď mDNS na dotaz služby typu _modbus._tcp.local

Podle protokolu mDNS se celá zpráva odesílá na adresu 224.0.0.251 UDP portu 5353

Poznámka:  

Zařízení nepodporuje automatické přidělování soukromých IP, které používá rozsah IP adres  169.254.0.0 -
169.254.255.255. 

Protože ne všechny routery podporují správné vysílání protokolu mDNS, tento paket mDNS je každých 10 
sekund odesílá do portu UDP 35353 na adresu IP 255.255.255.255.

4.2 Modbus RS485 

Po počátečním zapnutí je slave adresa zařízení 207. V případě potřeby může být slave adresa změněna na jinou adresu.

4.3 Proces navázání

Před použitím zařízení Ethernet nebo Modbus musí být přístupový bod vázán na DFGT.

Pro vázání produktu musí být DFGT nastaven na režim vazby stisknutím tlačítka na DFGT nebo prostřednictvím 
cyklu napájení DFGT. Během 5 minut musí toto zařízení Ethernet nebo Modbus iniciovat vazbu.

Poznámka: DFGT podporuje pouze jednu vazbu k ovládacímu zařízení, krb lze tedy ovládat buď RC nebo 
přístupovým bodem.
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Poznámka: V případě, že je v dosahu více krbů v režimu navazování a je nejisté, které zařízení bude 
připojeno

4.3.1  Vazba pomocí tlačítka

Když uživatel stiskne tlačítko na zařízení, pokusí se připojit k jinému zařízení, které je v tomto okamžiku také v 
režimu vazby. Když je navázání úspěšné, RF uzel získá automaticky přidělenou adresu Modbus slave 
Identifikátor jednotky.

První použitá slave adresa / Identifikátr jednotky je 2. Toto číslo se zvyšuje pro každou novou vazbu.  

Poznámka: Vzhledem k tomu, že každý RF uzel dostane podřízenou adresu na sběrnici RS485, není vhodné použít
metodu vazby tlačítka, pokud je k sběrnici RS485 připojeno více zařízení.

4.3.2  Navazování Modbus 

Pomocí příkazu Modbus může být spuštěna vazba. Spolu s příkazem se slave adresa / identifikátor jednotky nového
RF uzlu odesílá do Modbus slave. Tato nová slave adresa / identifikátor jednotky může být použita pro komunikaci 
s RF uzlem po úspěšném dokončení vazby.

Jednoduše vázáné RF uzly mohou být odebrány ze zařízení pomocí příkazu uchovávácího registru, odebrání 
navázaného RF zařízení.. 
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5 Bezpečnostní omezení

5.1 Vzdálený přístup

Z bezpečnostních důvodů (nařízení) může být problém, pokud je krb řízen (zapálen) zvenčí domu.
Proto je vhodné zakázat připojení k přístupovému bodu z veřejné IP adresy a nastavit pouze připojení ze stejné
podsítě jako je zařízení Modbus.

Poznámka: prohlížení aktuálního stavu není zvenčí problémem.

5.2 Vzdálený reset

Z bezpečnostních důvodů (předpisů) není dovoleno provést reset automaticky, musí být spuštěn ručně.  

V průběhu 24h není povoleno použít reset příliš často. Příkaz "Resetovat krb může být iniciován zákazníkem" značí,

zda je povoleno provést reset. Není- li tento příkaz nastaven, DFGT reset ingnoruje.

5.3 Časový limit komunikace

Buď kvůli poruše smatphonu/ tabletu, routeru nebo absenci smartphonu se krb automaticky vypne, v případě, 
že za posledních 60 min (nastavení) nebyla zaznamenána komunikace s Modbus.

Samotný DFGT krb se vypne, pokud není po určítý čas zaznamenána RF komunikace se zařízením Modbus.

Poznámka: Pokud je na telefonu nebo tabletu vypnuto Wi-Fi, může dojít k neúmyslnému vypnutí.

5.4 Šifrování

Komunikace Modbus přes TCP / IP není žádným způsobem šifrována nebo chráněna. Není tedy vhodné komunikovat
přes internet (WAN). Proto je stále možné provádět přesměrování portů na routeru, pro získání přístupu zvenčí.

5.5 Legislativa RF frekvence

Kvůli právním předpisům o použité RF frekvenci (868.3MHz) není povoleno komunikovat více než v 1% čase. Proto
musí aplikace omezit komunikaci s krbem, pokud uživatel nepracuje s přístrojem. Obecně by neměl psát hodnoty 
častěji než jednou za 10 - 30 sekund.

Specifikace produktu / protokolu
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6 Budoucí funkce

Budoucí ethernetový přístupový bod může nastavit trvale šifrované spojení se serverem na internetu. Tento server 
poskytuje způsob komunikace s přístupovým bodem za routerem (nebo firewallem) odkudkoli na internetu.

Tento server také dává možnost souběžného připojení k více uživatelským rozhraním (telefonům, tabletům) na 
jeden přístupový bod.

V tomto případě není povoleno nepřerušované odesílání příkazů nebo nastavení výšky plamene přes APP.

Mohou být přidány některé nové ovládací jako:

• Časový rozvrh ovládání teploty

• AES šifrování 

 

  

Specifikace produktu / protokolu
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 Přidání nového zařízení přes Modbus EthernetPříloha A

 

Pokud je pod-
podporován pou-
ze jeden RF uzel
může být UID 2
(znovu) použit

přímo.  Zkontrolujte přidělené
UID [40202-

40210] 
a získejte první
dostupné UID 

# Navázané 
zařízení 

[40200]  = 

Nový UID = 2 

Ano   (První zařízení) 

 (Ostatní RF uzly už existují)  Ne 

Započetí vazby  
[40101] = novýUID  

Navazovací stav 
[40102]  <> 1 ? Ne 

Ano 

Informovat uživatele, 
navázání se nezdařilo 

Navazovací stav 
[40102]  >= 100 

? 

Ano 

Ne Navazovací stav 
[40102] = 2? 

Informovat uživatele, 
navázání je úspěšné 

Ano 

Komunikace s RF uzlem může
 nyní probíhat přes nový UID 

 

Po výměně existujícího
uzlu musí být uzel vyma

-zán pomocí registru 

40110 nebo může být 

pomocí stejného UID
 

Specifikace produktu / protokolu
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 Detekce možnosti zařízeníPříloha B

 

Registery 40300 – 40304 
Jsou naprogramovány uvnitř

přístroje během výroby.
Význam hodnot je speci-

fický pro výrobce.
 

Následující data jsou použity jako 
příklad.  
40304 bit 0:  0 = Zavřený krb  
  1 = Otevřený krb  
 bit 1:  0 = DBI Aplikace  
  1 = Pilotní Aplikace 
 bit 2: 0 = Zrušený pilot. ohně 
  1 = Stálý pilot  
 bit 3: 0 = Jeden hořák  
  1= Dva hořáky  
 bit 8-15: výrobní čísla  
  

OEM číslo
[40304] bit 8-

15? 

Ukázat logo
1 

Ukázat logo
1 

12 

08 

Registr 40304  
bit  2 ? 

Uživatel může
zapnout/vypnout: 

- pilotní oheň
- hořák

 
 

Uživatel může
zapnout/vypnout: 

- hořák

1 

0 

Registr 40304  
bit  3 ? 

Registr 40304  
bit  2 ? 

Uživatel může
zapnout/ vypnout:

 
 

 
- pilotní oheň
- hořák
- druhý hořák

 

Uživatel může
zapnout/ vypnout:

 
 - hořák

- druhý hořák

 

1 

0 

1 

0 

Záleží na výrobci krbu, pokud
chce tento automatický dete-

kční mechanismus použít.
Spotřebitel si také může
zvolit číslo svého modelu.

 

Výrobní číslo by mělo
být unikatní pro každý

krb.
Výrobce má své vlastní číslo

a obecná aplikace může
být použita pro různé

značky. 

Specifikace produktu / protokolu
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 Interakce uživatele APP spuštěnaPříloha C

 

Start 
APP 

Chybový stav
[40203] bit 0? 

Druhý hořák
stav [40203] 

bit 3? 

Hlavní hořák
stav [40203] 

bit 2? 

Stav plamene
[40203] bit 1? 

Chyba krbu
 

 

Krb je zapnut  
Oba hořáky jsou zapnuté

 

Krb je zapnut  
Hlavní hořák je zapnut

 

Krb je zapnut  
Hlavní hořák je vypnut

 

Krb je vypnut  

Číst registr
40201 

Výška plamene 

Číst registr
40201 

Výška plamene 

1 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

See also temperature 
control 

Specifikace produktu / protokolu
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 Uživatelská interakce zapálí krbPříloha D

 

Zapálit 
krb  

PRE: 
• Chybný registr 40203 

bit 0 by neměl být 
nastaven. 

• Krb je vypnutý  

Stálá pilotní
aplikace.  

Hlavní hořák by měl
také zapnut.  

Zapnout pilot 
Psát registr

40200  = 100 

Stav plamene
[40203] bit 1? 

0 

1 

Zapnout hlavní hořák
 Psát registr

40200 = 101
 

Počkat x
sekund  

V tuto chvíli je uživatel
schopný změnit
výšku plamene 
(Registr 40201)  

• Zpoždění je specifické
pro zařízení a nemůže
být zrušeno.

 
• Po uplynutí času na

Krbu bude použita
nová výška.

 

 Nastavit max. 
výšku plamene 

Psát registr  
40201 = 100 

Volitelné, ale většina 
výrobců má nastave-
no maximální výšku
plamene po zapálení.

 

Zapálení povoleno
[40203] bit 15? 

Počkat dokud není
povoleno. 

Může trvat pár
minut !!  

Zeptat se uživatele,
jestli stojí před krbem.

 

Specifikace produktu / protokolu
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 Normální použití krbuPříloha E

 

Změnit
výšku

plamene 

Zápis registru
40201  

0-100% 

Číst stav
registru  40203  

Plamen zapnut
[40203] bit  1? 

Chyba na [40203] 
bit  0? 

Zpoždění 
pár sekund 

Chyba krbu 
 

Hořák OFF  

1 

0 

1 

0 

Specifikace produktu / protokolu
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 Ovládání krbu s automatickou výškou plamenePříloha F

PRE: 
• registrr 40203 bit 2

by měl být nastaven. 
(hlavní hořák zapnut)

Zavřený krb  

Počkat alespoň 
5 sekund  

Zapnout hlavní 
[40200] = 101 

Ovládání automatické 
          výšky plamene  

Zapálit 

Plamen zapnut
[40203] bit  1? 

Hlavní hořák zapnut
[40203] bit 2? 

Výška plamene 
0-100%

Zápis registru
40201 

Krb je vypnut
       OFF  

Omezte RF komunikaci
s krbem kvůli

legislativě!!  
Běžně není povoleno
psát více než každých

 5 – 10 sekund/ hodnotu.  
 

1 

1 

0 

0 

Ano 

Ne 

Automatické zapálení NENÍ 
povoleno na otevřených krbech 

Specifikace produktu / protokolu
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 Přiřazení krbu k APP Příloha G

 
  

Najít IP adresu

přístupového bodu
 

Párování zařízení 
úspěšné  

Přiřadit krb k přístu- 
povému bodu Možné řešení:  

• Poslat dotaz Bonjour
• Skenování na portu 502 na

všech místních IP adresách 
• Napsat IP adresu ručně  

   Je potřeba spárovat nebo se každé

zařízení připojí k přístupovému bodu?

 
Jak párovat?  

• Ruční zadání mac adresy 
• Stiskněte tlačítko na zařízení 
• PIN kód na zařízení  
• Napájecí cyklus přístupového

bodu

 

• …..
 

Párovat zařízení 

Párování
neúspěšné  

Párování
neúspěšné  

Specifikace produktu / protokolu
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 Ovládání teplotyPříloha H

 

Registr 40203 
bit 13,14 

 

Řízení teploty a časový rozvrh jsou
při dálkovém ovládání zakázány, 

pokud je k systému připojen 
přístupový bod.  

Z bezpečnostních důvodů 
aktivuje regulaci teploty pouze

po zásahu uživatele a ne 
automaticky.  

Když je zapnuto dálkové ovládání,
aktivovaná regulace teploty

se automaticky vypne.
 

Ovládání teploty není možné,
když není ovladač v dosahu nebo

má vybité baterie.
 

00  
Nemožné  

01  
Možné, ale neaktivní 

10  
Aktivní 

11 
Error 

Upozornění na nízkou kapacitu 
baterie registr 40203 dálkového ov-
ládání by mělo být zobrazeno na APP,

pokud není použito řízení tepl. 
Varování může být ignorováno

pokud není použito řízení teploty. 

Možné příčiny:  
• Bez navázání na vzdá-

'lené ovládání
může být zkontrolová-
no registrem 40203) 

• Stará verze softwaru
DFGT 

Možné příčiny:  
• Čidlo teploty Error  
• Vzdálené ovládání mimo

dosah 
• Vybité baterie dálkového 

ovládání 

Start 
APP 

Požadovaná teplota může být
změněna uživatelem nebo

automaticky APP.  

Číst zadanou 
   hodnotu  

40250 

Starý software přístupového bodu
zvýší vyjímku, v případe, že není pod-

porováno ovládání teploty. 

Specifikace produktu / protokolu
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 Použijte přístupový bod jako tovární nástrojPříloha I

 

 

Zápis magického čísla 
Registr  

41100-411001 

Použít přístupový bod jako tovární
nástroj.

 Tento postup by se nikdy neměl 
provádět u koncového zákazníka. 

Jakmile je přístupový bod konfigurován 
pro použití jako tovární nástroj, 

nemůže být použit jako normální 
přístupový bod, protože vazba již není 

uložena.

 

 

Dotázát se Honeywell o magické
číslo.  

Pokud je současně používáno více
přístupových bodů (více výrobních 

linek), musí být každý přístup. bod 
naprogramován na jiné magické

číslo.  

Konfigurovat 
krb  

Uživatel musí stisknout 
DFGT tlačítko 

Vazba není uložena uvnitř 
přístupového bodu, takže po cyklu 
napájení přístupového bodu, není 

 Již žádná vazba.

Navazování  

Zápis registrů  
40300 - 40315 

Specifikace produktu / protokolu
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Zápis registrů  
40400 - 40431 

Zápis registrů  
40500 - 40510 

Od těď uživatel může uvolnit  
DFGT tlačítko 

Konfigurace
úspěšná  

Čtení registrů  
40316, 40432, 40511 

Zaneprázdněn ? 

Něco selhalo
? 

Konfigurace 
selhala  

Specifikace produktu / protokolu
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