
KASUTUSJUHEND 

FIBARO RGBW JUHTSEADE 

FGRGBWM-441 V2.1-V2.3 

Fibaro RGBW Juhtseade on universaalne Z-Wave protokolliga ühilduv RGB/RGBW 
juhtseade. Seade kasutab PWM (pulsilaiusmodulatsiooniga) väljundsignaali, mis või-
maldab tal kontrollida LED-, RGB- ja RGBW-valgusribasid, halogeenvalgusteid ja 
ventilaatoreid. Juhitavad seadmed peavad töötama alalisvoolul 12V või 24V. Lisaks 
suudab antud seade hallata kuni nelja 0V-10V analoogandurit (temperatuuri-, niis-
kus-, tuule-, õhukvaliteedi-, valgusandurit jt). Seadme kõik sisend- ja väljundklemmid 
on kasutaja seadistatavad LED-ide kontrolliks või 0V-10V signaalide lugemiseks. 

  Tehnilised andmed 
 
Toide      12VDC 
      24VDC  
 
Arvestuslik väljundvõimsus  kombineeritult 12A (kõikide ühendatud 

väljundkanalite summa);  
üksikul väljundkanalil 6A 

 
PWM väljundsagedus   244Hz 

Energiatarbimine    0,3W    

Raadiosignaali võimsus   1mW 
 
Monteeritav seinaharutoosi  Ø ≥ 50mm 
 
Maksimaalne koormusvool  12V juures – kombineeritult 144W 
      24V juures – kombineeritult 288W 
 
Kooskõlas EL standarditega                   EMC 2004/108/EC 
                                                              R&TTE 199/5/WE 
 
Raadioprotokoll    Z-Wave 
 
Raadiolainesagedus   868,4 MHz EU; 

908,4 MHz US; 
921,4 MHz ANZ; 
869,2 MHz RU 

 
Raadiolaine leviala    välitingimustes kuni 50m 

sisetingimustes kuni 30m 
(sõltub ehitise struktuurist) 

 
Töötemperatuur                                 0-40°C 
 
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus)   42 x 37 x 17 mm 
 



  Tehniline informatsioon 
 

         Juhitav nii FIBARO süsteemi seadmete kui Z-Wave juhtseadmetega. 

         Mikroprotsessori poolt juhitav. 

         Kontrollelement: transistor 

         Hetkelise ja keskmise energiatarbimise mõõtmine. 
 

  I FIBARO süsteemi üldinformatsioon  

 
Fibaro on Z-Wave tehnoloogial põhinev juhtmevaba süsteem. Samalaadsete süstee-
midega võrreldes on Fibarol mitmeid eeliseid. Raadiosüsteemides üldiselt luuakse 
raadiosignaalide otseühendus vastuvõtja ja saatja vahel.  Raadiosignaali tugevust 
vähendavad aga arvukad erinevad takistused (seinad, mööbel jne) ning halvimal 
juhul võib esinev takistus viia soovitud andmeedastuse katkemiseni. Fibaro süsteemi 
eeliseks on, et lisaks süsteemiseadmete toimimisele saatjate ja vastuvõtjatena, nad 
ka pikendavad signaale. Olukorras, kus saatja ja vastuvõtja vahelise otseühenduse 
loomine pole võimalik, saavutatakse ühendus vahendavate seadmete kaudu. 
 
Fibaro on kahesuunaline juhtmevaba süsteem. See tähendab, et signaal mitte ainult 
ei saadeta vastuvõtjateni, vaid ka vastuvõtjad saadavad saatjatele vastuvõtukinni-
tuse. See toiming kinnitab vastuvõtjate staatust - kas nad on aktiivsed või mitte. Fiba-
ro süsteemi ülekande turvalisus on võrreldav data bus juhtmetega süsteemidega. 
 
Fibaro töötab vaba ülekandekiirusega andmeedastuslainealas. Lainesagedus oleneb 
konkreetses riigis kehtivatest raadioregulatsioonidest. Igal Fibaro võrgustikul on 
unikaalne võrgu identifitseerimisnumber (kodu ID), mistõttu on  ühes ehitises võimalik 
kasutada samaaegselt, igasuguste häireteta, kaht või enamat iseseisvat süsteemi.  
 
Kuigi Z-Wave tehnoloogia on võrdlemisi uus, on see sarnaselt Wi-Fi´le muutunud 
tunnustatud ja ametlikuks, siduvaks standardiks. Mitmed, erinevate tööstusharude 
tootjad  pakuvad Z-Wave tehonoloogial baseeruvaid lahendusi, tagades nende oma-
vahelise ühilduvuse. See tähendab, et süsteem on avatud ja võib tulevikus levida. 
Rohkem informatsiooni www.indome.ee. 
 
Fibaro loob dünaamilise võrgustruktuuri. Süsteemi sisselülitamisel kinnitatakse 
„silmvõrgus“ olevate seadmete staatus ja uuendatakse nende asukohad reaalajas 
automaatselt. 
 

  II Seadme kasutamine 
 

 
Fibaro RGBW Juhtseadmega on võimalik kontrollida: 
• 12/24VDC RGB-valgusribasid 
• 12/24VDC RGBW-valgusribasid 
• 12/24VDC LED-valgusribasid, LED-pirne jne 
• 12/24VDC halogeenpirne 
• 12/24VDC madala väljundvõimsusega ventilaatoreid 
 
Lisavõimalused: 
• 0-10V andurite signaalide lugemine 

http://www.indome.ee/


• 0-10V potentsiomeetri signaali lugemine ja väljundite kontrollimine 
• juhitav tavalüliti või vedrulülitiga 
  

  III Seadme paigaldamine 

 
1. Enne paigaldamist veenduge, et toitepinge on lahti ühendatud. 
2. Ühendage Fibaro RGBW Juhtseade vastavalt alltoodud diagrammidele. Esmalt 
ühendage väljundid (R,G,B,W) RGB/RGBW/LED dioodid või halogeenvalgustid, või 
sisendid (I1-I4). Seejärel ühendage seade vooluvõrguga. Kasutage alalisvoolu adap-
terit. 
3. Seadistage antenn. 
4. Lülitage toitepinge sisse. 
5. Lisage moodul Z-Wave võrku. 
 

Hoiatus! 

1) Fibaro RGBW Juhtseade on ehitatud töötama madalpingevõrgus (12VDC või 
24VDC). Seadme ühendamine kõrgema pingega võrku võib teda kahjustada. 
2) Fibaro RGBW Juhtseadme toitepinge peab olema sama, mis  ühendatud valgus-
allikal, teisisõnu 12V LED-valgusriba kontrollimisel peab moodul olema ühendatud 
12V toiteallikaga. Sarnaselt 24V RGBW-valgusriba kontrollimisel peab Fibaro RGBW 
Juhtseade olema ühendatud toiteallikaga 24V. 
3) Fibaro RGBW Juhtseadmel on sisend 0-10V. Väljund 0-10V puudub. Väljundit 
kontrollib pulsilaiusmodulatsioon (PWM) sagedusel 244Hz. 
4) Fibaro RGBW Juhtseadme toiteallikaks peab olema 12VDC või 24VDC 
alalisvooluallikas, mille väljundkoormus vastab pingekoormusele. 
5) 0-10V liidest kasutavad andurid ühendatakse sisenditega I1-I4. Ühendusjuhtme 
maksimaalne pikkus on 10 m. Juhtme läbimõõdu valikul juhinduge anduri tootja 
soovitustest. 
6) Pikkade RGB/RGBW/LED valgusribade ühendamisel võib tekkida pingelang, 
põhjustades R/G/B/W väljunditest kaugemal madalamat valgustugevust. Taolise olu-
korra vältimiseks on soovitatav kasutada ühe pika riba paralleelühenduse asemel 
mitme lühema riba järjestikku ühendamist.  
Maksimaalne soovitatav juhtme pikkus R/G/B/W väljundite ühendamiseks RGB/ 
RGBW/LED valgusribadega on 10 m. Juhtme läbimõõdu valikul juhinduge ribade 
tootja soovitustest. 
  

  IV Z-Wave võrku ühendamine  

 
Fibaro RGBW Juhtseadme lisamine Z-Wave võrku on võimalik teenindusnupuga B 
või sisendiga I1-I4 ühendatud lülitiga. Seadmel on ka automaatse lisamise režiim – 
selle aktiveerimiseks ühendage seade toiteallikaga. 
 
Fibaro RGBW Juhtseadme automaatne lisamine: 
1. Veenduge, et Fibaro RGBW Juhtseade ei ole toiteallikaga ühendatud ja asub pea-
juhtseadme levialas.  
2. Seadistage peajuhtseade õpirežiimi (vt: peajuhtseadme kasutusjuhend). 
3. Ühendage alalisvooluallikas. 
4. Fibaro RGBW Juhtseade tuvastatakse automaatselt ja lisatakse Z-Wave võrku. 



Automaatse lisamise režiimi deaktiveerimiseks vajutage pärast Juhtseadme 
ühendamist toiteallikaga lühidalt teenindusnuppu B.  
 
Manuaalne lisamine: 
1. Ühendage Fibaro RGBW Juhtseade alalisvooluvõrku. 
2. Lülitage peajuhtseade õpirežiimi.   
3. Vajutage kolm korda teenindusnuppu B või üht I1-I4 sisenditega ühendatud 
lülititest. 
4. Fibaro RGBW Juhtseade tuvastatakse ja lisatakse võrku.  
 

  V Z-Wave võrgust eemaldamine 

 
Fibaro RGBW Juhtseadme Z-Wave võrgust eemaldamine: 

1) Ühendage Fibaro RGBW Juhtseade toiteallikaga.  

2) Seadistage peajuhtseade õpirežiimi (vt peajuhtseadme kasutusjuhend). 

3) Vajutage kiirelt kolm korda teenindusnuppu B või üht I1-I4 sisenditega 
ühendatud lülititest. 

 

  VI Fibaro RGBW juhtseadme lähtestamine 

 
Lähtestamisprotseduur kustutab Fibaro RGBW Juhtseadme mälu, sh Z-Wave võrgu 
peajuhtseadet, elektritarbimist ja viit kasutaja poolt kindlaksmääratud programmi puu-
dutava informatsiooni.  

Fibaro RGBW juhtseadme lähtestamiseks: 
1) Eemaldage seade toiteallikast. 

2) Vajutage ja hoidke all seadme korpuses olevat teenindusnuppu B. 

3) Ühendage seade toiteallikaga, hoides samal ajal all teenindusnuppu B. 

4) Vabastage teenindusnupp B. 

5) Lülitub sisse kanal B (sinine kanal). 

6) Eemaldage seade toiteallikast. 

 

    
   Märkus! 
   RGBW Juhtseadme lähtestamine ei eemalda seda Z-Wave  võrgu  
   peajuhtseadme mälust. Enne seadme lähtestamist tuleb see Z-Wave  
   võrgust eemaldada.  

  

 

  VII Fibaro RGBW Juhtseadme töörežiimid 

 
Fibaro RGBW Juhtseadet on võimalik juhtida tavalüliti või vedrulülitiga. Seadet on 
võimalik kasutada 0-10V sisendi moodulina töötamiseks erinevate 0-10V anduritega 
– temperatuuri-, tuulekiiruse-/tuulesuuna-, õhukvaliteedi-, valgusanduritega jne. Fiba-
ro RGBW Juhtseade võimaldab töörežiime seadistada (vt pt X) parameetris 14 kirjel-
datud viisil. Töörežiimi seadistamine toimub esmase konfigureerimisprotsessi ajal 
Home Center 2 kasutajaliideses. Teised peajuhtseadmed nõuavad parameetri 14 eri-
seadeid. 



Fibaro RGBW Juhtseadme töörežiimid: 

1) RGB/RGBW – RGB/RGBW/LED valgusribade või halogeenvalgustite kontrollimine 
sisenditega I1-I4 ühendatud lülititest lähtuvate signaalidega. Kasutajal on võimalik 
seadistada soovitav valguse värv. 
2) SISSE/VÄLJA – kasutajal on võimalik vabalt ja sõltumatult seadistada kõiki 
sisendeid I1-I4 ja väljundeid R, G, B, W. Sõltuvalt seadetest kuvatakse RGBW 
Juhtseadet Home Center 2 kasutajaliideses andurite või dimmeritena. Kasutaja 
määrab anduri tüübi ja selle töövahemiku. Valitud kanali töötamisel režiimis „VÄLJA“,  
võib kasutaja juhtida näiteks LED- või halogeenvalgustite valgustugevust. 
Töörežiimide kirjeldused on esitatud joonisel 5. 
 

  VIII RGB/RGBW manuaalne töörežiim 

 
Fibaro RGBW Juhtseadmel on neli kontrollitavat sisendit I1-I4, mis on vaikimisi 
seatud töötama vedrulülitiga. Iga sisend kontrollib eraldiseisvat kanalit: 
 

- I1 kontrollib R kanalit 
- I2 kontrollib G kanalit 
- I3 kontrollib B kanalit 
- I4 kontrollib W kanalit 

 
Sisendite I1-I4 kontrollimiseks ühendatakse maandusjuhe (GND) kindlaksmääratud 
kanaliga (vt skeemi).  
 
Parameetri 14 seaded lubavad käsijuhtimiseks kolme erinevat võimalust:   

1) NORMAL e NORMAALNE režiim – vastavale sisendile määratud väljundi 
kontrollimine. Antud režiimis kontrollitakse iga individuaalset väljundit eraldi, nt. 
võimaldab vabalt määrata iga värvitooni küllastust. Topeltvajutus seab valitud kanali 
küllastuse tasemele 100%. Režiim töötab nii tava- kui vedrulülitiga. 
2) BRIGHTNESS e HELEDUSE režiim – kõiki väljundeid kontrollitakse ühiselt, st. 
kõikide kanalite heledust kontrollib samaaegselt üks lüliti. Režiim töötab nii tava- kui 
vedrulülitiga. 
3) RAINBOW e VIKERKAARE režiim – kõiki väljundeid kontrollitakse ühiselt, värvi-
toonid vahelduvad kogu värvispektri ulatuses. Režiim töötab üksnes tavalülitiga.  
  

  IX SISSE/VÄLJA režiim – 0-10V sisendid, pulsilaiusmodulatsiooni- 
      ga (PWM) väljundid 
 
Fibaro RGBW Juhtseadmel on 0-10V analoogsignaali tõlgendamiseks neli juhitavat 
analoogsisendit (I1-I4). Antud funktsiooni on võimalik kasutada analoogandurite ja 
potentsiomeetritega töötamisel. SISSE/VÄLJA režiimis võivad kõik sisendid ja 
väljundid olla erinevalt seadistatud, nt sisend I1 on seatud 0-10V anduri sisendiks ja 
sisendid I2-I4 kontrollivad LED-valgusribasid või halogeenvalgusteid.    
 
Teiseks võimaluseks on sisend I1 seadistada 0-10V sisendiks, ühendada temaga 0-
10V potentsiomeeter ning ühendada halogeenvalgustid väljundiga R. Teised sisendid 
võivad samal ajal aga 0-10V anduritega töötada.    
 
 



  X Esmane konfiguratsioon (seaded). 
     Töötamine Z-Wave võrgus 

 
Pärast Z-Wave võrku lisamist kuvatakse moodulit Home Center 2 kasutajaliideses 
konfigureerimata (seadistamata) seadmena. 
 

 
Joonis 1 – Konfigureerimata RGB seadme ikoon 

 
Seadme konfigureerimiseks (seadistamiseks) järgige alltoodud samme: 
 
1) Määrake juhitav seade – RGBW, RGB, SISSE/VÄLJA (vt ptk IX). 

RGBW/RGB režiimi valimisel kuvatakse HC2 liideses alljärgnev ikoon: 
 

 
 
Kontrollakna kirjeldus: 

1 – valitud värv 

2 – ON/OFF nupp 

3 – värviliugur – võimaldab valida RGB-skaalal mistahes värvitooni,  

      valge värvi küllastust ja kõikide värvide heledust 

4 – lemmikvärvide menüü 

5 – eelmääratud värviprogrammid 

 
2) Nagu kirjeldatud pt IX, võimaldab režiim SISSE/VÄLJA seadistada eraldiseisvalt 
iga sisendit ja väljundit.  
 
Joonis 3 kujutab näidisseadistust: I1 on seatud valgustugevuse anduriks; I2 on sea-
tud dimmeriks, nt juhib LED-riba; I3 on seatud temperatuurianduriks; I4 on seatud 
dimmeriks, nt. juhib halogeenvalgustit. 
Nagu jooniselt näha, nõuavad analoogrežiimis töötavad sisendid alljärgnevat 
seadistust: 

- Tegelik pingevahemik (nt 0-10V, 1-10V, 0-5V) 
- Mõõdetud ühikuvahemik (nt temperatuurianduril 0-50 oC) 

Ülaltoodud informatsiooni leiate ka anduri kasutusjuhendist. 
 



Seadme ikoonid peajuhtseadme kasutajaliideses väljendavad ülaltoodud seadeid, st. 
valgus- ja temperatuuriandur, kaks OUT seadet so. LED-ribad või halogeenvalgustid 
(vt joonis 4). 
 

  XI Ühildumine 

 
Ühildumine võimaldab RGBW Juhtseadmel kontrollida teist Z-Wave võrku kuuluvat 
seadet, näiteks teist RGBW Juhtseadet, dimmerit, on-off lülitit, ruloosulgurit jt. Teise 
seadme juhtimine toimub sisenditega I1-I4 ühendatud surulülititega. Z-Wave võrgu 
kaudu ei ole võimalik ühildatud seadmeid käivitada.  
 

 
Märkus! 
Ühildamine tagab erinevate seadmete vahel otsekäskluste edasta-
mise. Andmevahetus toimub peajuhtseadme osaluseta. Tänu taolisele 
mehhanismile on RGBW Juhtseade võimeline suhtlema teiste sead-  

                        metega ka peajuhtseadme kahjustumise korral.                       
 

 
Fibaro RGBW Juhtseade võimaldab viie erineva rühma ühildamist: 
 
1. rühm on määratud sisendile I1 – kontrollkäsk edastatakse ühildatud seadmetele 
iga olekumuutuse korral (ON/OFF). 
 
2. rühm on määratud sisendile I2 – kontrollkäsk edastatakse ühildatud seadmetele 
iga olekumuutuse korral. (ON/OFF). 
 
3. rühm on määratud sisendile I3 – kontrollkäsk edastatakse ühildatud seadmetele 
iga olekumuutuse korral. (ON/OFF). 
 
4. rühm on määratud sisendile I4 – kontrollkäsk edastatakse ühildatud seadmetele 
iga olekumuutuse korral. (ON/OFF). 
 
5. rühm edastab seadme olekuraporteid. Sellesse rühma on võimalik määrata vaid 
üks seade – vaikimisi on selleks seatud peajuhtseade. Antud rühma seadete muut-
mine ei ole soovitatav. 
 
Fibaro RGBW Juhtseade võimaldab kontrollida kuni 5 tavaseadet iga rühma kohta. 
Iga rühma esimene väli on reserveeritud võrgu peajuhtseadmele.  
 
Ühildamise lisamiseks (HC2 juhtseadme abil) liikuge seadme seadetesse ja vajutage 
ikooni:   
 
Valige tabel „seadme valikud“. Seejärel määratlege ühildatavad seadmed ja rühm, 
millesse need ühildada soovite. Ühildatud rühmadesse lisatud seadmetele vastava-
sisulise info saatmiseks võib kuluda mõni minut. 
 



 
Joonis 2 – Fibaro RGBW Juhtseadme kontrollaken 

 

 
Joonis 3 – Režiimi SISSE/VÄLJA seaded 

 

 
 

Joonis 4 – Režiimis SISSE/VÄLJA juhitavate seadmete ikoonid 
 

 
Home Center 2 peajuhtseade võimaldab valida ühildatud seadmetele edastatava 
kontrollkäsu tüübi: 
 
Normaalne (Dimmer) – sünkroniseerimine dimmeriga 

Normaalne (RGBW) – sünkroniseerimine teiste tootjate RGBW toodetega 

Normaalne (RGBW-FIBARO) – sünkroniseerimine Fibaro RGBW Juhtseadmetega 
 



 
 

Joonis 5 –  Töörežiimid 
 
 

  XI Hetkekoormus ja elektritarbimine 

 

1) Fibaro RGBW Juhtseade võimaldab hetkekoormuse ja voolutarbimise mõõtmist. 
Saadud andmed edastatakse peajuhtseadmele HC2. Mõõteinstrumendiks on mikro-
protsessor, mis tagab tulemuste maksimaalse mõõte- ja kordustäpsuse.  
 
Elektrivõimsus – elektriseadme poolt konkreetsel ajahetkel tarbitav võimsus, mõõt-
ühik vatt (W).  
 
Elektrienergia – seadme poolt ajaperioodil tarbitud energia. Levinuimaks mõõtühi-
kuks on kilovatt-tund (kWh). Üks kilovatt-tund on energia, mida tarbib võimsusel üks 
kilovatt töötav seade ühe tunni jooksul. 1kWh = 1000 Wh.   
 

 
Märkus! 
1) Hetkehindade täpsustamiseks võtke ühendust kohaliku elektritee-
nuse pakkujaga. 
2) Voolutarbimise informatsioon talletatakse Juhtseadme mälus, mis 

                        tähendab, et seadme eemaldamine toiteallikast andmeid ei kustuta. 
                       



 
Elektrienergia tarbimisandmete lähtestamine – lähtestage Juhtseade (vt ptk VI) 
või valige peajuhtseadme menüüst elektritarbimise mälu lähtestamise võimalus.   
 
 
 

 
 
 

Joonis 6 – Klemmide kirjeldus 
 
 

 

 
 

Joonis 7 – Halogeenvalgustite ühendamine 

 
 
 
 

 
 

Joonis 8 – 0-10V andurite juhtmediagramm 
 
 



 
 

Joonis 9 – RGBW-valgusriba juhtmediagramm 
 

 
 

Joonis 10 – RGBW-valgusriba ja potentsiomeetri juhtmediagramm 
 
 
 

DIAGRAMMIDE KIRJELDUSED: 

12/24VDC – toiteallika signaal   
GND – toiteallika maandussignaal  
IN1 – potentsiaalivaba / 0-10V sisend 1 
IN2 – potentsiaalivaba / 0-10V sisend 2 
IN3 – potentsiaalivaba / 0-10V sisend 3 
IN4 – potentsiaalivaba / 0-10V sisend 4 
R – sisendile IN1 määratud väljund 
G – sisendile IN2 määratud väljund 
B – sisendile IN3 määratud väljund 
W – sisendile IN4 määratud väljund 
 

  XIII Täpsem konfiguratsioon (seaded) 

 
ÜLDINE: 
 
1. KÕIK SISSE / KÕIK VÄLJA funktsiooni aktiveerimine 
Vaikeseade: 255 
0 – KÕIK SISSE ja KÕIK VÄLJA deaktiveeritud 
1 – KÕIK SISSE deaktiveeritud, KÕIK VÄLJA aktiivne 
2 – KÕIK SISSE aktiivne, KÕIK VÄLJA deaktiveeritud 
255 – KÕIK SISSE ja KÕIK VÄLJA aktiivsed 
Parameetri väärtus: 1 [bait] 
 
 



6. Ühildumise käsutüübi valik 
Vaikeseade: 0 
0 – NORMAL (DIMMER) – BASIC SET/SWITCH_MULTILEVEL_START/STOP 
1 – NORMAL (RGBW) – COLOR_CONTROL_SET/START/STOP_STATE_ 
CHANGE 
2 – NORMAL (RGBW) – COLOR_CONTROL_SET 
3 – BRIGHTNESS – BASIC SET/SWITCH_MULTILEVEL_START/STOP 
4 – RAINBOW (RGBW) – COLOR_CONTROL_SET 
Parameetri väärtus: 1 [bait] 
 
SISSE/VÄLJA 

8. Väljundite olekumuutuse režiim 
Vaikeseade: 0 
0 – REŽIIM1 (seotud parameetrid: 9 – sammu väärtus, 10 – sammudevaheline aeg) 
1 – REŽIIM2 (seotud parameetrid: 11 – aeg väärtuse muutmiseks, kehtib RGB/ 
RGBW puhul) 
Parameetri väärtus: 1 [bait]  
 
REŽIIM1 

Näide: küllastuse taseme muutmine 0%lt 99%ni 
Parameeter 9: Samm = 5 
Parameeter 10: Sammudevaheline aeg: 10ms 
 
9. Sammu väärtus (kehtib REŽIIM1-s) 
Vaikeseade: 1 
Saadaolevad seaded: 1-255 
Parameetri väärtus: 1 [bait] 
 
10. sammudevaheline aeg (kehtib REŽIIM1-s) 
Vaikeseade: 10 (10ms) 
 0 – olek muudetakse koheselt 
1-60000 – (1-60000ms) 
 
REŽIIM2 

Näide: küllastuse taseme muutmine 0%lt 99%ni 
Parameeter 11: algväärtusest lõppväärtuseks muutmisele kuluv aeg = 500s 
 
11. Algväärtusest lõppväärtuseks muutmisele kuluv aeg 
Vaikeseade: 67 (3s) 
0 – kohene muutus 
1-63 – 20-126 [ms] väärtus*20ms 
65-127 – 1-63 [s] [väärtus-64]*1s 
129-191 – 10-630 [s] [väärtus-128]*10s 
193-255 – 1-63 [min] [väärtus-192]*1min 
Parameetri väärtus: 1 [bait]   
 
12. Maksimaalse helendamise tase 
Vaikeseade: 2 
Saadaolevad seaded: 3-255 



Parameetri väärtus: 1 [bait] 
 
13. Minimaalne dimmimise tase 
Vaikeseade: 2 
Saadaolevad seaded: 3-255 
Parameetri väärtus: 1 [bait] 
 
14. Sisendite / väljundite konfigureerimine – kehtib ainult HC2 –st erinevatele 
peajuhtseadmetele 
Vaikeseade: 4369  
Kontrollitav seade: RGBW, vedrulülitiga sisend (režiim NORMAL) 
Iga 4bit vastab kanali SISSE/VÄLJA seadetele 
 

 
Märkus! 
Maksimaalne tase ei saa olla väiksem kui minimaalne tase.  
 
    

                    

 

Kanal 1 
(4bit) 

Kanal 2 
(4bit) 

Kanal 3 
(4bit) 

Kanal 4 
(4bit) 

0000 0000 0000 0000 

.... .... .... .... 

1111 1111 1111 1111 

 
RGB/RGBW režiimis on kõigi 4 kanali seaded identsed. Tähisega X märgitud seaded 
on keelatud ja neid pole võimalik moodulile edastada. 
 
Sisendi tüüp: 

- ANALOG – 0-10V analoogliidesega andur. Seda pole võimalik peajuhtseadme 
liidesest kontrollida, 

- MOMENTARY – surulüliti, 
- TOGGLE – tavalüliti, 
- TOGGLE W/MEMORY – tavalüliti (ON – lüliti klemmide sulgemine; OFF – lüliti 

klemmide avamine). 
 
Sisendi töörežiim (lüliti klahvidega juhitav) 
- NORMAL – iga lüliti klahv on määratud ühele väljundkanalile, 
- BRIGHTNESS – kõiki väljundkanaleid juhitakse ühiselt, 
- RAINBOW - värvitoonid vahelduvad kogu värvispektri ulatuses (antud režiim 

töötab üksnes 3 RGB kanalil) 
 
Parameetri väärtus: 2 [baiti] 
 
 
 
 
 
 



Kanalile saadaolevad seaded 
 

 
 

MSB 
  

LSB 
Juhitav 
seade 

 

0 0 0 0 0 RGBW X 

1 0 0 0 1 RGBW 
MOMENTARY 

(režiim NORMAL) 

2 0 0 1 0 RGBW 
MOMENTARY 

(režiim BRIGHTNESS) 

3 0 0 1 1 RGBW 
MOMENTARY 

(režiim RAINBOW) 

4 0 1 0 0 RGBW 
TOGGLE 

(režiim NORMAL) 

5 0 1 0 1 RGBW 
TOGGLE 

(režiim BRIGHTNESS) 

6 0 1 1 0 RGBW 
TOGGLE W/MEMORY 

(režiim NORMAL) 

7 0 1 1 1 RGBW 
TOGGLE W/MEMORY 
(režiim BRIGHTNESS) 

8 1 0 0 0 SISSE 
ANALOG 0-10V 

(ANDUR) 

9 1 0 0 1 VÄLJA 
MOMENTARY 

(režiim NORMAL) 

10 1 0 1 0 VÄLJA X 

11 1 0 1 1 VÄLJA X 

12 1 1 0 0 VÄLJA 
TOGGLE 

(režiim NORMAL) 

13 1 1 0 1 VÄLJA 
X 
 

14 1 1 1 0 VÄLJA 
TOGGLE W/MEMORY 

(režiim NORMAL) 

15 1 1 1 1 VÄLJA X 

 

 
Märkus! 
Parameetri 14 soovituslikud seaded HC2-st erinevatele juhtseadmete-
le on kättesaadavad alljärgneval veebiaadressil: 
                         

                        http://manual.rgbw.fibaro.co.uk/ras-rgbw-controller-en.pdf  
                       

 
16. Seadme oleku salvestamine voolukatkestuse korral. Ühenduse taastumisel 
naaseb seade katkestuseelsesse olekusse. 
Vaikeseade: 1 
0 – seade ei salvesta voolukatkestuse korral oma olekut. 
1 – seade salvestab voolukatkestuse korral oma oleku. Vooluühenduse taastumisel 
on seade katkestuseelses olekus (parameetrid, väljundite olek).  
Parameetri väärtus: 1 [bait] 
 
 
 
 



HÄIRE: 

30. Mistahes tüüpi häire (üld-, uputuse-, temperatuuri-, suitsuhäire (CO-, CO2).  
Vaikeseade: 0 
0 – DEAKTIVEERITUD – seade ei reageeri häirekäskudele 
1 – ALARM SEES – häire tuvastamisel lülitub seade sisse (kõik kanalid on seatud 
tasemele 99%) 
2 – ALARM VÄLJAS -  häire tuvastamisel lülitub seade välja (kõik kanalid on seatud 
tasemele 0%) 
3 – ALARM PROGRAMM – lülitub sisse häirejada (parameetris 38 valitud programm) 
Parameetri väärtus: 1 [bait]  
 
38. Häirejada programm.  
Vaikeseade: 10 
1-10 (1-10 määrab häireprogrammi numbri) 
Parameetri väärtus: 1 [bait] 
 
39. Aktiivse PROGRAMMI häire kestus. 
Vaikeseade: 600 
1-65534 (1s-65534s) 
Parameetri väärtus: 2 [baiti] 
 
RAPORTID: 

42. Väljundite olekumuutuse raporti käsk. 
Vaikeseade: 0 
0 – raporti edastamine lähtuvalt sisendite ja juhtseadmete tegevusest (SWITCH 
MULTILEVEL) 
1 – raporti edastamine lähtuvalt sisendite tegevusest (SWITCH MULTILEVEL) 
2 – raporti edastamine lähtuvalt sisendite tegevusest (COLOR CONTROL) 
 
43. 0-10V analoogsisendite muutuse piirmäära raport. 
Antud parameeter seadistab sisendi pinge muutumise väärtuse, mille saavutamisel 
edastatakse peajuhtseadmele raport. Uus väärtus arvutatakse viimase raporteeritud 
väärtuse põhjal.  
Vaikeseade: 5 (0,5V) 
1-100 – (0,1-10V) 
Parameetri väärtus: 1 [bait] 
 
44. Voolukoormuse raporti sagedus. 
Antud raport edastatakse juhul, kui viimati edastatud väärtus erineb hetkeväärtusest. 
Voolukoormuse raporteid edastatakse ka seadme äratusel. 
Vaikeseade: 30 (30s) 
1-65534 (1s-65534s) – raportite vaheline ajaintervall 
0 – raporteid ei saadeta. Raporteid saadetakse ainult äratusel või seadme 
väljalülitamisel 
Parameetri väärtus: 2 [baiti] 
 
45. Juhitavate seadmete energiatarbimise muutuste raport.  
Uus, edastatav energiaväärtus arvutatakse viimati edastatud väärtuse põhjal. 
Vaikeseade: 10 (0,1kWh) 



1-254 (0,01kWh-2,54kWh) 
0 – energiatarbimise muutustest ei teavitata. Raporteid edastatakse ainult äratuse 
käigus 
Parameetri väärtus: 1 [bait] 
 
MUU: 

71. Reageerimine 0% tasemele seatud HELEDUSELE. 
Vaikeseade: 1 
0 – valguse värv on valge (kõiki kanaleid kontrollitakse ühiselt) 
1 – salvestatakse viimati valitud värv  
Parameetri väärtus: 1 [bait] 
 
72. RGB/RGBW režiimile (parameeter 14) seadistatud seadme eelmääratud 
programmi käivitamine – kehtib HC2-st erinevatele peajuhtseadmetele.  
Vaikeseade: 1 
1-10 animatsiooniprogrammi number 
Parameetri väärtus: 1 [bait] 
 
73. Reageerimine kolmekordsele vajutusele. 
Vaikeseade: 0 
0 – edastatakse NODE INFO kontrollkäsk 
1 – aktiveeritakse lemmikprogramm  
Parameetri väärtus: 1 [bait] 
 

 
Nõuanded antenni seadistamiseks: 
 

          Asetage antenn metallesemetest (nt ühendusjuhtmed) võimalikult  
                        kaugele, et vältida signaali takistamist.  

 Antenni lähiümbruses paiknevad metallpinnad (nt metallkarbikud, -uk- 
   sed) võivad pärssida signaali levikut. 

          Ärge lõigake/lühendage antenni – selle pikkus vastab lainealale, mil- 
                        les süsteem töötab. 
 

 
EPILEPSIAOHT! 
Stroboskoopefekt ja kiired valgusmuutused võivad fototundlikku epilep- 
siat põdevatel inimestel põhjustada atakke! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  XIV Garantiitingimused 

 
1. Garantii eest vastutab tootja FIBAR GROUP Sp. S o.o. (edaspidi „Tootja“), 
asukohaga Poznan, ul. Lotnicza 1; 60-421, Poola. Reg nr. 370151, NIP 7811858097, 
REGON: 301595664. 
 
2. Tootja vastutab seadmete valmistamis- ja materjalidefektidest tulenevate 
tööhäirete eest 12 kuu jooksul peale ostu-müügitehingu sooritamist. 
 
3. Garantiiperioodi ajal on Tootjal kohustus kõik tekkinud vead tasuta kõrvaldada 
ning defektiga komponendid uute või taastatud defektita komponentide vastu välja 
vahetada. Juhul kui parandamine osutub võimatuks, jätab Tootja endale õiguse 
seade sama tüüpi uue või taastatud seadme vastu välja vahetada. Vahetatav seade 
peab olema töökorras ning selle seisukord ei või olla halvem kui kliendil olnud 
seadmel.   
 
4. Eriolukordades, kus talitlushäiretega seadet sama tüüpi seadmega asendada ei 
ole võimalik (nt pole antud mudel enam tootmises), on Tootjal õigus asendada see 
teise samaväärsete parameetritega seadmega. Taolist tegevust käsitletakse 
tootjapoolse kohustuse täitmisena. Ühtlasi Tootja vabaneb sellega rahalise kompen-
satsiooni maksmisest Kliendile.   
 
5. Garantiinõude esitamine toimub garantiiteeninduse kaudu. Võtke ühendust tootja 
esindajaga www.indome.ee ning küsige garantiitaotluse vormi. NB! Enne taotluse 
esitamist võtke kasutajatoega ühendust e-maili või telefoni teel. Praktika näitab, et 
enam kui 50% probleemidest on lahendatavad distantsilt, mis tähendab märkimis-
väärset raha ja aja kokkuhoidu. Kui kasutajatoe poolt osutatud abi osutub eba-
piisavaks, peab Klient täitma veebiaadressil www.indome.ee garantiinõude vormi. 
Korrektselt esitatud vormile vastatakse unikaalset RMA-numbrit kandva kättesaamise 
kinnitusega. 
 
6. Nõuet on võimalik esitada ka telefoni teel. Sel juhul kõne salvestatakse - Klienti 
informeeritakse sellest enne nõude esitamist. Nõude esitamise järel edastab konsul-
tant Kliendile tema individuaalse RMA-numbri.    
 
7. Kui garantiitaotlus on esitatud korrektselt, võetakse Kliendiga autoriseeritud edasi-
müüja poolt mõistliku aja jooksul ühendust.  
 
8. Garantiiperioodi jooksul ilmnenud defektid kõrvaldatakse hiljemalt 30 päeva 
jooksul, alates vigase seadme saabumisest edasimüüjale. Garantiiperiood pikeneb 
aja võrra, mil seade on edasimüüja või tootja käes. 
 
9. Vigane seade peab üleandmisel olema täielikus standardkomplektsuses, ühtlasi 
peab Klient esitama ostu-müügitehingut tõendavad dokumendid.  
 
10. Garantiikorras vahetatud komponendid kuuluvad Tootjale. Asendatud komponen-
tide garantii kestus on võrdne algseadme garantii kestusega. Väljavahetatud kompo-
nendi garantiiperiood pikendamisele ei kuulu.  
 

http://www.indome.ee/
http://www.indome.ee/


11. Seadme kohaletoimetamisega seotud kulud kannab täies ulatuses Klient. 
Põhjendamata kaebuste korral on edasimüüjal õigus juhtumiga seotud reisi- ja 
käitlemiskulud Kliendilt sisse nõuda. 
 
12. Edasimüüja võib keelduda garantiist järgmistel juhtudel: 

          seadet on käsitletud vääralt või vastuolus kasutusjuhendiga 

          seade tuuakse edasimüüjale mittekomplektsena ja/või tehasemärgistuseta 

          tehakse kindlaks, et seadme tööhäire põhjuseks ei ole valmistamis- ega             
           materjalidefekt 

          garantiitaotlus on ebakorrektne või puudub ostu-müügitehingut tõendav  
            dokument 
 
13. Tootja ei vastuta defektse seadme poolt tekitatud varalise kahju eest. Tootja ei 
vastuta kaudse, juhusliku, teisese, karistava ega erikahju eest, sealhulgas saamata-
jäänud tulu või kaotatud säästude, andmete või soodustuste eest, nagu ka seadme 
kasutamisest otseselt või kaudselt lähtuva  mistahes liiki isikliku või varalise kahju 
eest kolmandatele isikutele. 
 
14. Garantii ei laiene: 
 

         mehaanilistele vigastustele (praod, mõrad, lõiked, kõnealuse seadme või muu                
          objekti kukkumisest, mahapillamisest või seadme ja mõne objekti omavaheli- 
          sest kontaktist johtuvad füüsilised vigastused, väärkasutamine, kasutusjuhendi          
          mittejärgimine); 

         välistest põhjustajatest (üleujutus, torm, tulekahju, pikne, looduskatastroofid,         
          maavärinad, sõda, rahvarahutused, vääramatu jõud, ettenägematud õnnetus- 
          juhtumid, vargus, niiskuskahjustus, vedeliku leke, akuleke, ilmastikutingimu- 
          sed, liiv, niiskus, liiga kõrge või liiga madal temperatuur, õhusaaste) lähtuvatele 
          tööhäiretele;    

         tarkvaraprobleemidest, ründavast arvutiviirusest või uuenduste installeerimi- 
          sel Tootja poolt ettekirjutatu mittejärgimisest põhjustatud kahjule;  

         vooluringis või telekommunikatsioonivõrgus asetleidvatest kõikumistest,            
          kasutusjuhendi mittejärgimisest ja valeühendustest või ühendamisest Tootja  
          poolt heakskiitu mittesaanud seadmetega tingitud vigastustele; 

         seadme kasutamisest ja/või hoidmisest kasutusjuhendis kahjulike tingimuste- 
          na määratletud oludes, st liiga niiskes, tolmuses, külmas, kuumas keskkonnas, 
          põhjustatud tööhäiretele. 

         Tootja poolt mittesoovitatud tarvikute kasutamisest lähtuvale kahjule; 

         Kliendi poolt teostatud ebakorrektsetest elektriühendustest, sh valede  
          kaitsmete paigaldamisest, lähtuvale kahjule;    

         kasutusjuhendis ettekirjutatud hooldustööde tegematajätmisest Kliendi poolt 
         tingitud tööhäiretele; 

         antud mudeliga ühildamatute varuosade või tarvikute paigaldamisest,  
          autoriseerimata personali poolt teostatud parandustöödest ja sisseviidud 
          muutustest tingitud kahjule; 

         vigase seadme või vigaste tarvikute kasutamisest põhjustatud kahjule. 
   
15. Garantii ei hõlma seadme edaspidist hooldamist ega järelevalvet –  puhastamine, 
seadistamine, töösoorituse kontrollimine, vigade kõrvaldamine, parameetrite prog-



rammeerimine ja muu taoline kuulub Kliendi kohustuste hulka. Garantii ei laiene 
seadme ning kasutusjuhendis ja tehnilises dokumentatsioonis loetletud kompo-
nentide loomulikule kulumisele, kuna kõnealuste elementide tööiga on piiratud.  
 
16. Kui defekt ei kuulu garantii alla, jätab Tootja endale õiguse otsustada, kas defekt 
eemaldada, kahjustatud või hävinenud komponendid parandada või varustada Klient 
parandus- või asendustööks vajaminevate komponentidega.   
 
17. Käesolev garantii ei välista, piira ega peata Kliendi õigusi, kui kõnealune toode on  
vastuolus ostulepinguga. 
 

 
Käesolevat seadet on võimalik kasutada kõikide, ka teiste tootjate 
poolt valmistatud, Z-Wave sertifikaati omavate seadmetega.  
Fibaro süsteemile on võimalik lisada mistahes, Z-Wave protokolliga 
ühilduv seade.  

 

 

FIBAR GROUP 
FIBARO 

Tehniliste küsimuste korral võtke ühendust klienditeenindusega. 
 

www.fibaro.com 
www.indome.ee 

http://www.fibaro.com/
http://www.indome.ee/

