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 מדריך תפעול תקלות

 מושגים (רכיבים)

 יחידת איסוף (שרת) - מעבירה את תקשורת הנתונים של בקרי ה-OAK בסניף בעזרת רשת WI-FI מקומית❏

.  פרטית. כאשר יחידת האיסוף אינה פועלת או חסרה - לא תהיה תקשורת זמן-אמת בינה לבין הבקרים

שחורה קטנה, דיסק און קי מחובר בצד אחד, בגודל 9x6 ס״מ, אנטנה   מאפיינים: קופסה כחולה (לעתים שחורה) 

אדום.  כרטיס SD בצד שני. כאשר עובדת - מופיע אור קטן בצבע 

 בקר OAK - רכיב חכם המחובר למזגן ומאפשר שליטה עליו מרחוק. הבקר יהיה מותקן בצמוד ליחידת המיזוג.❏

הנ״ל יבוצע אך ורק ע״י חשמלאי מוסמך מטעם חברת  אין כל צורך להתעסק ביחידה (!), ללא יוצא מן הכלל. 

.Znergy 

 מאפיינים: קופסה לבנה, 14x11 ס״מ, אנטנה לבנה קטנה בחלקה העליון. כאשר הבקר מחובר לחשמל - יהבהב

כחול כל חמש שניות.  במרכזו הסימן (e) בצבע 

 חיישן דלת - רכיב חכם (בדומה לבקר ה-OAK) אשר מוצמד לדלת ונותן אינדיקציה כאשר זו פתוחה.❏

 מאפיינים: קופסה לבנה, 5x3 ס״מ, סימן (e) במרכזו בדומה לזה הקיים בבקר (אינו מהבהב).

 שלט אוניברסלי - שלט רחוק המאפשר סנכרון לבקר ה-OAK ולמזגן לטובת שליטה במאפיינים. השימוש הוא❏

 בדומה לשלט מזגן רגיל.

 מאפיינים: צבע לבן, 13x5 ס״מ, מסך 2x2 ס״מ בחלק העליון. כיתוב ZES בחלק שמאלי תחתון.

 ראוטר (Router) - מאפשר הקמת רשת WI-FI פרטית מקומית (בשם "ZES-site") אליה מתחברת יחידת❏

 האיסוף ועל בסיסו מועברים הנתונים לאתר. יותקן בצמוד ליחידת האיסוף.

 מאפיינים: מכשיר לבן קטן, 9x5 ס״מ, מסך שחור אופקי במרכזו אשר בקצהו כפתור הפעלה, מדבקה של

 Znergy בחלקו האחורי. בעבודה תקינה - נוריות דולקות במסך השחור.

 יריעות BioPCM - יריעות תרמיות המשנות מצב צבירה לפי ערך טמפ׳ מוגדר ובהתאם לשינויי אנרגיית החום❏

 בחלל מסוים. על-ידי כך ״מקלות״ על עבודת המזגן וכפועל יוצא מתאפשר חסכון בצריכת החשמל של המזגן.

 מונחות מעל אריחי התקרה הפריקה במקומות בהן לא קיימת הפרעה (תאורה, פתח מיזוג, ספרינקלר וכד׳)

 להצבתן. נזק ליריעות ייתכן בעת התעסקות של בעלי מקצוע בתקרה או בחבלה מכוונת (סבירות נמוכה).

כסוף, 60x60 ס״מ.  מאפיינים: ״שקי אלומיניום״ אטומים בצבע 
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 הערה חשובה

 אופן הפעולה של בקרי ה-OAK אותם מספקת חברת Znergy הוא כזה המאפשר המשך עבודה תקינה גם כאשר

 קיימת בעיית תקשורת כלשהי בין הרכיבים בסניף.

 הבקר זוכר את מצב העבודה האחרון ומשמר את התוכנית אשר הוגדרה לו.

 כמו כן, ניתן בכל זמן לשלוט על המזגן ע״י שימוש בשלט באופן רגיל.

 

 תקלות/תלונות אופייניות:

 תלונה על חום/קור בסניף מסוים

 ככלל, יש להנחות את עובדי החנות להשתמש בשלט אוניברסלי לצורך שליטה במצב המזגן (כמו שלט רגיל).❏

❏.  חשוב לזכור כי לאחר זמן מוגדר, פעולת המזגן תחזור למצב אשר תוכנת לו מבעוד מועד

❏.Znergy בריבוי פניות מסניף מסוים - נכון יהיה לשקול לשנות את מצב התכנות לאחר ייעוץ עם חברת 

 דלת במצב ידני1.

פתוחה        .1.1.  יש לבדוק באתר הסניף אם קיימת אינדיקציה לדלת 

 בהנתן והדלת אכן פתוחה - יש לבדוק מול נציג בסניף לפשר המצב.1.1.1.

ידני.1.1.2.  ייתכן כי קיימת בעיה בסגירת הדלת או לחילופין הושארה במצב 

 כאשר הדלת פתוחה לאורך זמן - הנ״ל משפיע על יכולת קיבול החום/קור של חלל מסוים1.1.3.

 והשליטה בויסות החום הופכת בעייתית יותר.
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 אינדיקציה לחוסר תקשורת באתר הסניף

❏.OAK-כאשר יחידת האיסוף אינה פועלת (תקולה או מנותקת מהחשמל) -  לא תתאפשר תקשורת עם בקרי ה 

❏.  כאשר רשת ה-WI-FI המקומית (״ZES-site״) לא באוויר - לא ניתן יהיה לשלוט בבקרים דרך אתר האינטרנט

״. דיווח אחרון ״ + תאריך ושעה לא עדכניים תחת ״ מופיע תחת ״התרעות  אינדיקציה לחוסר תקשורת = הסימן

❏. בקר הספציפי בסניף = סבירות גבוהה כי התקלה קשורה ל  חוסר תקשורת עם אחד הבקרים 

 

❏. או לראוטר  חוסר תקשורת עם כלל הבקרים בסניף = סבירות גבוהה כי התקלה קשורה ליחידת האיסוף 

 

 בעיית תקשורת - בקר/ים בודד/ים1.

מזגן אינו מנותק מהחשמל ו/או שהפקק בארון החשמל לא הורד/קפץ.1.1.  יש לוודא שה

 בחלק מהמזגנים המפוצלים קיימת נורת חיווי באזור העינית על גוף המזגן עצמו. אם הנורית אכן1.1.1.

 דולקת = מגיע מתח למזגן והוא אכן פועל.

 ניתן לנסות להפעיל/לכבות את המזגן ע״י השלט וע״י כך ללמוד על מצבו.1.1.2.

.1.1.3.  בכל מקרה, גישה לארון החשמל תעשה ע״י אדם המוסמך לכך בלבד
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 תקלה הקשורה ביחידת האיסוף (שרת)2.

.2.1.( סעיף 3 - ״בעיית תקשורת - ראוטר״  יש לוודא כי רשת ה-WI-FI באוויר (אם לא, יש לפעול ע״פ 

 אם הרשת קיימת - יש לנתק את יחידת האיסוף מהחשמל ולחברה בשנית.2.2.

אדומה דרך אחד החרירים ביחידה.2.2.1.  יש לוודא הופעת נורה 

 נדרש להמתין מספר דקות עד התחברות וסנכרון מחודשים של היחידה והבקרים.2.3.

 אם סימן חוסר התקשורת אינו נעלם - ובכל מקרה, אך ורק לאחר בדיקה של הראוטר (סעיף 3 מטה) -2.4.

 ייתכן ותידרש החלפה של יחידת האיסוף.

 במקרה כזה יש לפנות ל-Znergy להמשך הטיפול בבעיה.2.4.1.

 בעיית תקשורת - ראוטר3.

ו/או יחידת האיסוף (אם הראוטר מחובר ישירות ליחידת האיסוף) מחוברים לחשמל.3.1.  יש לוודא כי הראוטר 

 יש לוודא כי מסופק מתח אל השקע אליו מחובר הראוטר (ניתן לבדוק ע״י חיבור מכשיר חשמלי אחר,3.2.

או שהפקק בארון החשמל לא הורד/קפץ.  לדוגמה: מטען של פלאפון) 

 ודא/י כי הראוטר דולק:3.3.

 קיימת תצוגה כלשהי בפאנל הנוריות.3.3.1.

 אם המסך חשוך לחלוטין או נורית הסוללה מהבהבת בצבע ירוק - יש ללחוץ לחיצה ארוכה על3.3.2.

 כפתור ההפעלה ולחכות מספר שניות עד הדלקות כל הנוריות.

 לעתים נדרש לנסות להדליק את המכשיר מספר פעמים עד שכל הנוריות דולקות3.3.2.1.

 באופן קבוע.

אדום - הסוללה עומדת להתרוקן ← יש לחבר את הראוטר3.3.3.  אם נורית הסוללה דולקת בצבע 

 לחשמל או ליחידת האיסוף (בתנאי שזו מחוברת לחשמל).

 בהדלקת המכשיר מתבצע איפוס מהיר במהלכו צבעי הנוריות משתנים עד אשר הופכים לצבע3.3.4.

.  ירוק קבוע - יש לחכות כ-30 שניות עד סיום תהליך ההדלקות

 לאחר הפעלת המכשיר יופיעו חלק/כל הנוריות הבאות:3.4.

 תקשורת אינטרנטית (4 ברים בדירוג)3.4.1.

.3.4.2(Wi-Fi סימן) תקשורת אלחוטית 

 סוללה3.4.3.

 דואר (מעטפה) - לא תמיד דולקת3.4.4.

 נורית תקשורת כתומה - מתבצע חיפוש רשת סלולרית או תקשורת רשת סלולרית חלשה.3.5.

ירוקה מהבהבת לאורך זמן (מעל 2 דקות) - יש לנסות להעביר את3.6. / אדומה  אם נורית התקשורת כתומה/
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 הראוטר למקום עם קליטה טובה יותר.

.3.7.(Sim Card) נורית תקשורת אדומה - המכשיר לא מצליח להתחבר לרשת או חסר כרטיס סים 

 לבדיקת מצבו הפיזי של כרטיס הסים:3.8.

 יש לפתוח את מכסה הסוללה ← להוציא את הסוללה ← לוודא שהסים מונח כראוי ← להחזיר את3.8.1.

 הסוללה ← לסגור את המכסה ← להדליק את המכשיר בשנית.

.3.9.  אם נדרש להחליף את כרטיס הסים - יש ליצור קשר עם Znergy לטובת אספקת סים חלופי

(לעתים פחות) עד שהרשת חוזרת לעבוד3.10.  לאחר שכלל הנוריות דולקות בצבע ירוק - נדרש להמתין כדקה 

 והשרת מתחבר מחדש.

כיבוי והדלקה ולעקוב אחר הסעיפים3.11.  אם המכשיר עובד כראוי בגישה הראשונה - יש לנסות לבצע 

 המופיעים לעיל.

 יש לוודא הופעה של רשת WI-FI בשם ״ZES-site״ תחת רשתות אלחוטיות במכשיר הנייד הפרטי.3.12.

 בשלב זה, יש להכנס לדף השליטה של הסניף בשנית ולבדוק כי התקשורת בין הרכיבים שבה לסדרה.3.13.

 לרוב ייקח מספר דקות (ייתכן אף חצי שעה) עד להתחברות וסנכרון של כלל הרכיבים מחדש.3.13.1.
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 חוסר סנכרון בקר-מזגן

 תתכן אפשרות של מצב מיזוג לא מסונכרן בין בקר ה-OAK למזגן.

 אפשרות סבירה שיתרחש לאחר הפסקת חשמל בסניף.

 

 יש לוודא כי עינית ה-IR מוצבת במקום המתאים על המזגן.1.

קירור אך2.  באתר הסניף - בדוק אם מצב המיזוג תואם את המצב בשטח (לדוגמה: באתר הסניף המזגן במצב 

.(  בפועל בשטח המזגן כבוי

 בשורת הנתונים של המזגן הספציפי - לחץ על שם המזגן (תחת עמודת ״חדר״).2.1.

״.2.2.  בתפריט ה-Pop-Up - לחץ ״סנכרן מצב

 בשום אופן אין ללחוץ על כפתור ״מחק!!!״.2.3.

 יש לוודא כי כעת אכן יש סנכרון בין הבקר למזגן.2.4.

 לצורך וידוא - יש לשנות מצב באתר או בפועל בשטח ולוודא שהמצב משתנה בשני המקומות בהתאם.2.5.
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