Priva Blue ID TouchPoint Quick Reference
Inleiding
Een TouchPoint is een beeldscherm voor het beheer van ruimtes en installaties. Een TouchPoint heeft een
aanraakscherm en wordt bediend door pictogrammen en regels aan te raken. Met het TouchPoint kunt u
informatie bekijken en instellingen veranderen.
Een TouchPoint kan gebruikt worden door verschillende soorten gebruikers. Welke functies beschikbaar
zijn voor een gebruiker is afhankelijk van hoe de installatie is geconfigureerd bij de inbedrijfstelling. Het
gebruik van een TouchPoint kan beveiligd zijn met een login en password.
Type bediening

Gebruiker

Mogelijkheden

Ruimtebediening

Willekeurige gebruiker Bedienen van verlichting, klimaatbeheersing en zonwering in een ruimte
van de ruimte
Typische voorbeelden zijn:
•
Ruimtetemperatuur instellen
•
Verlichting inschakelen
•
Zonwering openen

Gebouwbediening Gebouwbeheerders
Servicemonteurs

Informatie bekijken en instellingen veranderen voor de leef- en
werkomgeving in een gebouw of een deel van een gebouw.
Bijvoorbeeld:
•
Instellingen bekijken en veranderen.
•
Storingsmeldingen bekijken en alarmen accepteren.
•
Grafieken van metingen bekijken.

Installatiebediening Installateurs
Servicemonteurs

Informatie bekijken en instellingen veranderen voor één controller van de
installatie.
Bijvoorbeeld:
•
Instellingen, metingen en sturingen bekijken en veranderen.
•
Storingsmeldingen bekijken en alarmen accepteren.
•
Grafieken van metingen bekijken.

Schermindeling van uw gebouw of installatie
De schermen die beschikbaar zijn voor een ruimte, gebouw of installatie en de informatie die op de schermen
wordt weergegeven worden bepaald door de TouchPoint configuratie. De configuratie is ingesteld door de
installatietechnicus.

Inschakelen en uitschakelen
Inschakelen

•
•

Uitschakelen

Raak het

Raak het scherm aan.
Indien nodig, voer een gebruikersnaam en wachtwoord in.
-pictogram aan.

Als het TouchPoint langere tijd niet gebruikt wordt, zal het scherm eerst automatisch dimmen en zich dan
automatisch uitschakelen. De tijdsduur voor automatisch dimmen en automatisch uitschakelen is instelbaar.
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Problemen oplossen
Storing

Mogelijk oorzaak

Oplossing

Op het display staat de verkeerde
ruimte.

Het TouchPoint is onjuist
geconfigureerd.

Neem contact op met uw technische
dienst.

Het scherm blijft zwart.

Het scherm is niet aangesloten op een Steek de Power over ethernetkabel of
de externe voedingskabel in.
voeding.
Als dit het probleem niet oplost, neem
contact op met uw technische dienst.

Op het display staat Status No
communication.

Er is geen communicatie tussen het
TouchPoint en het netwerk.

Neem contact op met uw technische
dienst.

U heeft geen toegang tot sommige
functies.

U bent ingelogd als gebruiker met
onvoldoende rechten.

Log in als een andere gebruiker.

Navigeren door de schermen
Een TouchPoint heeft meerdere schermen. De schermen zijn hiërarchisch ingedeeld. U kunt door de
schermen navigeren met behulp van navigatiepictogrammen. Een scherm is opgebouwd uit regels. Een
regel bevat informatie of informatie en een navigatiepictogram.
Als u een regel met een navigatiepictogram aanraakt opent zich een nieuw scherm met extra informatie
of een instelscherm.

Pictogram

Betekenis
Ga terug naar het scherm op een hoger niveau.
Een wijziging die in het scherm is gemaakt, wordt direct opgeslagen.
Ga naar het hoofdscherm.
Schakel het TouchPoint uit.
Ga naar het TouchPoint instellingen scherm. Hier kunt u ook een ander type bediening kiezen.
Ga naar een scherm op een lager niveau.
Open een scherm om een waarde in te stellen.
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Functies selecteren en waarden instellen
In een scherm kunt u op verschillende manieren functies selecteren en waarden instellen.
Pictogram

Betekenis
Zet de functie aan of uit.
Verander de instelling door de slider heen en weer te schuiven.
Druk op de knop om de actie uit te voeren of de waarde te selecteren.
Bijvoorbeeld: Start of Reset.

swipe up down

Beweeg de kolom met waarden naar boven of beneden in een lijst met instellingswaarden.
De instellingswaarde in het midden van het scherm is actief.
Verhoog of verlaag de waarde met de

of

knop.

Activeer om de bijbehorende informatie (geen prioriteit, lage prioriteit, hoge prioriteit) te tonen.
Bijvoorbeeld: Selecteer alarmen met hoge prioriteit.
Open een scherm met een tabel met waarden voor een datapunt.
Open een scherm met een grafiek met waarden voor een datapunt.

TouchPoint instellingen
U kunt algemene instellingen voor het TouchPoint wijzigen via

.

Regel

Betekenis

Helderheid display

Stel de helderheid van het scherm in.

Volume

Stel het volume van het geluidssignaal in.

Beveiligen met ontgrendelcode

Beveilig het TouchPoint met een wachtwoord.

Schermbeveiliging actief na

Stel de tijd in voor het automatisch dimmen van het scherm.

Display uitschakelen na

Stel de tijd in voor het automatisch uitschakelen van het scherm.

Display reinigen

U kunt het scherm reinigen. Het scherm reageert tijdelijk niet op aanrakingen.

Andere controller selecteren¹

Selecteer een andere controller.

Andere bediening selecteren

Selecteer een andere bediening.
Het inlogscherm verschijnt om op een andere manier in te loggen op het TouchPoint.

Herstart

Herstart het TouchPoint.

Project veranderen

Selecteer een ander project.

¹ Alleen voor installatiebediening.
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