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Ominaisuudet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

TUOTE LYHYESTI 
 
 eSwich on ohjauslaite, jolla voidaan ohjata 

kiinteistön sähkölaitteita. 
 Ulkovalojen ohjaus (astrokello ja aikaohjelma) 
 Sulatuslämmityksen ohjaus 
 2 kpl vapaita ohjauksia tilatiedoilla 
 2 kpl vapaita ohjauksia 
 1 kpl ohjauksia ulkolämpötila rajoituksella 
 1 kpl poistopuhaltimen nopeudenohjaus 

ulkolämpötilan mukaan 
 4 kpl vapaita hälytystuloja 
 10 kpl sisävalojen ohjaus (optio) 

 Ethernet  
 Sähköpostihälytykset 
 WebVisu 
 Modbus TCP/IP ja RTU 
 Optiona BACnet IP ja MS/TP 

 
 

TEKNISET OMINAISUUDET 
 
 Selkeä graafinen näyttö ja viisi 

painiketta 
 Ethernet RJ45 liitin 
 2 kpl RS485 liitäntää 
 SD muistikorttipaikka 
 Liitettävissä valvontajärjestelmiin 

Modbus RTU tai TCP/IP protokollalla 
 Muut mahdolliset väylät 

o BacNet MS/TP tai IP 
o Can 
o Profibus 
o LonWorks  

 
 

SÄÄDINMALLIT 
 eSwitch100 

o 6 ohjausta (SJ01-06) 
o 1 säätölähtö (SJ07) 
o 2 tilatietoa (SJ03-04) 
o 1 ulkolämpötila (TE2B) 
o 2 lämpötilamittausta (TE0A, 0B) 

 eSwitch100 1M1 
o 3 ohjausta (SJ07,08, 13) 

 eSwitch100 1M2 
o 10 ohjausta (SJ21-30) 
o 10 tilatietoa (SJ21-30) 
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Mittaus 
asetukset 

Huolto 

Näppäimet 
Kentänvaihto: Nuoli ylös ja alas 
Paluu näytöstä: Paina nuoli vasemmalle 
Hyväksy valinta: OK painike 
  

 

 

Sivuvalikko 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aika 

 Asetukset 

Hälytys 

Yhteys 

 

 

 

3s 
Etusivu ja 
Hälytykset 

 

Sähkö-
pisteet 

Ohjaukset 
 
 

RTU 
Asetukset 

IP Asetukset 

Aika-
asetukset 

Asetukset 

Hälytys 
asetukset 

Asetukset 

Aikaohjelma 

Asetusarvon muuttaminen 
 
Valitse kenttä, jota haluat muuttaa ja 
paina OK painiketta. 
Mene nuoli oikealle tai vasemmalle painikkeilla 
halutun numeron kohdalle ja muuta arvo nuoli 
ylös tai alas painikkeilla tai paina pitkään ylös tai 
alas nuolta, niin lukema rullaa.  
Hyväksy muutos painamalla OK painiketta. 
Kehystetyt kentät ovat käsin syötettäviä 
asetusarvoja ja ilman kehystä ovat 
mittausarvoja.  
 

Ulkolämpö 
 
 

Mittaukset 
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Etusivu 
Etusivulla näkyy hälytyspainike (jos aktiivisia hälytyksiä), mittaukset (jos käytössä) sekä säätimen kellonaika. 
Laite käynnistyy perusnäyttöön. Laite palautuu perusnäyttöön, jos laitetta ei käytetä.  
 

 

Näytöt 
 

Sähköpiste ohjaukset  
Sähköpisteiden mittaustiedot ja asetukset  
Valitse haluamasi ohjaus tekstin edessä olevasta painikkeesta.  
Huomaa!  
Ohjaus pitää ottaa käyttöön ensin huoltovalikosta,  
ennen kuin ohjaus näkyy tässä näytössä. 
 

Aikaohjelma  
Aseta aloitus ja lopetusaika esim. 7:00 ja 17:00 
Valitse haluttu päivä (Ma-Ti-Ke-To-Pe-La-Su) tai 
Ark = Ma-Pe tai Vkl = La-Su tai Vko = Ma-Su.  
Off valinnalla aikakanava ei ole käytössä. 
 
Jos haluat ohjauksen olevan aina päällä.  
Aseta aloitusaika 00:00 ja lopetusaika 24:00 sekä  
valitse Vko käyttöön.  
SJ01 aikaohjelmassa on 2 aikakanavaa ja  
SJ03-SJ07 aikaohjelmissa on 8 aikakanavaa.  

Ohjaustekstin muuttaminen  
Mene ylös tai alas nuolipainikkeilla otsikon kohdalle,  
jolloin tekstin pohja muuttuu valkoiseksi.  
Paina OK ja muuta teksti. Lopuksi paina OK.  
Tämä toiminto on kaikissa sähköpisteissä.  
Tekstin muuttaminen ei muuta mahdollista hälytystekstiä.  
  

Ulkolämpö = AI6 
Mittaus 1= AI7 
Mittaus 2= AI8 
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Ulkovalojen ohjaus (SJ01 ja SJ08)  
SJ01 lähtöä ohjaa aikaohjelma ja astrokello 
SJ08 lähtöä ohjaa astrokello 
 
SJ01 ja SJ08 käsikäyttö 
Valitse käsikäyttöön ”K” (Oletus ”A”) 
Valoja voidaan ohjata ON/OFF  
 
”On” on ulkovalojen päälle meno aika 
”Off” on ulkovalojen sammumisaika 
 
Aikaohjelmiin pääsee valitsemalla ”Kello” kuvake 
Asetuksiin pääsee valitsemalla ”Työkalu” kuvake  
 

Ulkovalo asetukset 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sulatus ohjaus (SJ02)  
Sulatus ohjaus on päällä, jos suodatettu ulkolämpötila on  
alaraja- ja ylärajan välissä sekä aikaohjaus on päällä.  
 
Ohjaus poistuu, kun lämpötila nousee tai laskee hystereesin  
verran asetellusta rajasta tai aikaohjelma ei voimassa. 
 
Aikaohjelmiin pääsee valitsemalla ”Kello” kuvake 
 

Aikaohjaus  
Aikaohjauksella voidaan rajoittaa ajankohdan,  
jolloin sulatuksen sallitaan toimivan.  
On = aloitus ajankohta pp.kk (01.10)  
Off = lopetusajankohta pp.kk (30.03)  
 
 

Asetusarvo Selitys Tehdasasetus 
 

On offset 
 

Päälle menoajan ajansiirto 
Negatiivinen asetus sytyttää valot 
aikaisemmin ja positiivinen asetus 
myöhemmin (-100…100 min) 

0 

Off offset Sammutusajan ajansiirto 
Negatiivinen asetus sammuttaa 
valot aikaisemmin ja positiivinen 
asetus myöhemmin (-100…100 
min) 

0 

Aikavyöhyke Kohteen aikavyöhyke 2 
Longitude Kohteen leveysaste 24.03 
Latitude Kohteen pituusaste 61.46 
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Ohjaukset SJ03-SJ04  
Ohjaus = Onko aikaohjelma aktiivinen  
Tila = Onko tilatieto aktiivinen  
Hälytys = Onko ristiriitahälytys aktiivinen  
Aikaohjelma avautuu painikkeella  
Ohjaustekstin muuttaminen, kuten ulkovalojen ohjauksessa  
Aikaohjelmiin pääsee valitsemalla ”Kello” kuvake 
  

Ohjaukset SJ05-SJ06  
Ohjaus = Onko aikaohjelma aktiivinen.  
Ohjaus SJ13 = Seuraako lähtö SJ05/SJ06 lähtöä. 
Aikaohjelma avautuu painikkeella  
Ohjaustekstin muuttaminen, kuten ulkovalojen ohjauksessa  
Aikaohjelmiin pääsee valitsemalla ”Kello” kuvake 

Ohjaus SJ07  
Ohjaus = Onko aikaohjelma aktiivinen.  
Aikaohjelma avautuu painikkeella  
Ohjaustekstin muuttaminen, kuten ulkovalojen ohjauksessa  
Aikaohjelmiin pääsee valitsemalla ”Kello” kuvake 
 
SJ07 säätö asetukset tulevat näkyviin, kun huoltovalikosta on 
”SJ07 säätö” otettu käyttöön.  
 
Puhaltimen tehostusnopeus haetaan 2-piste käyrältä ulkolämpötilan mukaan. 

Puhallin pyöriin tehostusaikojen ulkopuolella Alempi asetusarvo Y1 nopeudella. 
Tehostus toimii alla olevan kaavion mukaisesti. 
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Yhteysasetukset  
IP Add = Laitteen IP-osoite 
Mask = Aliverkon peite 
PriDNS = Ensisijainen DNS palvelin  
käytössä vain sähköpostihälytyksissä 
DefGtw = Oletus yhdyskäytävä 
  
Paina nuoli oikealle, jolloin avautuu RTU asetukset 
 
Addr = Modbus osoite (1-255) 
DataBit = Data bitit (8) 
StopBit = Stop biti (1-2) 
Paritys = Pariteetti (Null, Odd, Even) 
Baud = Nopeus (9600, 19200, 38400, 57600, 76800, 115200) 
Kaksi RTU porttia (1.slave ja 2. slave/master)  
 
HUOMAA!  
Yhteysasetukset astuvat voimaan, kun säädin käynnistetään uudestaan. 

Hälytysasetukset  
Asetuksissa valitaan, onko sähköpostilähetys käytössä, jonka jälkeen 
muut valinnat tulevat näkyviin.  

- Laita ”Email käyttöön” vasta käyttöönoton ja asetusten jälkeen, 
jolloin vältät turhien viestien lähettämisen  

 
 
 
*DNS haku = näyttää DNS haun tilan  
 Idle = ei hakua  
 Start = Aloitetaan haku  
 Search = Haetaan  
 Search ok = haku onnistunut  
 Timeout = Ei vastausta hakuajalla  
 Error = Virhe haussa  
 No Found = ei löytynyt  
 
*Lähetys = näyttää sähköpostin lähetyksen tilan  
 Idle = ei lähetystä  
 Start = Aloitetaan lähetys  
 No File = Lähetettävää tiedostoa ei löydy  
 Sending = Lähetys käynnissä  
 Send ok = Lähetys onnistunut  
 Timeout = Ei lähetystä lähetysajalla  
Error = Virhe lähetyksessä 
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*[Kello kuvake] = Aikaohjelmalla määritellään koska prioriteetti 2-hälytyksiä lähetetään.  
 
*[Prio] = Hälytysprioriteetit  
0 = Hälytystä ei lähetetä / hälytysrele ei vedä 
1 = Hälytys lähetetään aina / hälytysrele vetää aina 
2 = Hälytys lähetetään aikaohjelman mukaan /  
      hälytysrele vetää aikaohjelma mukaan 

Hälytykset 

 
 

Ylläpito 
 
Toiminto USB muistitikulle parametrien hallinnointi 
 Ok Muistitikun voi liittää tai irrottaa 
 Lue Luen parametrit muistitikulta 
 Kirj. Kirjoittaa parametrit muistitikulle 
 
USB Tila 0 Ei toimintoa 

1 Kirjoitus tai lukeminen käynnissä 

Hälytyksen nimi  Hälytyksen ehto  Tehdasasetukset Huomio 
Ulkoanturivika  Jos ulkolämpötila on pienempi 

kuin ”Alaraja” tai suurempi kuin 
”Yläraja”  

Oletusarvot 
alaraja -45 °C 
yläraja +50 °C  
ei viivettä  

Jos ulkoanturivika on päällä, 
käytetään SJ02 ja SJ07 tunnin 
keskiarvoa, joka on laskettu ajalta 
jolloin ei ollut anturivikaa päällä  

1M1-1M2 
yhteysvika  

Jos alakeskuksen IO-moduli ei 
vastaa yli viiveen ajan  

kiinteä viive 10s  

SJ09-SJ12 
Hälytystulot 

Mikäli hälytys on päällä yli 
vikahälytys viiveen 

vikaviive 30s Valitse oikea kärkisyys NO/NC 

SJ03-SJ04 
Ristiriita 

Jos ohjaus ja tilatieto on 
ristiriidassa  

viive 120s viive asetellaan huoltovalikosta 

Yhteishälytys Jos joku hälytys on päällä  Hälytysrele vetää hälytyksen 
prioriteetin mukaisesti 

Mittaus 1 
anturivika 

Jos lämpötila on pienempi kuin 
0 °C tai suurempi kuin +200 °C 
yli viiveen 

vikaviive 30s  

Mittaus 1 yläraja  Jos lämpötila on suurempi kuin 
”yläraja meno” yli viiveen. 
Hälytys poistuu, kun lämpötila 
on hystereesin verran alle 
hälytysrajan  

ylävikaraja 120 °C 
hystereesi 5 °C 
rajaviive 300s 

Hälytys ei voi tulla voimaan, jos 
mittaus 1 anturivika voimassa  

Mittaus 1 alaraja  Jos lämpötila on pienempi kuin 
”alaraja paluu” yli viiveen. 
Hälytys poistuu, kun lämpötila 
on hystereesin verran alle 
hälytysrajan  

alaraja 50 °C 
hystereesi 5 °C 
rajaviive 300s 
  

Hälytys ei voi tulla voimaan, jos 
mittaus 1 anturivika voimassa 

Mittaus 2 
anturivika  

Jos lämpötila on pienempi kuin 
0 °C tai suurempi kuin 200 °C yli 
viiveen.  

vikaviive 30s  
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Kenttien syöttörajoitukset 
Kaikkiin asetusarvo kenttiin on laitettu syöttörajoitus estämään väärien arvojen asettamisen. 
Jos kenttään yritetään asettaa epäsopivaa arvoa, palautuu kenttään alkuperäinen arvo. 
Syöttörajoitukset näkyvät modbus rekisterilistauksessa. 

Ulkolämpötilan etäkirjoitus 
Säätimeen voi kirjoittaa etäpalvelusta ulkolämpötilaa. Valitse ulkolämpötila-asetuksista ”Bus”,  
jonka jälkeen säädin alkaa käyttämään säätöön väylältä kirjoitettavaa lämpötilaa. 

WEB sivun käyttäminen  
Kirjoita selaimen laitteen IP- osoitteeseen (oletusosoite 10.0.0.100) 

 

 
Seuraavaksi tulee sisään kirjautuminen  
 

Anna käyttäjätunnus ja salasana (eSwitch ja 200) ja paina ”Kirjaudu sisään”.  
 

 

Käyttöliittymässä on neljä selkeätä välilehteä 
 

 

WEB käyttöliittymää voit käyttää myös mobiililaitteilla (Tablet ja älypuhelin).  
WEB käyttöliittymässä on samat asetukset kuin käyttöpaneelissa.  
WEB käyttöliittymässä näkyvät kaikki asetusarvot ja mittaukset, vaikka ne eivät olisi käytössä. 

eSwitch 
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WEB – Mittaukset 
Mittaukset välilehdeltä on mittaus, tila ja ohjaus tietoja  
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WEB – Mittaukset/Asetukset 
 
Mittaukset/Asetukset välilehdellä mittausten asetusarvot 

 

 

WEB- Mittaukset/Rajat 
 
Mittaukset/Rajat välilehdellä on hälytysrajat 
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WEB- Huolto 
huolto välilehdellä on ohjaus- ja käsikäytöt sekä hälytysviiveet 
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WEB- Huolto/Tunnukset 
Huolto/Tunnukset välilehdellä voidaan vaihtaa käyttäjätunnus ja salasana 
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WEB- Ethernet 
Ethernet välilehdellä on verkkoasetukset 
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WEB- Ethernet/Tili 
Ethernet/Tili välilehdellä on sähköpostitiliasetukset, salasana on ”M171” 
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WEB- Ethernet/Prioriteetit 
Ethernet/Prioriteetit välilehdellä on hälytysten sähköpostilähetysten prioriteetit 
Prioriteetti voidaan asetella hälytyskohtaisesti 
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WEB- Ethernet/Aikaohjelma 
Ethernet/Aikaohjelma välilehdellä on prioriteetti 2 aikaohjelma 
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WEB- Ohjaukset 
Ohjaukset välilehdellä on sähköpisteohjauksien asetukset 
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WEB- Ohjaukset/SJ01-02 Aika 
Sähköjärjestelmäohjauksella SJ01 on 2 aikakanavaa ja SJ02 on päiväohjelma 
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WEB- Ohjaukset/SJ03-04 Aika, SJ05-06 Aika, SJ07 Aika 
Sähköjärjestelmäohjauksilla SJ03-07 on jokaisella 8 aikakanavaa 
 

 

 


