Bridge V3.xx - App: V1.3:
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

5/2021

Domovská obrazovka “Domů” obsahuje:
o Přehled místností včetně stavu a možnosti ovládání
o 4 scény s možností aktivace
o Indikaci vzdáleného připojení
Přehled zařízení na záložkách Aktory a Senzory s automatickým tříděním dle
funkce
V každé místnosti jsou zařízení rozdělena dle funkce: Světla, Topení,
Spotřebiče
Snadné nastavení a ovládání regulace zónového vytápění
Komfortní regulace pomocí režimů vytápění: Komfort, Ekonomický, Ochrana
Podporované senzory: Dotykový pokojový termostat (update verze 3), Dvojité
teplotní vstupy
Podporované aktory: Vytápěcí aktory, Bateriová hlavice pro radiátory,
Multiaktor vytápění
Podporované typy vytápění:
o Elektrické: fólie, kabely, topné panely, přímotopy
o Vodní vytápění: podlahové, radiátory
Ochrana teploty podlahy
Záložní scénář vytápění, pokud dojde k odpojení xComfort Bridge
Komfortní regulace pomocí týdenního plánovače
Snadná změna režimu vytápění pomocí scén (např. scény Doma, Pryč)
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xComfort Bridge - Nové funkce:
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Podpora dalších aktorů: dvojpólový, bezpotenciálový a analogový aktor (s
ESM logem!)
Podpora senzorů: nástěnná tlačítka, 2-kanálový MINI ovladač, univerzální
detektor pohybu (nový), okenní/dveřní kontakt, binární vstupy (230V a
bateriově napájené).
Jednoduché nastavení a konfigurace přiřazení senzorů (tlačítek) pro ovládání
jednotlivých aktorů (zařízení), místností a scén
Při vkládání již naprogramovaných aktorů a tlačítek (např. sady Go Wireless)
zůstanou zachovány vazby a budou viditelné v xComfort Bridge
Při skenování aktorů bude zobrazen počet známých a neznámých připojení k
senzorům a tlačítkům
V přehledu zařízení (aktorů) jsou další informace: šipkou rozbalíte další
informace týkající se připojených senzorů a tlačítek.
Nový přehled "Senzory": Přehled dostupných senzorů a tlačítek, šipkou
rozbalíte dostupné senzorové kanály a přiřazené zařízené, místnosti a scény,
které můžete měnit.
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Konfigurujte nastavení senzoru přímo v aplikaci (např. pro detektor pohybu:
citlivost, jas, zpoždění vypnutí a stavová LED)
Senzorem je nyní možné aktivovat scénu, místnost nebo hlavní vypínač.
Vazby mezi senzory a aktory jsou naprogramovány napřímo a spínání funguje
nezávisle na xComfort Bridge
Současné ovládání aktoru senzorem/tlačítkem, scénou nebo hlavním
vypínačem (skupinová funkce)
Možnost vytvoření dalších časovačů a Astro hodin. Astro hodiny (spínání dle
východu nebo západu Slunce) nyní podporuje offset (časovou korekci)
Možnost nastavení chování aplikace při přidávání zařízení (Párovací mód,
Skenování čárového kódu):
o Přidávání zařízení rychle za sebou bez zadávání názvů zařízení. Poté
zařízení pojmenujete.
o Okamžitě po přidání zařízení nastavíte jeho název.
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Aktualizovaná nápověda „Jak to funguje“ pro párovací mód: Nový přehled
podporovaných zařízení a nové animace.
Rozšířené možnosti časovačů
Vylepšené uživatelské rozhraní s ikonami pro senzory, senzorové kanály,
kvalitu příjmu a stav baterie atd.
Podporovány dlouhé názvy scén
Aktualizován FAQ (často kladené dotazy) s popisem nových funkcí
Nová Demo aplikace pro xComfort Bridge
Vylepšené chování při opětovném připojení, pokud je aplikace obnovena z
pozadí (zejména pro Android)

Bridge V1.53 - App: V1.1:
Podpora astro hodin: Spínání zařízení na úrovní scén a místností podle západu a
východu slunce. Čas a lokalita je automaticky nastavena a převzata z vašeho
smartphonu.
Nastavení stmívacích profilů: Nově je možné změnit stmívací profil. K dispozici jsou
předdefinované profily stmívání a je možné nastavit spodní limit pro stmívání.
Spuštění Demo-Bridge nyní nevyžaduje připojení k WiFi.
Další drobné opravy chyb a vylepšení stability.

