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1 Förord 
Denna manual är en så kallad Quick start manual. En guide för att snabbt komma igång med Smart-
House. För information om komplett dokumentation, se kapitel Dokumentation, sid. 5. 

 

Denna Quick start manual beskriver systemet baserat på Smart-Dupline, sid. 6. Det finns 2 controllers 
som används till Smart-Dupline, SH2WEB24 (Smart-House) och SB2WEB24 (Smart-Building).  

 

Smart-House är i första hand avsett för hemautomation med färdiga funktioner för belysning, larm, 
markisstyrning, värmereglering, elmätning och uppkoppling till smartphones. 

 

Smart-Building är i första hand avsett för fastighetsautomation med liknande funktioner men också 
andra protokoll för kommunikation med andra system i fastigheten. Bilder och annat i denna manual 
refererar till Smart-House controller och dess programvara. 
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2 Programvara 

2.1 Hämta programvara 

Programvaror för smart-house är licensfria. Aktuell programvara finns att hämta på www.smart-
house.nu 

Ladda hem programvaran och installera på vanligt sätt. 

2.2 PC krav 

Programmet SH Tool fungerar på följande plattformar 

 Windows XP service pack 2 eller service pack 3 

 Windows Vista 

 Windows 7 

 Windows 8 

 Windows 10 

Microsoft DotNet Framework 4.0 krävs 

  

http://www.smart-house.nu/
http://www.smart-house.nu/
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3 Dokumentation 

3.1 Manualer 

Aktuella manualer finns på engelska att ladda hem från www.productselection.net eller www.smart-
house.nu. Systemmanual beskriver systemet, inkoppling, dimensionering osv. Manual för 
konfigurationsprogram beskriver programmet alla funktioner i detalj. Den är också nedladdningsbar från 
programmets hjälpsektion. 

3.2 Projektdokumentation 

Programvaran producerar dokumentation för projektet, såsom lista över använda moduler, deras 
placering och funktioner. Exempel, se nedan. 

 
Figur 1 Dokumentation 

 

  

http://www.productselection.net/
http://www.smart-house.nu/
http://www.smart-house.nu/
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3.3 Smart-Dupline 

Smart-Dupline är ett protokoll som införts i och med de nya systemen SH2WEB och SB2WEB. 
Signalöverföringen sker med Dupline-protokollet, ett stabilt och säkert protokoll som använts i 30 år. 
Detta för att minimera störningar, samt dra nytta av Duplines möjligheter att överföra både drivspänning 
och signalstatus mellan modulerna. Dessutom har Dupline många fördelar installationsmässigt, se Fri 
topologi, sid. 8. 

Smart-Dupline innebär att ytterligare ett lager av information överförs via Dupline. Med hjälp av det kan 
modulerna bl. a adresseras och övervakas via Dupline-bussen, något som förenklar driftsättning och 
service oerhört mycket, se Driftsättning, sid. 14. 

Modulerna identifieras av systemet med hjälp av en SIN-kod. Den är unik för varje modul. 
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4 Kopplingsexempel 

4.1 Inkoppling centralenheter 

Med hjälp av snabbkopplingen av modulerna förenklas installationen i centralen. Via snabbkopplingen 
kommunicerar controllern och mastergeneratorn. (High speed bus, HSBUS) 

 

SH2WEB24 och SH2MCG24 och vissa andra moduler kräver 24 VDC manöverspänning, medan vissa 
moduler kräver 230VAC manöverspänning. Det framgår av inkopplingsanvisning på modulerna. 

 

I/O moduler kopplas på mastergeneratorns högra sida. SH2MCG24 har även den vanliga Dupline buss 
utgången (D+,D-). 
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4.2 Inkoppling decentrala enheter 

 

Decentrala enheter såsom tryckknappar, PIR-sensorer, decentrala I/O enheter etc., som monteras i 
dosor eller på vägg ansluter man via 2-tråds-kabeln. De flesta av dessa enheter drivs av Smart-Dupline 
bussen (5,5-8V). 

 
Figur 2 Viktigt att man har rätt polaritet genom hela slingan (D+ D-) 

4.3 Fri topologi 

Det menas att du inte behöver tänka på en viss inkopplingsordning. Bussen kan kopplas i linje, stjärna, 
ring eller en kombination av alla. 
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5 Mitt första projekt 
Exemplet visar steg-för-steg hur man skapar en dimmerfunktion från start. 

Projekt kan skapas i ”offline”-läge, dvs. utan att vara ansluten till en controller. Då lägger man till 
modulerna manuellt. Fördelen är att man kan skapa projektet utan att vara uppkopplad. Nackdelen är 
att man måste vara mycket noga med att lägga in rätt produkter i projektet, som också är anslutna i 
verkligheten. 

I ”Online”-läge kopplar man upp sig mot controllern och scannar av systemet och får på så sätt in rätt 
produkter med rätt SIN-koder i projektet. Fördelen är detta undanröjer risken för felaktiga produkter eller 
SIN-koder. Det spar också mycket tid. Nackdelen är att alla moduler måste vara anslutna till systemet 
för att kunna scannas, dvs. innan man kan börja göra funktionerna. 

5.1 Platser 

Platser skapas i en trädstruktur och ger ordning och reda i dokumentationen. 

1. Välj fliken platser, högerklicka på ”Rot” och välj Lägg till plats. Välj en ikon och döp platsen till 

”Elcentral”. Upprepa och lägg även till ”Kök”.

 

2. Markera raden Kök, högerklicka och välj Lägg till modul. Svara ja på frågan om att lägga till 

mastergenerator och välj SH2MCG24.

 

3. Ange SIN-koden för mastergeneratorn om du känner till den. Lämna annars SIN-koden 

000.000.000. Mer info om SIN-koder, se kapitlet, sid. 6. Bekräfta. 
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4. Välj tryckknappsmodul. Att hitta rätt knapp kan göras på många sätt. Här har vi valt alla 

moduler och söker på del av produktnumret. Stega igenom och ange SIN-kod på samma sätt 

som för mastergeneratorn. SIN-kod anges i sista steget på Egenskaper.

 

5. Välj en dimmermodul på samma sätt. 
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5.2 Dimmer-funktion 

6. Högerklicka på platsen ”Kök” igen och välj Lägg till funktion – Belysning - Dimmer. 

 

7. Stega igenom guiden och välj knapp som ska styra dimmern, genom att dubbelklicka på ytan.

Dubbelklick 
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8. Stega vidare till utgång och välj dimmermodul på samma sätt. 

 

Detta är det minsta som krävs för att göra en enkel dimmerfunktion. Funktionen är grundinställd med de 
vanligaste alternativen för dimningstid, typ av belastning etc. För alla varianter på funktionen och 
detaljer om inställningar, se manualen i programmet. 

5.3 ”Online” läge 

I ”online” läge scannar man systemet efter anslutna produkter istället för att lägga in modulerna 

manuellt enligt steg 2-5 i förra avsnittet, Fel! Hittar inte referenskälla.. För att scanna efter moduler, 

klicka på ikonen ”Moduler”. Det krävs att datorn är ansluten till controllern, se Anslut till controller, sid. 

14. 

Dubbelklick 
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Enklast är att välja Lägg till saknade moduler. Alla moduler som hittats läggs till i modullistan.

 

Därefter kan du bygga funktioner lika punkt 6 i föregående avsnitt. 
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6 Driftsättning 

6.1 Anslut till controller 

Har du nyligen varit ansluten till controllern, finns förmodligen controllerns ip-adress sparad sedan 
tidigare i fältet för controller IP. Då kan du direkt ansluta till den genom att trycka på Anslut.  

 

I annat fall kan du söka efter controllern på nätverket, genom att klicka på ”Controllers”.

 

Det kan hända att ett felmeddelande dyker upp. Det beror på vilket nätverk som programmet söker på 
först. Visas detta felmeddelande är det bara att stänga det. 

 

Välj sedan rätt nätverk (det nätverk som PC och controller båda är anslutna till) och sök igen. 
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Dubbelklicka på controllern du vill ansluta till.
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6.2 Firmware 

Efter anslutning till controllern kan det hända att firmware behöver uppdateras. Detta behövs om 
programvaran är nyare än själva firmware i controllern. Klicka bara på meddelandet och välj nya 
firmware-filen och controllern laddas och startar om sig. Det tar ett par minuter. 

 

Obs! Om det är en befintlig anläggning som ska uppdateras, måste projektfilen först sparas, 
därefter uppdatera firmware och slutligen skriv tillbaka projektfilen. För detaljerad info, gå till 
www.support-carlogavazzi.se och sök på ”uppgradera anläggning” eller använd länken nedan. 

http://www.support-carlogavazzi.se/artikel.asp?ID=2079 

6.3 Programmera moduler och centralenhet 

Skriv projektet till controllern genom att klicka på ”Skicka till controller”. Om projektet skickas till 
controllern med nytt filnamn kommer frågan upp om Webserver och databas ska nollställas. Om det är 
ett nytt projekt så svara ”Ja”, är det ett projekt som uppdateras så svara ”Nej”. 

 

När man klickar på ”Skicka till controller”, så gör programmet en hel del saker automatiskt: 

 Kompilerar filen. Här kontrolleras att projektet är korrekt i alla delar innan det skickas till 

controllern 

 Sparar projektet på datorn 

 Programmerar controllern 

 Programmerar moduler. Endast förändringar skickas till systemet för att minimera 

överföringstiden 

  

http://www.support-carlogavazzi.se/
http://www.support-carlogavazzi.se/artikel.asp?ID=2079
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7 Felsökning, diagnostik 
När projektet är laddat, kan du slå på ”live signaler” för att se status på moduler, ingångar, utgångar och 
funktioner. Du kan ändra parametrar i och överstyra status på funktioner. 

 
 

 


