
Integracja z klimatyzatorem LG za pomocą
modułu LG PMBUSB00A

 

Niniejszy dokument przedstawia integracje systemu Grenton z klimatyzatorem LG.

Zaprezentowana konfiguracja została przygotowana na:

Object Manager v.1.6.1 (build 221101),

Gate Modbus 2.0 (FW v1.1.10 (build 2140)) nazwany Gate_Modbus ,

Moduł LG PMBUSB00A

Instrukcję modułu LG PMBUSB00A znajdziesz tutaj

W celu wykonania integracji należy wykonać poniższe kroki:

1. Włączanie/Wyłączanie klimatyzatora  

Przygotowanie  

Utwórz obiekt wirtualny Modbus  

af://n0
https://manualzz.com/doc/53403033/lg-pmbusb00a-installation-guide
af://n14
af://n15


Wprowadź nazwę obiektu lg1_salon_ON_OFF_info  i uzupełnij cechy wbudowane:

 

DeviceAddress - 1

RegisterAddres - 0



Utwórz cechę użytkownika Kli_salon_on_off_info , a wartość początkową wpisz "Salon Off":

Utwórz skrypt LG_01_salon_On_Off_info , który pozwoli na włączanie i wyłączanie 

klimatyzatora:

if(Gate_Modbus->lg1_salon_ON_OFF_info->Value==0) then

Gate_Modbus->Kli_salon_on_off_info="Salon Off"

else

Gate_Modbus->Kli_salon_on_off_info="Salon On"

end



Skrypt ten podepnij pod zdarzenie OnChange obiektu lg1_salon_ON_OFF_info  :

 



2. Zmiana prędkości nawiewu  

Przygotowanie  

Utwórz obiekt wirtualny Modbus  

af://n45
af://n46


Wprowadź nazwę obiektu lg1_salon_FanSpeed  i uzupełnij cechy wbudowane:

 

Utwórz skrypt LG_01_salon_FanSpeed_up , który pozwoli na zwiększanie prędkości nawiewu.

DeviceAddress - 1

RegisterAddres - 1

if(Gate_Modbus->lg1_salon_ON_OFF_info->Value==0) then

Gate_Modbus->lg1_salon_ON_OFF_info->SetValue(1)

elseif(Gate_Modbus->lg1_salon_FanSpeed->Value==1) then

Gate_Modbus->lg1_salon_FanSpeed->SetValue(2)

elseif(Gate_Modbus->lg1_salon_FanSpeed->Value>=2) then

Gate_Modbus->lg1_salon_FanSpeed->SetValue(3)

end



Utwórz skrypt LG_01_salon_FanSpeed_down , który pozwoli na zmniejszanie prędkości nawiewu.

if(Gate_Modbus->lg1_salon_ON_OFF_info->Value==3) then

Gate_Modbus->lg1_salon_ON_OFF_info->SetValue(2)

elseif(Gate_Modbus->lg1_salon_FanSpeed->Value==2) then

Gate_Modbus->lg1_salon_FanSpeed->SetValue(1)

elseif(Gate_Modbus->lg1_salon_FanSpeed->Value<=1) then

Gate_Modbus->lg1_salon_FanSpeed->SetValue(0)

end



3. Sterowanie temperaturą  

Przygotowanie  

Utwórz obiekt wirtualny Modbus  

af://n68
af://n69


Wprowadź nazwę obiektu lg1_salon_Target_temp  i uzupełnij cechy wbudowane:

 

Utwórz skrypt LG_01_salon_Target_temp_up , który pozwoli na zwiększanie zadanej 

temperatury.

DeviceAddress - 1

RegisterAddres - 2

if(Gate_Modbus->lg1_salon_ON_OFF_info->Value==0) then

Gate_Modbus->lg1_salon_ON_OFF_info->SetValue(1)

elseif(Gate_Modbus->lg1_salon_Target_temp->Value>=18 and Gate_Modbus-

>lg1_salon_Target_temp->Value<=24) then

Gate_Modbus->lg1_salon_Target_temp->SetValue(Gate_Modbus-

>lg1_salon_Target_temp->Value+1)

else

Gate_Modbus->lg1_salon_Target_temp->SetValue(18)

end



Utwórz skrypt LG_01_salon_Target_temp_down , który pozwoli na zwiększanie zadanej 

temperatury.

 

Wyślij konfigurację na moduł Gate

if(Gate_Modbus->lg1_salon_ON_OFF_info->Value==0) then

Gate_Modbus->lg1_salon_ON_OFF_info->SetValue(1)

elseif(Gate_Modbus->lg1_salon_Target_temp->Value>=19 and Gate_Modbus-

>lg1_salon_Target_temp->Value<=25) then

Gate_Modbus->lg1_salon_Target_temp->SetValue(Gate_Modbus-

>lg1_salon_Target_temp->Value-1)

else

Gate_Modbus->lg1_salon_Target_temp->SetValue(25)

end



4. Tworzenie interfejsu myGrenton  

Strona "Klimatyzacja"  

W interfejsie stwórz stronę o nazwie Klimatyzacja, a następnie dodaj i skonfiguruj widżety jak na 

screenach poniżej.

Widżet - Typ: VALUE_DOUBLE:

af://n92
af://n93


Widżet - Typ: Scene_DOUBLE:



Widżet - Typ: Scene_DOUBLE:



Widżet - Typ: Scene_VALUE_V2:



Widżet - Typ: Scene_DOUBLE:

Stworzony interfejs wyślij na urządzenie mobilne



Po wysłaniu interfejsu na telefon będzie wyglądał w następujący sposób:
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