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ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ

    

             
               

     
               
     
               
     

    

               
     

Το ECOHUB της Nobø είναι η κεντρική συσκευή στο Σύστηµα Ενεργειακού Ελέγχου. Το 
ECOHUB ελέγχει θερµοποµπούς, φώτα και άλλες ηλεκτρικές συσκευές σύµφωνα µε τα δικά 
σας εβδοµαδιαία προγράµµατα.

ΠΩΣ ΔΟΥΛΕΥΕΙ ΤΟ NOBØ ECOHUB;

             
               

     

Από τη στιγµή που η εφαρµογή είναι συνδεδεµένη στο Internet, µπορείτε να ελένξετε το σπίτι 
σας από οποιαδήποτε σηµείο στον κόσµο.

             
               

     

           
          

   

Το Σύστηµα Ενεργειακού Ελέγχου της Nobo Energy Control ελέγχει τους ηλεκτρικούς 
θερµοποµπούς, φώτα, και άλλες ηλεκτρικές συσκευές σύµφωνα µε το εβδοµαδιαίο 
πρόγραµµα που έχετε διαµορφώσει. 

              
   

            
            
            
            
            
            
            
      

Το Σύστηµα θα σας βοηθήσει να µειώσετε τους λογαριασµούς ηλεκτρικού ρεύµατος, και 
να κάνετε το σπίτι σας πιο οικολογικό.

                
     

Αυτό το κεφάλαιο θα σας δώσει ουσιαστικές γνώσεις σχετικά µε τους όρους και τις έννοιες που 
χρησιµοποιούνται στο σύστηµα ενεργειακού ελέγχου Nobø.

Το ECOHUB είναι συνδεδεµένο µε ασύρµατο δίκτυό σας και επικοινωνεί µε την εφαρµογή 
Nobø Energy Control στο smartphone ή το tablet. Με την εφαρµογή, ελέγχετε το σπίτι σας 
σύµφωνα µε τις ανάγκες σας.
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ΜΟΝΤΕΛΑ ΔΕΚΤΗ ΣΗΜΑΤΩΝ;

Το NOBØ ECOHUB είναι συµβατό µε όλους τους δέκτες σηµάτων NOBØ Orion700 και NOBØ 
NCU, αλλά όχι µε τους δέκτες σηµάτων NOBØ Orion512.

Το NOBØ ECOHUB στέλνει ραδιοσήµατα στους ΔΕΚΤΕΣ ΣΗΜΑΤΩΝ NOBØ που έχουν 
τοποθετηθεί στους θερµοποµπούς, στις πρίζες ή τα κουτιά ασφαλειών του σπιτιού σας. 
Έκαστος δέκτης διαθέτει ένα µοναδικό κωδικό αναγνώρισης (ID code) έτσι ώστε το ECOHUB 
να στέλνει σήµατα στη σωστή συσκευή.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΔΕΚΤΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ;

              
         

      

               
          

         

              
         

   

               
         

Ο NCUER είναι δέκτης για θερµοποµπούς Nobø NF και NT, ο οποίος ελέγχεται από το ECOHUB. 
Οι θερµοκρασίες COMFORT και ECO ρυθµίζονται µε την εφαρµογή ελέγχου ενέργειας NOBØ.

Ο NCU2R είναι δέκτης για θερµοποµπούς Nobø NF και NT, που ελέγχονται από το ECOHUB. 
Οι θερµοκρασίες COMFORT και ECO ρυθµίζονται είτε στον δέκτη (θερµοποµπός) είτε µε την 
εφαρµογή ελέγχου ενέργειας NOBØ.

Ο NCU1R είναι δέκτης για θερµοποµπούς Nobø NF και NT, ο οποίος ελέγχεται από το 
ECOHUB. Η ρύθµιση ΑΝΕΤΗΣ θερµοκρασίας [COMFORT] βρίσκεται στον δέκτη 
(θερµοποµπός). Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ θερµοκρασία [ECO] ρυθµίζεται µε την εφαρµογή ελέγχου 
ενέργειας NOBØ.
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Ο R80 RXC 700 είναι ένας δέκτης για θερµοποµπούς Nobø C2 / C4, B4, T4, P4 / P6 και R3 / 
R5, που ελέγχονται από το ECOHUB. Αυτός ο δέκτης δεν διαθέτει έλεγχο πάνω στο 
θερµοποµπό. Οι θερµοκρασίες COMFORT και ECO ρυθµίζονται µε την εφαρµογή ελέγχου 
ενέργειας NOBØ.

Ο R80 RDC 700 είναι ένας δέκτης για θερµοποµπούς Nobø C2 / C4, B4, T4, P4 / P6 και R3 
/ R5, που ελέγχονται από το ECOHUB. Οι ρυθµίσεις θερµοκρασίας COMFORT και 
ECO βρίσκονται στον δέκτη (θερµοποµπός).

Ο R80 RSC 700 είναι δέκτης για θερµοποµπούς Nobø C2 / C4, B4, T4, P4 / P6 και R3 / R5, 
που ελέγχονται από το ECOHUB. Η ρύθµιση θερµοκρασίας COMFORT βρίσκεται στον δέκτη 
(θερµοποµπός). Η θερµοκρασία ECO ρυθµίζεται µε την εφαρµογή ελέγχου ενέργειας NOBØ.

Ο R80 TXF 700 είναι δέκτης για θερµοποµπούς Nobø C2 / C4, B4, T4, P4 / P6 και R3 / R5. Ο 
R80 TXF 700 µπορεί να ελεγχθεί από το ECOHUB µέσω θερµοστάτη χώρου (TCU 700 ή TXB 
700). Στη συνέχεια ρυθµίζονται οι θερµοκρασίες COMFORT και ECO στον θερµοστάτη χώρου.

Ο R80 TXF 700 µπορεί επίσης να ελέγχεται απευθείας από το ECOHUB, εάν υπάρχει ένας 
αισθητήρας θερµοκρασίας ECOSWITCH στην ίδια ζώνη. Στη συνέχεια ρυθµίζονται οι 
θερµοκρασίες COMFORT και ECO µε την εφαρµογή ελέγχου ενέργειας NOBØ.



15/09/2017

5/38

TRB 36 700 is a combined floor and room thermostat, and effect regulator for wall box
mounting. COMFORT and ECO temperatures are set on the receiver (thermostat).

TXB 700 operates as a central room thermostat in a room with one or more Nobø C2/C4, T4,
P4/P6, R3/R5 and Safir glass heaters. This thermostat controls up to 10 heaters in the room via
radio signals. COMFORT and ECO temperatures are set on the receiver (thermostat).

 

TR36 is a combined floor and room thermostat for on wall mounting. COMFORT temperature is
set on the receiver (thermostat). ECO temperature is set in the APP interface.

 

 

RSX 700 is a rail-mounted relay receiver for direct control of electric loads. Signals from
ECOHUB switches the loads on and off.
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RCE 700 συσκευή ελέγχου [10A] για πρίζες, η οποία ενεργοποιεί και απενεργοποιεί το φορτίο 
σύµφωνα µε τα σήµατα από το ECOHUB. Πιθανές χρήσεις είναι τα φώτα και άλλες ηλεκτρικές 
συσκευές µε καλώδιο, συµπεριλαβανοµένων των θερµοποµπών. Η άνετη θερµοκρασία 
(COMFORT temperature) ορίζεται στο θερµοποµπό.

              
    

Το RS 700 είναι ένας δέκτης 10Α, ο οποίος ενεργοποιεί και απενεργοποιεί το φορτίο σύµφωνα 
µε τα σήµατα του ECOHUB.

Το TCU700 είναι ένας ασύρµατος θερµοστάτης δωµατίου που λειτουργεί µε µπαταρία, ο οποίος 
ελέγχει τα γυάλινα θερµαντικά σώµατα NOBØ Safir και τους θερµοποµπούς NOBØ µε δέκτη R80 
TXF. Το TCU700 επικοινωνεί µε τους θερµοποµπούς µέσω σηµάτων ραδιοσυχνοτήτων και µπορεί 
να συνδεθεί στο ECOHUB. Οι θερµοκρασίες COMFORT και ECO είναι ενεργοποιηµένες στο 
δέκτη (θερµοστάτης χώρου).
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Touch is a convection heater with integrated receiver for ECOHUB. COMFORT and ECO
temperatures are set on the heater.

   

 

   

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΟΜΠΟΣ;

 

Ένας ποµπός µεταδίδει µηνύµατα στο ECOHUB σε συγκεκριµένα γεγονότα, όπως το χειρισµό 
ενός πίνακα διακοπτών. Ένας ποµπός µπορεί επίσης να είναι αισθητήρας (θερµοκρασίας, 
µαγνητικοί διακόπτες κλπ.) που µεταδίδει αυτόµατα τα γεγονότα και την κατάσταση στο 
ECOHUB.

Το Safir είναι γυάλινο θερµαντικό σώµα µε ενσωµατωµένο δέκτη σηµάτων. Το ECOHUB 
µπορεί να ελέγχει το Safir µέσω θερµοστάτη δωµατίου (TCU700 ή TXB700). Οι θερµοκρασίες 
COMFORT και ECO ρυθµίζονται πάνω στο θερµοστάτη χώρου. Ως εναλλακτική λύση, το 
ECOHUB µπορεί να ελέγξει απευθείας το Safir εάν υπάρχει ένας αισθητήρας θερµοκρασίας 
ECOSWITCH στην ίδια ζώνη. Στην περίπτωση αυτή, οι θερµοκρασίες COMFORT και ECO 
ρυθµίζονται στο interface της εφαρµογής.
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Ονοµατίστε έκαστη ζώνη για εύκολη αναγνώριση.

Αυτό το διαµέρισµα έχει χωριστεί σε τέσσερις ΖΩΝΕΣ. Κάθε µία έχει το όνοµά της για ευκολότερη 
αναγνώριση. Κάθε δέκτης µπορεί να συµπεριληφθεί αποκλειστικά και µόνο σε µία εκ των ζωνών, 
καθώς µπορεί να ακολουθεί ένα εβδοµαδιαίο πρόγραµµα τη φορά.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΖΩΝΗ
Οι δέκτες που θα ακολουθούν το ίδιο εβδοµαδιαίο πρόγραµµα και τις ρυθµίσεις θερµοκρασίας, θα πρέπει 
να τοποθετηθούν µαζί σε µια ΖΩΝΗ στην εφαρµογή. Ένα παράδειγµα µπορεί να είναι όλα τα θερµαντικά 
σώµατα στο σαλόνι σας. Μια ΖΩΝΗ είναι απλά µια οµάδα από δέκτες που λειτουργούν µε τον ίδιο τρόπο.

Θερµαντικά/θερµοστάτες δε θα πρέπει να µπουν στην ίδια ζώνη όπως τα φώτα ή άλλες 
συσκευές. Ένα δωµάτιο µπορεί να αποτελείται από διάφορες ζώνες, και µία ζώνη µπορεί να 
περιλαµβάνει δέκτες σε διαφορετικά δωµάτια.
Όλοι οι δέκτες µίας ζώνης θα πρέπει θα πρέπει κατά προτίµηση να έχουν ίση λειτουργικότητα. Εάν 
µία ζώνη έχει και ένα θερµαντικό σώµα συνδεδεµένο σε ένα απλό δέκτη ON/OFF (π.χ.: RCE 700) 
και επίσης άλλο θερµαντικό σώµα σε προηγµένο δέκτη (π.χ.: R80 RDC700), ο πιο απλός δέκτες θα 
περιορίσει τη λειτουργικότητα στη ζώνη. Έκαστος εκ των δύο θερµοποµπών θα πρέπει να µπουν σε 
διαφορετική ζώνη, προκειµένου να εκµεταλλευτούν τη λειτουργικότητα του Appliances προηγµένου 
with δέκτη.

Το ECOSWITCH SW4 Το ECOSWITCH SW4 σάς δίνει τη δυνατότητα να ρυθµίσετε το σπίτι 
σας σε κατάσταση NORMAL ή να παρακάµψετε προσωρινά το σπίτι σας σε COMFORT, ECO ή 
AWAY. Το SW4 έχει την ίδια λειτουργικότητα µε την αρχική οθόνη (κυκλικό µενού) στην 
εφαρµογή NOBØ Energy Control.

ΛΙΣΤΑ ΠΟΜΠΩΝ
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ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ;

             
              

            
     

 COMFORT [άνετη] 
Η προτιµώµενη θερµοκρασία COMFORT ρυθµίζεται είτε στο θερµαντικό σώµα, είτε στην εφαρµογή NOBØ 
Energy Control, ανάλογα µε τον τύπο του δέκτη σας.

            

   
               

     

 ECO [οικονοµική] 
Η προτιµώµενη θερµοκρασία COMFORT ρυθµίζεται είτε στο θερµαντικό σώµα, είτε στην εφαρµογή NOBØ 
Energy Control, ανάλογα µε τον τύπο του δέκτη σας.

Οι δέκτες ONOFF θα είναι ON όταν η ζώνη είναι σε κατάσταση COMFORT.

Οι δέκτες ONOFF θα είναι OFF όταν η ζώνη είναι σε κατάσταση ECO.

AWAY [εκτός σπιτιού]

Η θερµοκρασία AWAY είναι σεταρισµένη στους 7°C και δε µπορεί να αλλάξει. Οι δέκτες ONOFF 
θα είναι OFF όταν η ζώνη είναι σε κατάσταση AWAY.

     Όλοι οι δέκτες θα σβήσουν πλήρως.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Αυτό το κεφάλαιο εξηγεί πως θα εγκαταστήσετε το NOBØ ECOHUB, πως θα προσθέσετε δέκτες 
και άλλες συσκευές στο σύστηµα.

Σε κάθε ΖΩΝΗ πρέπει να δοθεί ένα ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ λέγοντας στους δέκτες στη 
ζώνη πώς να ενεργούν κατά τη διάρκεια µιας εβδοµάδας. Για κάθε ηµέρα της εβδοµάδας 
µπορείτε να ορίσετε περιόδους ως COMFORT [άνετη], ECO [οικονοµική], AWAY [εκτός] ή OFF 
και οι δέκτες θα αντιδράσουν ανάλογα:
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ECOHUB

Σηµαντική πληροφορία:

Το Nobø ECOHUB επικοινωνεί µε ασύρµατα ραδιοσήµατα. Το ECOHUB πρέπει να τοποθετηθεί 
σε τοίχο για βέλτιστο εύρος. Ορισµένα οικοδοµικά υλικά, όπως το οπλισµένο σκυρόδεµα, η 
συµπαγής ξυλεία κ.λπ. µπορούν να µειώσουν το εύρος του σήµατος. Στην περίπτωση που τα 
σήµατα δεν φτάνουν σε δέκτη, η µετακίνηση του ECOHUB 12 µέτρα στο πλάι µπορεί να είναι 
αρκετή για να αποφευχθεί το εµπόδιο. Τοποθετήστε το σύστηµα και σιγουρευτείτε ότι όλοι οι 
δέκτες σας αντιδρούν σωστά, πριν από την τελική τοποθέτηση του ECOHUB στον τοίχο.

Εγκατάσταση συστήµατος:

Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στο ECOHUB και συνδέστε το σε πρίζα.

Το ECOHUB πρέπει να συνδεθεί µε καλώδιο (καλώδιο ethernet) σε τοπικό δίκτυο µε ασύρµατο ρούτερ. 
Το καλώδιο µπορεί να συνδεθεί απευθείας µε το ρούτερ ή µε µια πρίζα σε άλλο σηµείο του κτιρίου.

              
              

          

             
              
  

Βεβαιωθείτε ότι το smartphone ή το tablet σας είναι συνδεδεµένο στο ίδιο ασύρµατο δίκτυο και 
ξεκινήστε την εφαρµογή NOBØ Energy Control. Όταν συνδεθεί µε το ρεύµα και σε ένα τοπικό 
δίκτυο, το ECOHUB θα µεταβιβάσει τον κωδικό ταυτότητας στο ασύρµατο δίκτυο.

                 
                

    

Για να εγκαταστήσετε το ECOHUB, ακολουθήστε τον οδηγό ρύθµισης της εφαρµογής. Η εφαρµογή θα κάνει 
αναζήτηση για ένα ECOHUB και θα εµφανίσει τα αποτελέσµατα στην οθόνη. Πατήστε τον κωδικό αναγνώρισης που 
αντιστοιχεί στο ECOHUB σας.

Εάν έχουν συνδεθεί περισσότερα από ένα ECOHUB στο ίδιο ασύρµατο δίκτυο, θα πρέπει να επιλεγεί η 
σωστή στον οδηγό εγκατάστασης. Ελέγξτε τον κωδικό ID στο πίσω µέρος του ECOHUB και επιλέξτε το 
αντίστοιχο αναγνωριστικό στην εφαρµογή.
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(Σηµείωση! Μόνο ένα ECOHUB µπορεί να εγκατασταθεί κάθε φορά.)

Για λόγους ασφαλείας, θα σας ζητηθεί να πληκτρολογήσετε τα 3 τελευταία ψηφία του 
αναγνωριστικού σας κωδικού ECOHUB. Ο κωδικός βρίσκεται στο πίσω µέρος του ECOHUB σας.

Μην τοποθετείσετε το ECOHUB στον τοίχο µέχρι να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση. Σε περίπτωση 
που χρειαστεί να ελέγξετε ξανά το αναγνωριστικό κωδικό.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Όταν η εφαρµογή έχει συνδεθεί σε ένα ECOHUB σε ένα τοπικό δίκτυο, η εφαρµογή µπορεί 
επίσης να λειτουργήσει εξ αποστάσεως µέσω του Διαδικτύου.

Η ασφάλεια του συστήµατος βασίζεται στην προστασία που το τοπικό σας δίκτυο διαθέτει σχετικά 
µε µη εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση. Βεβαιωθείτε ότι το τοπικό σας, ασύρµατο δίκτυο προστατεύεται 
µε κωδικό πρόσβασης από εισβολείς. Προσέξτε όταν επιτρέπετε σε άλλους να έχουν πρόσβαση στο 
δίκτυό σας. Οποιοσδήποτε που έχει συνδέσει την εφαρµογή µε το ECOHUB σας, θα µπορεί 
αργότερα να το ελέγχει εξ αποστάσεως µέσω του Internet.

            
         

           
           

       

Όταν η εφαρµογή και η σύνδεση ECOHUB συνδέονται µέσω τοπικού δικτύου, αυτοµάτως 
ανταλλάσσουν κλειδιά κρυπτογράφησης. Αυτό είναι να εξασφαλιστεί η ασφαλής, 
κρυπτογραφηµένη επικοινωνία µέσω του Διαδικτύου, από µία ισχυρή κρυπτογράφηση AES. Τα 
κλειδιά κρυπτογράφησης παράγονται από την εφαρµογή και αποθηκεύονται στην εφαρµογή και 
στο ECOHUB για την αποτροπή τυχόν ηλεκτρονικής παρακολούθησης.

                
           
              

            
           

               
       

               
           
              

            
           

               
       

               
           
              

            
           

               
       

               
           
              

            
           

               
       

               
           
              

            
           

               
       

               
           
              

            
           

               
            
 

Εάν δεν επιθυµείτε να ελέγχετε το σύστηµά σας µέσω του Διαδικτύου, η επιλογή "Allow control via 
Internet" [Να επιτρέπεται ο έλεγχος µέσω Internet] µπορεί να απενεργοποιηθεί στο 
“Settings” [Ρυθµίσεις]. Αυτή η επιλογή µπορεί να αλλάξει µόνο όταν συνδεθεί στο τοπικό δίκτυο. 
Εάν η επιλογή ελέγχου Internet είναι απενεργοποιηµένη και στη συνέχεια επανενεργοποιηθεί, όλοι 
οι προηγούµενοι χρήστες (εφαρµογές) επαναφέρονται από την πρόσβαση στο ECOHUB µέσω 
Internet. Για να ανακτηθεί η πρόσβαση, η εφαρµογή και το ECOHUB πρέπει να ανταλλάξουν νέα 
κλειδιά κρυπτογράφησης. Αυτό γίνεται απλά ξεκινώντας την εφαρµογή ενώ είναι συνδεδεµένο στο 
τοπικό δίκτυο.



15/09/2017

12/38

 
 

   

 

 

   

ADVANCED ECOHUB SETUP

                 
   

              
                

         

Εάν η αναζήτηση για ECOHUB στον οδηγό εγκατάστασης αποτύχει και δεν βρέθηκαν HUBs, 
πατήστε "advanced" για να εγκαταστήσετε το ECOHUB χειροκίνητα.

Για εγκατάσταση για προχωρηµένους, θα χρειαστείτε το IPaddress που αντιστοιχεί στο ECOHUB στο 
δίκτυό σας. Το IPaddress µπορεί να βρεθεί µε σύνδεση στο ρούτερ. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του 
ασύρµατου ρούτερ σας ή ζητήστε περισσότερες πληροφορίες από τον πάροχο Internet που διαθέτετε.

Στην οθόνη "advanced setup" [ρυθµίσεις για προχωρηµένους], εισαγάγετε τόσο την IP διεύθυνση 
όσο και τα 12 ψηφία IDcode από το πίσω µέρος του ECOHUB σας και πατήστε "επαλήθευση".

Αν αποτύχει, ελέγξτε τα ακόλουθα:
(αφορά µόνο χρήστες µε ειδικές ρυθµίσεις δικτύου) 
Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει firewall [τείχος προστασίας] ανάµεσα στο ασύρµατο και το 
καλωδιακό σας δίκτυο (πρέπει να επιτρέπεται η κυκλοφορία TCP στη θύρα 27779.)

               
     

Βεβαιωθείτε ότι το ασύρµατο δίκτυό σας (συνδεδεµένο µε το APP) είναι το ίδιο LAN µε το 
καλωδιακό σας δίκτυο (συνδεδεµένο στο ECOHUB) 
Βεβαιωθείτε ότι το δίκτυό σας επιτρέπει την εκποµπή UDP (σε IP 255.255.255.255, θύρα 10000).

   

          
             

   

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΤΩΝ

Όταν καταχωρηθεί το Nobø ECOHUB, µπορούν να προστεθούν άλλες µονάδες συστήµατος 
(δέκτες και ποµποί). Επιλέξτε (+) “Add new > system unit” [Προσθήκη νέας> µονάδας 
συστήµατος] στο κύριο µενού.
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1. Μη αυτόµατη εγγραφή
2. Αυτόµατη αναζήτηση

  
Επιλέξτε "(+) Add new" [Προσθήκη νέου] στο κύριο µενού, επιλέξτε "system unit" [µονάδα συστήµατος] και, 
στη συνέχεια, "manual registration" [µη αυτόµατη καταχώρηση].

ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ

Για να εγκαταστήσετε δέκτες, διακόπτες, αισθητήρες κ.λπ., ο κωδικός τους (ID code) πρέπει να καταχωρηθεί 
από την αφαρµογή. Αυτό µπορεί να γίνει µε δύο τρόπους:

Ο κωδικός [IDcode] είναι ένας 12-ψήφιος αριθµός τυπωµένος στον δέκτη. Καταχωρίστε αυτόν 
τον αριθµό στα πλαίσια κειµένου στην οθόνη. Πατήστε "+" για να εισάγετε περισσότερες 
µονάδες ταυτόχρονα. Συνιστάται να καταχωρείτε µόνο µία ζώνη τη φορά.

Η σειρά προϊόντων NOBØ ECO έχει τον κωδικό αναγνώρισης τυπωµένο και ως κωδικό QR. Ο 
κωδικός QR µπορεί να σαρωθεί από την εφαρµογή.

Τα προϊόντα Orion 512 δεν είναι συµβατά µε το ECOHUB.

Οι δέκτες ή οι ποµποί που κινούνται µε µπαταρία (TCU700, ECOSWITCH) χρειάζονται 
αντιστοίχιση µε το ECOHUB αν ο κωδικός ID έχει προστεθεί χειροκίνητα. Κατά τη διάρκεια της 
εγκατάστασης, η εφαρµογή θα σας ειδοποιήσει όταν µια µονάδα χρειάζεται αντιστοίχιση [paring].

             
         

Η µονάδα ενεργοποιείται για αντιστοίχιση µε τον ίδιο τρόπο όπως για την αυτόµατη 
αναζήτηση. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της µονάδας.

 

            
          

      

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Όλα τα προϊόντα Nobø ECO, συν µερικά προϊόντα Orion700 (R80 RSC700, R80 TXF700, 
θερµοστάτης χώρου TCU700, θερµαντήρας γυαλιού Safir) µπορούν να συνδεθούν µε την 
εφαρµογή και το ECOHUB µε αυτόµατη αναζήτηση. 
Επιλέξτε "αυτόµατη αναζήτηση" στην εφαρµογή. Στη συνέχεια, θα σας ζητηθεί να 
ενεργοποιήσετε τη µονάδα συστήµατος και η µονάδα θα στείλει τον αναγνωριστικό κωδικό της 
[IDcode] στο ECOHUB. Περισσότερες από µία µονάδες µπορούν να συνδεθούν ταυτόχρονα. 
Απλώς ενεργοποιήστε µια µονάδα και ελέγξτε ότι εµφανίζεται στην επισκόπηση [overview] της 
εφαρµογής πριν ενεργοποιήσετε κάποια άλλη. Η αναζήτηση µπορεί να διακοπεί αν χρειαστεί.

Συνιστάται η καταχώρηση µίας ζώνης τη φορά.



15/09/2017 Skriver - Brukermanual - Digital brukermanual

https://help.nobo.no/skriver/?chapterid=344&chapterlanguageid=2 14/38

         

NCU-1R, NCU-2R, NCU-ER: insert the unit into the heater. Turn the heater’s power switch
from OFF(0) to ON(1). 

 

R80 RSC700, R80 TXF700: insert the unit into the heater. Turn the heater’s power switch
from OFF(0) to ON(1). 

TCU700: Press and hold the right button until the menu appears. Press down and select EC700.
Press the right button again to confirm the selection. TCU700 will then connect to your ECOHUB
or Orion700 control unit. 

 

Safir: Turn the heater’s power switch from OFF(0) to ON(1).

ΠΩΣ ΝΑ ΘΕΣΕΤΕ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΑ ΔΕΚΤΗ / 
ΜΕΤΑΔΟΤΗ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
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ECOSWITCH SW4: Press the center of the switch once, so that all four corners are pressed
down. The switch light flashes while searching for ECOHUB

 

R80 RDC 700 og R80 RXC 700: Require manual registration.

 

2NC9 700: Requires manual registration.

 

 

TRB700, TXB700: Require manual registration.

 

     

RCE 700, RS700 og RSX700: Require manual registration.

 

Touch: Requires manual registration.

NAME AND ASSIGN UNITS TO A ZONE

When one or more ID codes are registered, each unit should be given a name. Enter a name
that is easy to recognise. E.g. “Heater Dining room”, “Towel heater Bath” etc.



15/09/2017 Skriver - Brukermanual - Digital brukermanual

https://help.nobo.no/skriver/?chapterid=344&chapterlanguageid=2 16/38

 

 

   

 

   

 

 

 

 

 

   

Κάθε µονάδα πρέπει να αντιστοιχιστεί σε µια ζώνη. Μια µονάδα θα προστεθεί στην 
προηγουµένως επιλεγµένη ζώνη, εκτός αν επιλέξετε διαφορετική ζώνη από το αναπτυσσόµενο 
µενού. Μια νέα ζώνη µπορεί επίσης να προστεθεί µέσω του αναπτυσσόµενου µενού. Δώστε 
στη ζώνη ένα όνοµα που είναι εύκολο να θυµάστε. Π.χ. "Θέρµανση Καθιστικό".

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Όλες οι µονάδες συστήµατος (δέκτες και ποµποί), ζώνες και εβδοµαδιαία προγράµµατα που 
έχετε προσθέσει στον εαυτό σας, µπορούν να αφαιρεθούν από το ECOHUB αν χρειαστεί. Το 
προκαθορισµένο [default] εβδοµαδιαίο πρόγραµµα δεν µπορεί να διαγραφεί.

Αφαίρεση δεκτών/ποµπών

       
        

          
          

Αφαίρεση ζωνών

Πιέστε               

        

 στο µενού και επιλέψτε         

         

                 
          

Μονάδα           
         

 Ζώνη. Επιλέξτε µία ή περισσότερες ζώνες για 

αφαίρεση. Σηµείωση! Όλοι οι δέκτες / ποµποί στη ζώνη θα αφαιρεθούν επίσης.

Οι δέκτες και οι ποµποί αφαιρούνται πιέζοντας στο µενού και επιλέγοντας 
Συστήµατος [System Unit]. Επιλέξτε µία ή περισσότερες συσκευές για αφαίρεση.

Αφαίρεση εβδοµαδιαίου προγράµµατος

Πιέστε στο µενού και επιλέξτε Εβδοµαδιαίο πρόγραµµα. Επιλέξτε ένα ή περισσότερα προγράµµατα

για κατάργηση. Οι ζώνες που χρησιµοποιούν πρόγραµµα που έχει αφαιρεθεί θα επιστρέψουν στο 
προκαθορισµένο πρόγραµµα (εργοστασιακές ρυθµίσεις). Το προκαθορισµένο [default] πρόγραµµα 
δεν µπορεί να διαγραφεί.

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ECOHUB

             
             

             

Η κατάργηση του ECOHUB από µία εφαρµογή σηµαίνει ότι το σύστηµα ελέγχου ενέργειας δεν µπορεί 
πλέον να ελέγχεται από το συγκεκριµένο τηλέφωνο ή τάµπλετ. Άλλα τηλέφωνα ή τάµπλετς που είναι 
συνδεδεµένα µε το ίδιο ECOHUB δεν θα επηρεαστούν και µπορούν να χρησιµοποιηθούν κανονικά. 

                    Για να αφαιρέσετε το ECOHUB, επιλέξτε στο µενού και έπειτα ECOHUB.

ΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
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Αυτό το κεφάλαιο θα εξηγήσει τις οθόνες στην εφαρµογή και πού θα βρείτε τις διάφορες λειτουργίες.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΓ [STATUS] ΚΑΙ ΖΩΝΕΣ

Η οθόνη HOME στην εφαρµογή του Nobø Energy Control χωρίζεται σε δύο προβολές: 
STATUS και ZONES. Σύρετε προς τα πλάγια για να πλοηγηθείτε µεταξύ των προβολών.

Η προβολή ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (µενού κύκλου) είναι ο κύριος έλεγχος της οικίας σας και δείχνει την 
ενεργή κατάσταση. Όταν το κέντρο του κύκλου είναι πράσινο, το σπίτι σας βρίσκεται σε 
κανονική κατάσταση. Αυτό σηµαίνει ότι όλες οι ζώνες αυτόµατα ακολουθούν τα µεµονωµένα 
εβδοµαδιαία προγράµµατα. Το Κυκλικό µενού σας επιτρέπει να αντικαταστήσετε το σπίτι σας µε 
"COMFORT", "ECO" ή "AWAY" όταν χρειαστεί. Ο κύκλος εµφανίζει την ενεργή κατάσταση µε 
πράσινο χρώµα.
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Όταν κάνετε swipe προς τα αριστερά θα σας µεταφέρει στις ZONES, όπου θα εµφανίζονται όλες οι 
ζώνες του σπιτιού σας. Αγγίξτε µια ζώνη για να εµφανίσετε τις µονάδες συστήµατος µέσα στη 
ζώνη αυτή. Για να µεταφερθείτε στην οθόνη ρυθµίσεων για µια ζώνη, πατήστε το εικονίδιο µε το 
κλειδί.

Άλλα στοιχεία του µενού βρίσκονται κάτω από το κουµπί µενού επάνω αριστερά.

              
             

          
 

Εάν φτάσετε στο σπίτι νωρίτερα από το αναµενόµενο σε µια κρύα χειµωνιάτικη µέρα, Ή 
ταξιδέψτε κάπου για το Σαββατοκύριακο, Ή πάτε για διακοπές για δύο εβδοµάδες, το 
κανονικό εβδοµαδιαίο πρόγραµµα µπορεί εύκολα να αλλάξει προσωρινά. Αυτό ονοµάζεται 
αντικατάσταση [override].

Η αντικατάσταση διακόπτει το κανονικό εβδοµαδιαίο πρόγραµµα, αντικαθιστώντας το µε την 
επιλεγµένη κατάσταση "COMFORT", "ECO" ή "AWAY" για περιορισµένο χρονικό διάστηµα.

Το Nobø Energy Control έχει τέσσερις τύπους αντικαταστάσεων: CONSTANT, NOW, FROMTO και TIMER.

Αντικατάσταση: CONSTANT | ΣΥΝΕΧΗΣ

            
             

                  
                 

             
                 

Η CONSTANT αντικατάσταση θα διαρκέσει έως ότου επιλέξετε να την σταµατήσετε χειροκίνητα. Η 
παράκαµψη είναι χρήσιµη εάν ο χρόνος για επιστροφή στην Κανονική [Normal] κατάσταση είναι 
αβέβαιος.

   Αντικατάσταση: NOW | ΤΩΡΑ 
Μία αντικατάσταση NOW θα διαρκέσει µέχρι να υπάρξει αλλαγή κατάστασης στο Κανονικό εβδοµαδιαίο 
πρόγραµµα. Εάν η αντικατάσταση ισχύει σε περισσότερες από µία ζώνες, όλες οι ζώνες πρέπει να έχουν 
µια αλλαγή κατάστασης στο εβδοµαδιαίο πρόγραµµα πριν τερµατιστεί η αντικατάσταση. Το σύστηµα 
επιστρέφει αυτόµατα στην Κανονική κατάσταση. Στην περίπτωση ενός εβδοµαδιαίου προγράµµατος 
χωρίς αλλαγές κατάστασης, ένα NOWoverride τερµατίζεται στις 3AM.

OVERRIDES | 
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SIMPLE OVERRIDES

 

 

A single tap on ”COMFORT” starts a NOW-override. The Normal weekly program is put on hold,
and all zones change to COMFORT status. The override is terminated automatically when all the
zones have changed status once. In the case of a weekly program with no status changes, the
NOW-override is terminated at 3AM. When the zones have changed back to Normal, the centre
of the circle menu will turn green.

An override can be terminated at any time by pressing Normal or a different override.

COMFORT-override is useful if you come home early on a cold day, and need to turn up the heat
ahead of schedule.

 

A single tap on ”ECO” starts a NOW-override. The Normal weekly program is put on hold, and all
zones change to ECO status. The override is terminated automatically when all the zones have
changed status once. In the case of a weekly program with no status changes, the NOW-

Αντικατάσταση: ΑΠΟΕΩΣ |FROMTO

               

 

                
     

                 
   

Αντικατάσταση: ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ | TIMER

Η παράκαµψη FROMTO σάς επιτρέπει να επιλέξετε την ηµεροµηνία και την ώρα για το πότε ξεκινά 
και σταµατάει η αντικατάσταση.

Η παράκαµψη TIMER διαρκεί τον αριθµό των ηµερών και ωρών που έχετε επιλέξει. Η 
προεπιλεγµένη διάρκεια TIMER είναι 2 ηµέρες (48 ώρες), εκτός αν την αλλάξετε.

Στην οθόνη HOME, το κυκλικό µενού σάς επιτρέπει να παρακάµψετε όλες τις ζώνες σας σε 
οποιαδήποτε κατάσταση "COMFORT", "ECO" ή "AWAY" για περιορισµένο χρονικό διάστηµα. 
Μπορείτε να τερµατίσετε µια παράκαµψη ανά πάσα στιγµή πατώντας "Normal" [Κανονική] στο 
κέντρο του κύκλου.

Eco | Οικονοµική

Comfort | Άνετη
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override is terminated at 3AM. When the zones have changed back to Normal, the centre of the
circle menu will turn green.

An override can be terminated at any time by pressing Normal or by pressing a different
override.

ECO-override is useful if you go to bed early and need less heat for the remainder of the
evening. Other uses are when you leave the house for a few hours and don’t need the heat on
COMFORT level.

 

Away

A single tap on “AWAY” starts a TIMER override. The Normal weekly program is put on hold, and
all zones change to AWAY status. AWAY override is useful when you leave the house for 2 days
or more. Default AWAY override duration is 2 days (48 hours), before all zones return to Normal.
The default AWAY override duration can be changed in the SETTINGS menu.

ADVANCED OVERRIDES

To enter advanced override options, press and hold the preferred status, Comfort, Eco or Away, in
the Circle menu. Or when an override is already running, press the banner above the Circle for
advanced options. 

Four kinds of overrides are available in the advanced menu: CONSTANT, NOW, FROM-TO, and
TIMER. 

A FROM-TO override is defined by entering time and date for start and stop. A TIMER override is
defined by entering its duration in days and hours. 
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ZONE SETTINGS

Press the wrench icon in the ZONES-view, to enter settings for a particular zone. The zone
settings screen provides options for controlling the zone.

ZONE UNIT OVERVIEW

At the top is a list of all receivers and system units included in the zone.

Tap the receiver icon for additional unit information.

TEMPERATURE

COMFORT and ECO temperatures can be set in each zone (provided the receivers in the zone
have this functionality). Select your preferred temperature according to the use of the room. E.g.
COMFORT temperature in the living room can be very different from COMFORT temperature in
the bedroom.

Temperatures are set either on the receiver or in the APP. If in doubt, check your receiver
instructions.

 

If APP temperature settings are not available, you will be asked to set the temperatures on the
heater.



15/09/2017 Skriver - Brukermanual - Digital brukermanual

https://help.nobo.no/skriver/?chapterid=344&chapterlanguageid=2 22/38

When a zone contains more than one type of receiver, you may be asked to set temperatures
both on certain heaters, and from the APP. (E.g. If there are R80 RDC and R80 RXC receivers in
the same zone.)

AWAY status sets the zone in frost protection mode at 7°C. This temperature is fixed.

OFF status means all receivers are switched off completely.

When using basic ON/OFF receivers to control heaters (e.g. RCE 700 socket receiver), COMFORT
temperature is set on the heater. ECO and AWAY are not available when using ON/OFF receivers,
and the heaters are then switched off. Make sure the zone is protected against damage
due to frost!

ON/OFF receivers are useful when controlling lights and other appliances. The appliance is
switched on when in COMFORT, and otherwise off.

NORMAL WEEKLY PROGRAM

A zone can have one active weekly program at a time. When the system is in Normal status, the
zone will follow the weekly program.

Active weekly program is selected in the drop down menu.  

Weekly programs can be altered to suit your needs, and new programs can be added. Press the
wrench under NORMAL WEEKLY PROGRAM options to edit weekly programs.

The system has a predefined, “Default”, weekly program. This program cannot be altered.

DISABLE OVERRIDES FOR A ZONE

If a zone should not be affected by any overrides in the Circle Menu, select “Disable Overrides”
in the zone settings.

The zone will then follow the Normal program, even if there is an active override. In the ZONES
view, the “Normal” icon has a padlock symbol when overrides are disabled in a zone.
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UNIT INFO

Press a receiver icon in the zone settings screen for additional unit information (ID-code, name
and zone). In this screen the unit can be renamed or moved from one zone to another.

 

Receivers RS700 and RSX700 have the possibility for reversed ON/OFF setting. This requires
special electric installation by a certified installer.

RENAMING ZONES AND RECEIVERS

Rename a zone:

Enter zone settings and press the pencil icon    
 
Rename a receiver/transmitter:

Press the receiver icon in zone settings to enter the unit info screen.

Press the pencil icon   to rename the unit. 

 

 

MOVING RECEIVERS

A receiver/transmitter can be moved from one zone to another.
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Press the unit icon in the zone settings screen. Select the new zone in the drop down menu.

WEEKLY PROGRAMS

All weekly programs can be altered to suit your needs, and new programs can be added.

Press the wrench under NORMAL WEEKLY PROGRAM options to edit weekly programs.

A weekly program consists of a 24 hour timeline for each day of the week.

The timeline can be divided into periods. Each period is set to a selected status, COMFORT, ECO,
AWAY or OFF. Basic ON/OFF receivers will be switched off when not in COMFORT.

ADD NEW WEEKLY PROGRAM

Press   to create a new weekly program. 
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Enter a program name according to your needs (e.g. “work week”, “at home”).  You can copy the
timeline from an existing program into the new program as a starting point to save time. Select
the program to copy from in the drop down menu. Changes made are saved automatically.

EDIT A WEEKLY PROGRAM

Touch and drag new sections into the timeline from the left side of the timeline bar.

Add the number of sections needed and place them according to your time schedule.

Delete a section by dragging the banner onto a neighbouring banner.

Press a period in the timeline to select the required status.

Select COMFORT, ECO, AWAY or OFF as status for the period.

COPY A DAILY PROGRAM
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When several of the days in your weekly program should be the same (e.g. working days), one
day can be copied onto other days. This saves some work when setting up a weekly program.

Press the tab with the program to be copied (e.g. Monday), and select  . Then select the days
you want to copy the program to. Press   to confirm.

SETTINGS

In the main menu under «settings», you can set default duration for AWAY overrides, and also
define access via the Internet.

You will also find information on software version and licenses.

 

AWAY OVERRIDE

Select Settings in the menu to change the default time period for AWAY override. The factory
setting is 2 days.
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This setting applies to both the circle menu in the APP, and also any ECOSWITCH SW4
connected to the same ECOHUB.

ALLOW CONTROL VIA THE INTERNET

 

 

If you do not wish to control your system via the Internet, the Allow Internet control-option can
be switched off under “Settings”. This option can only be changed when connected to the local
network. If the Internet control option is switched off and then back on again, all previous users
(apps) are reset from accessing the ECOHUB via the Internet. To regain access, the app and the
ECOHUB must exchange new encryption keys. This is done simply by starting the app while
connected to the local network.  
 

ADDITIONAL PRODUCTS

Products providing additional features to Nobø Energy Control.

SWITCH PANEL ECOSWITCH SW4
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ECOSWITCH SW4 controls all zones in the same way the Circle Menu on the APP home screen
does. The buttons on ECOSWITCH SW4 correspond with NORMAL, COMFORT, ECO and AWAY in
the Circle Menu. You can install any number of ECOSWITCH SW4 in your home, according to your
needs. (e.g: by the entrance door, in the bedroom etc.)

To add an ECOSWITCH, select (+) “Add new” and “system unit” in the menu,  just like adding a
receiver. An ECOSWITCH is not added to one specific zone, unless it operates as a temperature
sensor for the zone. In this case, only the temperature sensor is connected to the zone, whereas
the switch functionality still operates all zones in the home.

 

 

When operated, a green light flashes once on the ECOSWITCH, to confirm that ECOHUB has
received the signal. If the ECOSWITCH does not flash green, try moving it closer to the ECOHUB
and check again. Or try moving the ECOHUB. Some building materials, like reinforced concrete,
massive timber etc., may reduce the signal range. In such cases, moving the ECOSWITCH or
ECOHUB 12 metres to the side could be enough to avoid the obstacle.

Make sure ECOSWITCH confirms with a green flash before mounting it in the desired location.

NB!: Both ECOSWITCH and ECOHUB must be mounted on a wall for optimal range.  

 

ECOSWITCH SW4 functions:

Push NORMAL (bottom left), your zones will automatically follow their predefined weekly
program.

Push COMFORT (top right) or ECO (top left), and a NOW-override is activated. Each zone will
automatically return to NORMAL upon the next change in the weekly program.

Push AWAY (bottom right) to activate a TIMER-override. All zones return to NORMAL after the
predefined time has run out. Default TIMER setting is 2 days. The default time can be changed in
the settings menu. When the default time is changed, it also applies to ECOSWITCH SW4.

Zones where “disable overrides” is activated, will not be affected when operating ECOSWITCH
SW4.

USING A TEMPERATURE SENSOR IN ECOSWITCH
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ECOSWITCH can act as an external temperature sensor. The sensor must be located in the
same room as the heater it is controlling. The room temperature is registered and communicated
to the ECOHUB.

 

In a zone where ECOSWITCH operates as a temperature sensor, the room temperature is
shown in the zone list.

When ECOSWITCH operates as a temperature sensor in a zone with NCU receivers, these
heaters will automatically regulate according to the temperature measured by the ECOSWITCH.
If the ECOSWITCH has a flat battery, or is out of range, the heaters will regulate according to
their in-built temperature sensor.

ECOSWITCH temperature sensor can replace TCU700 in installations with Safir glass heater and
heaters with R80 TXF 700.

Do not place the temperature sensor in direct sunlight, close to a heat source (e.g. a fireplace)
or in a closed container (e.g. inside a closet). Placing it on the wall, close to where you normally
stay in the room, is preferable.

Select (+) “Add new” > ”System unit” in the menu, to add a new ECOSWITCH as temperature
sensor. In the screen for naming the unit and adding it to a zone, select the correct zone in the
drop down menu.

NB! Only the sensor function of the switch panel is added to the zone. The four buttons on the
ECOSWITCH will still operate on all zones. 

ECOSWITCH AND SAFIR/R80-TXF700

ECOSWITCH and ECOHUB combined can replace the room thermostats TCU700 or TXB 700 in
installations with Safir glass heater or heaters with R80 TXF700 receivers.
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When combining ECOSWITCH with Safir glass heater/heaters with R80 TXF700, both the
heaters ID-codes AND ECOSWITCH are added to the same zone in the APP. Temperatures are
then set in the APP interface.

 

Alternatively, the ECOHUB can be used to control installations with TCU700/TXB700 room
thermostats. The installed heaters (Safir glass heater/R80 TXF700) must be added to the room
thermostat (TCU700/TXB700). ONLY the room thermostat is then added as a receiver in
ECOHUB. Temperatures must be set on the room thermostat.

EXAMPLES OF USE

This chapter gives some examples and scenarios of use on Nobø Energy Control.

DAY TO DAY USES

Carrie has just bought NOBØ ECOHUB with a few heaters and a couple of power outlet controls.
She plans to divide her apartment into four zones. A zone for her bedroom heater, a zone for her
kitchen and living room heaters, a zone for the underfloor heating in the bathroom, and a zone
for the outdoor lights and a lamp in the kitchen window. The latter is convenient for making the
house seem inhabited when she is away on holiday.

She adds the receivers using “automatic search”  on her phone APP, one zone at a time to avoid
confusion. She names each zone and receiver with easily recognisable names. This makes it
simple for both herself and her best friend who often borrows the apartment in the summer.

Finally she enters zone settings for each zone, and makes a weekly program for each one. For
the bedroom, she makes a program that turns on the heat before she gets up on weekdays. On
the heater she sets the ECO-setting to 14 degrees and the COMFORT setting to 19 degrees. On
weekends, she enjoys reading in bed for a while in the morning. She then adapts the weekly
program to keep the heat on for a bit longer on Saturday and Sunday mornings.

To save energy, she lets the program turn the bathroom and kitchen/living room heat to ECO
when she is at work on weekdays.

If she goes away for the weekend, she conveniently presses the AWAY button on the switch
panel by the entrance door. All heat zones then switch to AWAY status. In the light zone, she has
selected “disable overrides” in zone settings. This ensures the lights will go on and off as usual.
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All zones return to Normal after 2 days when she comes home.

VACATION

Carrie is going on vacation and wants all of her heating in AWAY status when she is gone. She
also wants to ensure her coffee maker, TV and other appliances are off. At the same time she
wants her kitchen and outdoor lights to go on an off to make the house seem inhabited.

In the zone overview screen her lights are placed in separate zones, and Carrie has selected
“disable overrides” in the light zones. The lights will then follow their Normal Weekly Program
even if the rest of the house is set to AWAY.

Carrie takes out her phone and presses and holds AWAY in the Circle Menu for advanced
override settings. She selects FROM-TO and enters the time and date for leaving and returning.
This ensures her saving energy and money while away, and still her house seems inhabited.

Carrie has done a smart thing by making a zone with a radio connected to a power outlet
controller. She has selected “disable overrides” to make sure the zone follows the Normal
program, and makes it turn on for a while in the evening. This enhances the impression that
someone is home.

WEEKLY COMMUTING

Owen is commuting on and off during the week, and often he does not know how many days of the
week he will be gone. He wants to save money by turning down the heat when he is gone, but still
wants the house to seem inhabited.

Owen has made a zone with a few lamps to go on and off automatically. He has selected
“disable overrides” to make sure the lights always follow their Normal Weekly Program. On his
way out he picks up his phone and long presses AWAY in the Circle Menu. He then selects
CONSTANT override. The house will then go to AWAY status, except for the lights.

SYSTEM UPGRADE FROM ORION 700

Owen has NOBØ Orion 700 control system installed in his house. Now he wishes to upgrade his
system to NOBØ ECOHUB to be able to control his house from his phone. He has sought advice
from an installer and learned that his old Orion 700 receivers are compatible with ECOHUB. This
means he can keep his old receivers.

Owen downloads NOBØ Energy Control APP to his phone and connects ECOHUB to power and
his wireless router. When the HUB is installed, he is ready to add his receivers.

Owen wants to do some changes to his old system setup, and makes a plan on how to group his
receivers in new zones. Then he adds the receivers in the APP, one zone at a time. His older
receivers need to be registered manually by entering the ID code written on each receiver.
Recent receivers can be added by “automatic search”. Finally, he makes a weekly program for
each zone.

When Owen has finished the setup, his girlfriend Mary wants the same setup on her phone. Mary
downloads NOBØ Energy Control APP and starts the installation. Her phone discovers the
ECOHUB on the wireless network. When connected to the HUB, her phone automatically
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downloads all the settings, zones and receivers registered by Owen. Now they both can operate
the system as they would like.

TROUBLESHOOTING

No light on ECOHUB
No ECOHUB found during setup
Control via the Internet does not work
ECOHUB is not updated automatically
Receiver does not change status
FROM-TO override is not activated at the right time
No light when ECOSWITCH is operated
ECOSWITCH lights up when operated, but the zones do not react
My Safir Glass heater or R80 TXF 700 is flashing green, although the heater is not supposed to
be in frost protection mode
 

No light on ECOHUB

Cause Action

ECOHUB is not connected
to power.

Make sure the supply cable is well connected to both power
outlet and ECOHUB.

ECOHUB is out of order. Replace ECOHUB with a new one (contact your local dealer)

to the top 

 

No ECOHUB found during setup

Cause Action

ECOHUB is
disconnected

Make sure ECOHUB is connected to power and a network.

ECOHUB is
connected to a
different network
than the APP.

Make sure your wireless network (which is connected to the APP) is on the
same local area network (LAN) as your wired network (which is connected
to the ECOHUB).

The network has
a firewall or other
restrictions.

This is mainly relevant within companies or organizations with an advanced
network configuration:

Make sure there is no firewall between your wired and wireless network.
(TCP-traffic must be allowed on port 27779).

For the APP to discover the ECOHUB automatically, the network must allow
UDP broadcast on port 10000 and/or UDP multicast on port 10001. If this
is not possible or desirable, ECOHUB can be given a static IP-address from
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the router/DHCP server, and then connected via the “advanced” option in
the APP setup wizard.

The network
router has an
error that
prevents the
system from
working properly.

More info

ECOHUB is busy If the ECOHUB light is flashing, a software update is being downloaded.
Please wait until the light is still and try again.

to the top 

 

Control via the Internet does not work

Cause Action

The network
router has an
error that
prevents the
system from
working properly.

Nobø Energy Control is based on standard network technologies that
should be compatible with all routers. We do our best to ensure that the
system runs flawlessly anywhere. However, we have experienced that some
network routers have issues that prevent the system from working
properly:

ZyXEL P2602: Does not work at all. Some customers have received a new
router from their Internet Provider (ISP) after explaining the problem to
their customer support.
To work around such problems, combined modems and network routers
can be set to "bridge mode". Then another network router can be
connected to the first one to better provide the wired and wireless
networks.

You are using a
version of the
app with a known
issue.

Please make sure that you have updated your app to the newest available
version, to fix some known issues. Your app can be updated in Google Play
(for Android) or Apple App Store (for iOS – iPhone/iPad).

The app has not
been connected
to the ECOHUB
via the local
network (LAN)
after upgrading
to the latest
version.

When the app and ECOHUB have been upgraded to a version that
supports control via Internet, each app must first be connected on the local
network to exchange encryption keys with the ECOHUB.

Control via the Internet only works after you have started the app on the
local network at least once after the upgrade.

ECOHUB is not
updated to the
latest version

Control via the Internet requires that the ECOHUB is running software
version 66 or higher. You can check this in the app under Menu > Settings
> ECOHUB info. The ECOHUB has an automatic update function. If your
ECOHUB is not automatically updated, please check that the ECOHUB is
connected to a network with a good Internet connection. See also the
troubleshooting section on "EcoHUB is not updated automatically"

The app is not
updated to the

Control via the Internet requires that the Nobø Energy Control app is
running software version 3 or higher. You can check this in the app under
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latest version Menu > Settings > App info. If you cannot find this information in the app,
this means you have an older version. Please go to the AppStore
(iPhone/iPad) or Google Play (for Android) to update the app.

Control via
Internet is turned
off in the app
settings

Control via Internet is enabled by default, but can be turned off in the app
under Menu > Settings. Start the app while connected to your local
network (LAN) and make sure the checkbox "Allow control via Internet" is
checked.

The app has no
Internet
connection

Check that your mobile/tablet device has a working Internet connection.
This can for example be checked by loading a website on your
mobile/tablet browser.

The ECOHUB has
no Internet
connection

Please make sure the Nobø ECOHUB is connected to a network that has a
normal Internet connection. Nobø ECOHUB cannot be controlled via the
Internet if it is connected to a local network (LAN) that is isolated from the
Internet.

The Nobo ECOHUB has a green light showing the current status of the
HUB:
Constant green light: Fully connected to local network, Nobo Update Server
and Nobo Proxy Server. Nobo Update Server is used for automatically
updating Nobo ECOHUB. Nobo Proxy Server enables control via internet.
1 x blink: Not connected to a network.
2 x blink: Connected to local network, but not connected to Nobo Update
Server or Nobo Proxy Server.
3 x blink: Connected to local network and connected to Nobo Update
Server, but not Nobo Proxy Server.
4 x blink: Connected to local network and connected to Nobo Proxy Server,
but not Nobo Update Server.
Continuous blinking for around 45 seconds: Automatic software update in
progress.
No light: Nobo ECOHUB has no power.

The ECOHUB is
connected to the
Internet behind
unusually strict
network firewalls

Common firewall setups in network routers intended for private home use
need no modifications from default settings. However, if you have a
special/advanced network setup (e.g. within a company) then you must
consider the following: The network must allow Nobø ECOHUB outgoing
TCP traffic on port 27778 to be controlled via the Internet.

The app is
connected to the
Internet behind
unusually strict
network firewalls

Common cellular network connections (2G/3G/4G) and conventional
firewall setup in network routers intended for private homes need no
modifications from default settings. However, if you have a
special/advanced network setup (e.g. within a company) then you must
consider the following: The network must allow the devices using the Nobø
Energy Control app outgoing TCP traffic on ports from 27790 through
27799 to control via the Internet.

Other Please check if the system works using a different mobile/tablet if you have
the opportunity to do so. If possible, you can also try connecting the Nobø
ECOHUB to another network, to see if it works there. This can help
determine the cause of the problem.

If you still cannot make control via Internet work properly, please contact
your local reseller or Glen Dimplex Nordic support and have the following
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information ready:

Nobø ECOHUB serial number/ID (available in the app under Menu >
Settings, 12 digits, for example "102000123123")
Nobø ECOHUB software version (available in the app under Menu >
Settings, for example "89")
Nobø Energy Control Application software version (available in the app
under Menu > Settings, for example. "3.0.5087.13040")
Name and model of the network router your ECOHUB is connected to (for
example. "DLink DIR-655"), and any information about special network
setup if any (e.g. separate/advanced firewalls or firewall settings, any web
proxies etc.)
Glen Dimplex Nordic support can be reached by e-mail at
support@glendimplex.no or phone +47 74 82 91 00 (in Norwegian or
English).

to the top 

 

ECOHUB is not updated automatically

Cause Action

The EcoHUB is not
connected to the
Internet, or is
connected to a
network that uses
special firewall
settings.

Nobø ECOHUB has an automatic update function. If your ECOHUB is
not automatically updated, please check that the ECOHUB is connected
to a network that has a good Internet Connection.

The Nobo ECOHUB has a green light showing the current status of the
HUB:

Constant green light: Fully connected to local network, Nobo Update
Server and Nobo Proxy Server. Nobo Update Server is used for
automatically updating Nobo ECOHUB. Nobo Proxy Server enables
control via internet.

1 x blink: Not connected to a network.
2 x blink: Connected to local network, but not connected to Nobo

Update Server or Nobo Proxy Server.
3 x blink: Connected to local network and connected to Nobo Update

Server, but not Nobo Proxy Server.
4 x blink: Connected to local network and connected to Nobo Proxy

Server, but not Nobo Update Server.
Continuous blinking for around 45 seconds: Automatic software

update in progress.
No light: Nobo ECOHUB has no power.

 

The update feature works in such a way that the Nobø ECOHUB
automatically downloads and installs new versions of its software. This
is done when the ECOHUB is powered on, and regularly about every 18
hours. Ongoing updates are shown by the green light quickly blinking on
the ECOHUB for about one minute.

Common firewall configurations in network routers intended for private
homes need no modifications from default settings. However, if you
have a special/advanced network setup (e.g. within a company) then
you must consider the following: The network must allow the Nobø
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ECOHUB outgoing TCP traffic on port 80 for the automatic update
function to work.

The network router
has an error that
prevents the system
from working
properly.

More info

to the top 

 

Receiver does not change status

Cause Action

Receiver is
switched off.

Switch on the receiver.

Receiver is not
placed in the
correct zone.

Make sure the ID code is correct and placed in the right zone. Press the
receiver icon in the zone settings screen to see the ID code.

Signals from
ECOHUB do not
reach the
receiver.

If possible, move ECOHUB closer to the receiver to see if this corrects the
error. Alternatively, place a different receiver between the two, to act as
repeater between ECOHUB and the receiver.

Receiver is out of
order.

Replace the receiver with a new one. (Contact your local dealer).

to the top 

 

FROM-TO override is not activated at the right time

Cause Action

Start time is set
incorrectly.

Press and hold the override in the Circle Menu and check/correct the
time.

to the top 

 

No light when ECOSWITCH is operated

Cause Action 

ECOSWITCH
is out of
range from
ECOHUB

Try moving the ECOSWITCH and ECOHUB closer together. Some building
materials, like reinforced concrete, massive timber etc., may reduce the signal
range. In such cases, moving the ECOSWITCH or ECOHUB 1-2 meters to the
side could be enough to avoid the obstacle.

ECOSWITCH
ID-code is
wrong.

Try removing ECOSWITCH from the ECOHUB, and add the ECOSWITCH
again using Automatic search. When the APP is searching, press the center of
the ECOSWITCH so that all four corners are activated.
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ECOSWITCH
has not been
paired with
ECOHUB

Try removing ECOSWITCH from the ECOHUB, and add the ECOSWITCH
again using Automatic search. When the APP is searching, press the center of
the ECOSWITCH so that all four corners are activated.

The battery is
empty

Replace the battery and try again.

to the top 

 

ECOSWITCH lights up when operated, but the zones do not react

Cause Action

More than one function
pressed at once.

If more than one switch on the ECOSWITCH are pressed at
once, the zones will not react, even though the ECOSWITCH
lights up. Try pressing closer to the corner.

«Disable overrides» is
activated in the zone, locking
it to Normal Weekly Program.

Check the zone overview to see if the zone is locked to Normal
Weekly Program.

to the top 

 

My Safir Glass heater or R80 TXF 700 is flashing green, although the heater is not
supposed to be in frost protection mode

Cause Action

No temperature sensor
added to the zone.

Add an ECOSWITCH and check the checkbox for using it as a
temperature sensor in the same zone as the Safir/R80 TXF700

The temperature sensor is
out of range from
ECOHUB.

If the temperature sensor is out of range and does not report
back to ECOHUB in several hours, the heaters connected to the
sensor will automatically go into frost protection mode.

Try moving the ECOSWITCH and ECOHUB closer together.
Some building materials, like reinforced concrete, massive timber
etc., may reduce the signal range. In such cases, moving the
ECOSWITCH or ECOHUB 1-2 meters to the side could be
enough to avoid the obstacle.

The temperature sensor
(ECOSWITCH) battery is
empty.

Replace the ECOSWITCH battery and try again.

The zone uses a TCU700 or
TXB700 room thermostat,
but Safir/R80 TXF700-
receivers are also installed
on the ECOHUB.

When using a TCU700 or TXB700 room thermostat, the heaters
(Safir/R80 TXF700) must be added to the room thermostat and
NOT to the ECOHUB. Only the room thermostat is added to
ECOHUB.

to the top 
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PRIVACY POLICY FOR THE NOBØ ENERGY CONTROL APP AND
SYSTEM

This privacy policy has been compiled to better serve those who are concerned with how their
'Personally Identifiable Information' (PII) is being used online. PII is information that can be used
on its own or with other information to identify, contact, or locate a single person, or to identify
an individual in context. Please read our privacy policy carefully to get a clear understanding of
how we collect, use, protect or otherwise handle your Personally Identifiable Information in
accordance with our Nobø Energy Control system.

 

What personal information do we collect from the people?

We log traffic metadata containing the IP address and Hub serial number. All traffic via the
Internet is encrypted. Glen Dimplex Nordic do not have access to the encryption keys, they are
only stored on each Hub and in the app on each device.

 

When do we collect information?

We collect information from you when you connect to and use Nobø Energy Control via the
Internet.

 

How do we use your information?

We may use the information we collect to allow us to better service you in responding to your
customer service requests, and to help in monitoring the system stability. We also use the data
to generate anonymous usage statistics.

 

How do we protect your information?

All traffic via the Internet is encrypted. Glen Dimplex Nordic do not have access to the encryption
keys, they are only stored on each Hub and in the app on each device. Your Nobø Energy Control
setup and settings are stored on your Hub, and is not stored on any servers.

 

Third-party disclosure

We do not sell, trade, or otherwise transfer to outside parties your Personally Identifiable
Information.

 

Other

We do not use cookies for tracking purposes. We do not specifically market to children under the
age of 13 years old. We do not collect your e-mail address.

 

Contacting Us

If there are any questions regarding this privacy policy, you may contact us at
www.glendimplex.no.

http://www.glendimplex.no/

