
SNVT SNVT type opis

nviRequest Z_Wej 92 SNVT_obj_request

nvoStatus Z_Wyj 93 SNVT_obj_status

nvoFileDirectiory Z_Wyj 114 SNVT_address

nviRelStpt_1 Z_Wej 81 SNVT_lev_percent 0-100%
refernecyjna wartośc przepływu wyrazona w % maksymalnego 

przepływu

Pozycja wymuszona regulatora VAV 1 

0-19.5 zamkniety

20-39,5 minimalny przepływ

40-59,5 Średnia wartośc przepływu

60-79,5 Maksymalny przepływ

80-100 Nominalny przepływ

nvoActValue_1 Z_Wyj 81 SNVT_lev_percent 0-100% procent otwarcia przepustnicy regulatora VAV 1 wyrazona w %

Aktualna pozycja wymuszona reguloatora VAV 1

10 zamkniety

30 minimalny przepływ

50 Średnia wartośc przepływu

70 Maksymalny przepływ

90 Nominalny przepływ

nvoAbsAngle_1 Z_Wyj 0-90o kąt otwarcia przepustnicy regulatora VAV 1

nvoAbsFlow_1 Z_Wyj 15 SNVT_flow 0-65534 [l/s] aktualna wartośc przepływu na regulatorze VAV 1

nvoFlowStpt_1 Z_Wyj 15 SNVT_flow 0-65534 [l/s] Wartośc zadana przepływu

Alarmy

0 Brak alarmu

38 przepływ za wysoki

63 przepływ za niski

100 Alarm

nviRelStpt_2 Z_Wej 81 SNVT_lev_percent 0-100%
refernecyjna wartośc przepływu wyrazona w % maksymalnego 

przepływu

Pozycja wymuszona regulatora VAV 2 

0-19.5 zamkniety

20-39,5 minimalny przepływ

40-59,5 Średnia wartośc przepływu

60-79,5 Maksymalny przepływ

80-100 Nominalny przepływ

nvoActValue_2 Z_Wyj 81 SNVT_lev_percent 0-100% procent otwarcia przepustnicy regulatora VAV 2 wyrazona w %

Aktualna pozycja wymuszona reguloatora VAV 2

10 zamkniety

30 minimalny przepływ

50 Średnia wartośc przepływu

70 Maksymalny przepływ

90 Nominalny przepływ

nvoAbsAngle_2 Z_Wyj 0-90o kąt otwarcia przepustnicy regulatora VAV 2

nvoAbsFlow_2 Z_Wyj 15 SNVT_flow 0-65534 [l/s] aktualna wartośc przepływu na regulatorze VAV 2

nvoFlowStpt_2 Z_Wyj 15 SNVT_flow 0-65534 [l/s] Wartośc zadana przepływu

Alarmy

0 Brak alarmu

38 przepływ za wysoki

63 przepływ za niski

100 Alarm

Zmienne LONWORKS systemu SMAYLAB dla aplikacji 
ACT001 

95 SNVT_switch

95 SNVT_switch

Z_Wyj 95nvoActStateFb_2

nviActState_2 Z_Wej

SNVT_switch

nvoAlm_2 Z_Wyj

Z_Wyj 95 SNVT_switch

nviActState_1

nvoActStateFb_1

nvoAlm_1

Z_Wej 95 SNVT_switch

Z_Wyj 95 SNVT_switch



nviRelStpt_3 Z_Wej 81 SNVT_lev_percent 0-100%
refernecyjna wartośc przepływu wyrazona w % maksymalnego 

przepływu

Pozycja wymuszona regulatora VAV 3 

0-19.5 zamkniety

20-39,5 minimalny przepływ

40-59,5 Średnia wartośc przepływu

60-79,5 Maksymalny przepływ

80-100 Nominalny przepływ

nvoActValue_3 Z_Wyj 81 SNVT_lev_percent 0-100% procent otwarcia przepustnicy regulatora VAV 3 wyrazona w %

Aktualna pozycja wymuszona reguloatora VAV 3

10 zamkniety

30 minimalny przepływ

50 Średnia wartośc przepływu

70 Maksymalny przepływ

90 Nominalny przepływ

nvoAbsAngle_3 Z_Wyj 0-90o kąt otwarcia przepustnicy regulatora VAV 3

nvoAbsFlow_3 Z_Wyj 15 SNVT_flow 0-65534 [l/s] aktualna wartośc przepływu na regulatorze VAV 3

nvoFlowStpt_3 Z_Wyj 15 SNVT_flow 0-65534 [l/s] Wartośc zadana przepływu

Alarmy

0 Brak alarmu

38 przepływ za wysoki

63 przepływ za niski

100 Alarm

nviRelStpt_4 Z_Wej 81 SNVT_lev_percent 0-100%
refernecyjna wartośc przepływu wyrazona w % maksymalnego 

przepływu

Pozycja wymuszona regulatora VAV 4 

0-19.5 zamkniety

20-39,5 minimalny przepływ

40-59,5 Średnia wartośc przepływu

60-79,5 Maksymalny przepływ

80-100 Nominalny przepływ

nvoActValue_4 Z_Wyj 81 SNVT_lev_percent 0-100% procent otwarcia przepustnicy regulatora VAV 4 wyrazona w %

Aktualna pozycja wymuszona reguloatora VAV 4

10 zamkniety

30 minimalny przepływ

50 Średnia wartośc przepływu

70 Maksymalny przepływ

90 Nominalny przepływ

nvoAbsAngle_4 Z_Wyj 0-90o kąt otwarcia przepustnicy regulatora VAV 4

nvoAbsFlow_4 Z_Wyj 15 SNVT_flow 0-65534 [l/s] aktualna wartośc przepływu na regulatorze VAV 4

nvoFlowStpt_4 Z_Wyj 15 SNVT_flow 0-65534 [l/s] Wartośc zadana przepływu

Alarmy

0 Brak alarmu

38 przepływ za wysoki

63 przepływ za niski

100 Alarm

0 Normalna praca

1 nadciśnienie

2 podciśnienie

3 przewietrzanie

4 wszystko zamknięte

5 poŜar

0 Normalna praca

nviEmergeOvrd_1 Z_Wej 103 SNVT_hvac_emerg

nvoActStateFb_4 Z_Wyj 95 SNVT_switch

nvoAlm_4 Z_Wyj 95 SNVT_switch

nvoAlm_3 Z_Wyj 95 SNVT_switch

nviActState_4 Z_Wej 95 SNVT_switch

nvoActStateFb_3 Z_Wyj 95 SNVT_switch

nviActState_3 Z_Wej 95 SNVT_switch



1 nadpisywanie pozycji

2 nadpisywanie bezwzględnej wartości zadanej

3 nadpisywanie względnej wartości zadanej

4 przepustnica zamknięta

5 przepustnica otwarta

6 minimalna wartość zadana

7 maksymalna wartość zadana

17 nadpisywanie pozycji

18 nadpisywanie bezwzględnej wartości zadanej

19 nadpisywanie względnej wartości zadanej

20 przepustnica zamknięta

21 przepustnica otwarta

22 minimalna wartość zadana

23 maksymalna wartość zadana

33 nadpisywanie pozycji

34 nadpisywanie bezwzględnej wartości zadanej

35 nadpisywanie względnej wartości zadanej

36 przepustnica zamknięta

37 przepustnica otwarta

38 minimalna wartość zadana

39 maksymalna wartość zadana

0 Normalna praca

1 nadciśnienie

2 podciśnienie

3 przewietrzanie

4 wszystko zamknięte

5 poŜar

0 Normalna praca

1 nadciśnienie

2 podciśnienie

3 przewietrzanie

4 wszystko zamknięte

5 poŜar

0 Normalna praca

1 nadpisywanie pozycji

2 nadpisywanie bezwzględnej wartości zadanej

3 nadpisywanie względnej wartości zadanej

4 przepustnica zamknięta

5 przepustnica otwarta

6 minimalna wartość zadana

7 maksymalna wartość zadana

17 nadpisywanie pozycji

18 nadpisywanie bezwzględnej wartości zadanej

19 nadpisywanie względnej wartości zadanej

20 przepustnica zamknięta

21 przepustnica otwarta

22 minimalna wartość zadana

23 maksymalna wartość zadana

33 nadpisywanie pozycji

34 nadpisywanie bezwzględnej wartości zadanej

35 nadpisywanie względnej wartości zadanej

36 przepustnica zamknięta

37 przepustnica otwarta

nviEmergeOvrd_2 Z_Wej 103 SNVT_hvac_emerg

nviManOvrd_2 Z_Wej 111 SNVT_hvac_overid

nviManOvrd_1 Z_Wej 111

nvoEmergeOvrd_1 Z_Wyj 103 SNVT_hvac_Ovrd

SNVT_hvac_overid



38 minimalna wartość zadana

39 maksymalna wartość zadana

0 Normalna praca

1 nadciśnienie

2 podciśnienie

3 przewietrzanie

4 wszystko zamknięte

5 poŜar

nviFlow00 Z_Wej 15 SNVT_flow 0…65535[l/s] przepływ powietrza nr 1

nviFlow01 Z_Wej 15 SNVT_flow 0…65535[l/s] przepływ powietrza nr 2

nviFlow02 Z_Wej 15 SNVT_flow 0…65535[l/s] przepływ powietrza nr 3

nviFlow03 Z_Wej 15 SNVT_flow 0…65535[l/s] przepływ powietrza nr 4

nviFlow04 Z_Wej 15 SNVT_flow 0…65535[l/s] przepływ powietrza nr 5

nviFlow05 Z_Wej 15 SNVT_flow 0…65535[l/s] przepływ powietrza nr 6

nviFlow06 Z_Wej 15 SNVT_flow 0…65535[l/s] przepływ powietrza nr 7

nviFlow07 Z_Wej 15 SNVT_flow 0…65535[l/s] przepływ powietrza nr 8

nviFlow08 Z_Wej 15 SNVT_flow 0…65535[l/s] przepływ powietrza nr 9

nviFlow09 Z_Wej 15 SNVT_flow 0…65535[l/s] przepływ powietrza nr 10

nvoFlowTotal00 Z_Wyj 15 SNVT_flow 0…65535[l/s] suma wartości przepływu nr 1

nvoFlowTotal01 Z_Wyj 15 SNVT_flow 0…65535[l/s] suma wartości przepływu nr 2

nvoAbsFlow01 Z_Wyj 15 SNVT_flow 0…65'534[l/s] wartośc przepływu powietrza dla wejścia X3

OC_occupied ustawienie wykoŜystania pokoju (zajęty)

OC_unoccupied ustawienie wykoŜystania pokoju (nie zajęty)

OC_bypass ustawienie wykoŜystania pokoju (obejście)

OC_standby ustawienie wykoŜystania pokoju (wstrzymany)

nviBasicload Z_Wej 81 SNVT_lev_percent [-]100…100[%] wartość wyjściowa podstawowego regulatora obciąŜenia

OC_occupied sygnał zwrotny zajmowania innych regulatorów w pokoju (zajęty)

OC_unoccupied
sygnał zwrotny zajmowania innych regulatorów w pokoju (nie 

zajęty)

OC_bypass
sygnał zwrotny zajmowania innych regulatorów w pokoju 

(obejście)

OC_standby
sygnał zwrotny zajmowania innych regulatorów w pokoju 

(wstrzymany)

1(100%) wydaŜenie aktywne

0(0%) wydaŜenie nie aktywne

nviFhFb Z_Wej 109 SNVT_occupancy

nvoComAlm Z_Wyj 95 SNVT_switch

nvoEmergeOvrd_2 Z_Wyj 103 SNVT_hvac_Ovrd

nviOccupancy Z_Wej 109 SNVT_occupancy



SNVT SNVT type opis

nviRequest Z_Wej 92 SNVT_obj_request

nvoStatus Z_Wyj 93 SNVT_obj_status

nvoFileDirectiory Z_Wyj 114 SNVT_address

nviRelStpt_1 Z_Wej 81 SNVT_lev_percent 0-100%
refernecyjna wartośc przepływu wyrazona w % maksymalnego 

przepływu
Pozycja wymuszona regulatora VAV 1 (nawiew)

0-19.5 zamkniety

20-39,5 minimalny przepływ

40-59,5 Średnia wartośc przepływu

60-79,5 Maksymalny przepływ

80-100 Nominalny przepływ

nvoActValue_1 Z_Wyj 81 SNVT_lev_percent 0-100% procent otwarcia przepustnicy regulatora VAV 1 wyrazona w %

Aktualna pozycja wymuszona reguloatora VAV 1

10 zamkniety

30 minimalny przepływ

50 Średnia wartośc przepływu

70 Maksymalny przepływ

90 Nominalny przepływ

nvoAbsAngle_1 Z_Wyj 0-90o kąt otwarcia przepustnicy regulatora VAV 1

nvoAbsFlow_1 Z_Wyj 15 SNVT_flow 0-65534 [l/s] aktualna wartośc przepływu na regulatorze VAV 1

nvoFlowStpt_1 Z_Wyj 15 SNVT_flow 0-65534 [l/s] Wartośc zadana przepływu

Alarmy

0 Brak alarmu

38 przepływ za wysoki

63 przepływ za niski

100 Alarm

Zmienne LONWORKS systemu SMAYLAB dla aplikacji 
ACT101 

nviActState_1 Z_Wej 95 SNVT_switch

Z_Wyj 95 SNVT_switch

Z_Wyj 95 SNVT_switch

nvoActStateFb_1

nvoAlm_1

100 Alarm

0 Normalna praca

1 nadciśnienie

2 podciśnienie

3 przewietrzanie

4 wszystko zamknięte

5 poŜar

0 Normalna praca

1 nadpisywanie pozycji

2 nadpisywanie bezwzględnej wartości zadanej

3 nadpisywanie względnej wartości zadanej

4 przepustnica zamknięta

5 przepustnica otwarta

6 minimalna wartość zadana

7 maksymalna wartość zadana

17 nadpisywanie pozycji

18 nadpisywanie bezwzględnej wartości zadanej

19 nadpisywanie względnej wartości zadanej

20 przepustnica zamknięta

21 przepustnica otwarta

22 minimalna wartość zadana

23 maksymalna wartość zadana

33 nadpisywanie pozycji

34 nadpisywanie bezwzględnej wartości zadanej

35 nadpisywanie względnej wartości zadanej

36 przepustnica zamknięta

SNVT_hvac_overid

SNVT_hvac_emer
g

103Z_WejnviEmergeOvrd_1

nviManOvrd_1 Z_Wej 111



37 przepustnica otwarta

38 minimalna wartość zadana

39 maksymalna wartość zadana

0 Normalna praca

1 nadciśnienie

2 podciśnienie

3 przewietrzanie

4 wszystko zamknięte

5 poŜar

nviFlow00 Z_Wej 15 SNVT_flow 0…65535[l/s] przepływ powietrza nr 1

nviFlow01 Z_Wej 15 SNVT_flow 0…65535[l/s] przepływ powietrza nr 2

nviFlow02 Z_Wej 15 SNVT_flow 0…65535[l/s] przepływ powietrza nr 3

nviFlow03 Z_Wej 15 SNVT_flow 0…65535[l/s] przepływ powietrza nr 4

nviFlow04 Z_Wej 15 SNVT_flow 0…65535[l/s] przepływ powietrza nr 5

nviFlow05 Z_Wej 15 SNVT_flow 0…65535[l/s] przepływ powietrza nr 6

nviFlow06 Z_Wej 15 SNVT_flow 0…65535[l/s] przepływ powietrza nr 7

nviFlow07 Z_Wej 15 SNVT_flow 0…65535[l/s] przepływ powietrza nr 8

nviFlow08 Z_Wej 15 SNVT_flow 0…65535[l/s] przepływ powietrza nr 9

nviFlow09 Z_Wej 15 SNVT_flow 0…65535[l/s] przepływ powietrza nr 10

nviFlow10 Z_Wej 15 SNVT_flow 0…65535[l/s] przepływ powietrza nr 11

nviFlow11 Z_Wej 15 SNVT_flow 0…65535[l/s] przepływ powietrza nr 12

nvoFlowTotal00 Z_Wyj 15 SNVT_flow 0…65535[l/s] suma wartości przepływu nr 1

nvoFlowTotal01 Z_Wyj 15 SNVT_flow 0…65535[l/s] suma wartości przepływu nr 2

nvoAbsFlow01 Z_Wyj 15 SNVT_flow 0…65'534[l/s] wartośc przepływu powietrza dla wejścia X3

nvoFlowDI Z_Wyj 15 SNVT_flow 0…65'534[l/s] wartośc przepływu powietrza dla wejścia DI4, DI5 i X2

OC_occupied ustawienie wykoŜystania pokoju (zajęty)

OC_unoccupied ustawienie wykoŜystania pokoju (nie zajęty)

OC_bypass ustawienie wykoŜystania pokoju (obejście)

OC_standby ustawienie wykoŜystania pokoju (wstrzymany)

nvoEmergeOvrd_
1

Z_Wyj 103 SNVT_hvac_Ovrd

nviOccupancy Z_Wej 109 SNVT_occupancy

OC_standby ustawienie wykoŜystania pokoju (wstrzymany)

nviBasicload Z_Wej 81 SNVT_lev_percent [-]100…100[%] wartość wyjściowa podstawowego regulatora obciąŜenia

OC_occupied
sygnał zwrotny zajmowania innych regulatorów w pokoju 

(zajęty)

OC_unoccupied
sygnał zwrotny zajmowania innych regulatorów w pokoju (nie 

zajęty)

OC_bypass
sygnał zwrotny zajmowania innych regulatorów w pokoju 

(obejście)

OC_standby
sygnał zwrotny zajmowania innych regulatorów w pokoju 

(wstrzymany)
1(100%) wydaŜenie aktywne

0(0%) wydaŜenie nie aktywne

bit 0 ustawienie alarmu (zwarcie przekaźnika 1)

bit 1 ustawienie alarmu (zwarcie przekaźnika 2)

bit 2 ustawienie alarmu (zwarcie przekaźnika 3)

bit 3 ustawienie alarmu (zwarcie przekaźnika 4)

bit 4 ustawienie alarmu (zwarcie przekaźnika 5)

bit 5 ustawienie alarmu (zwarcie przekaźnika 6)

bit 6 ustawienie alarmu (anulowanie sygnału z BMS)

bit 7 ustawienie alarmu ( wskaźnik LED na panelu i alarm dźwiękowy)

bit 8 ustawienie alarmu (wskaźnik LED na panelu)

bit 9 ustawienie alarmu (alarm dzwiękowy wyłączony)

bit 10 ustawienie alarmu (potwierdzać dzwiękiem)

bit 11
ustawienie alarmu ( alarm dzwiękowy włączony 

z potwierdzeniem)

bit 12
ustawienie alarmu (alarm dzwiękowy włączony 

bez potwierdzenia)

nviFhFb Z_Wej 109 SNVT_occupancy

nvoComAlm Z_Wyj 95 SNVT_switch

nviAlmMode Z_Wej 83 SNVT_state



bit 13 ustawienie alarmu (wszystko OK Led włączony)

bit 14 ustawienie alarmu (ostrzeŜenie LED włączony)

bit 15 ustawienie alarmu (alarm LED włączony)

bit 0 wyjście alarmu (DI1)

bit 1 wyjście alarmu (DI2)

bit 2 wyjście alarmu (DI3)

bit 3 wyjście alarmu (DI4)

bit 4 wyjście alarmu (DI5)

bit 5 wyjście alarmu (wyjście na panel HMI)

bit 6 wyjście alarmu (nocne próby aktywne)

bit 7 wyjście alarmu (bez funkcji)

bit 8 wyjście alarmu (bez funkcji)

bit 9 wyjście alarmu (bez funkcji)

bit 10 wyjście alarmu (bez funkcji)

bit 11 wyjście alarmu (tryb testu włączony)

bit 12 wyjście alarmu (sygnał dzwiekowy włączony)

bit 13 wyjście alarmu (OK LED włączony)

bit 14 wyjście alarmu (ostrzeŜenie LED włączone)

bit 15 wyjście alarmu (alarm LED włączony)

nviRmRelStpt Z_Wej 81 SNVT_lev_percent 0…100[%] wymienianie powietrza w pokoju nie zaleŜnie od zajętści

0-19,5 Bez wymiany w pokoju 0[l/s]

20-39,5 Wymana wg parametru: minFlowLabUnocc

40-59,5 Wymana wg parametru: minFlowStandby

60-79,5 Wymana wg parametru: minFlowLabOcc

80-100 Wymana wg parametru: maxFlow

bez wartości Normalna praca

nvoRmValue Z_Wyj 81 SNVT_lev_percent 0…100[%] zmiany powietrza w pomieszczeniu na podstawie maxFlow

10 tryb pracy: nie określa zmiany powietrza w pomieszczeniu

30 tryb pracy: zmiana powietrza wg parametru: minFlowLabUnocc

nvoAlmMode Z_Wyj 83 SNVT_state

nviRmState Z_Wej SNVT_switch95

30 tryb pracy: zmiana powietrza wg parametru: minFlowLabUnocc

50 tryb pracy: zmiana powietrza wg parametru: minFlowStandby

70 tryb pracy: zmiana powietrza wg parametru: minFlowLabOcc

90 tryb pracy: zmiana powietrza wg parametru: maxFlow

nvoEffRmFlStpt Z_Wyj 15 SNVT_flow 0…65534[l/s] wartośc skuteczna minimum zmian w pomieszczeniu

nvoBasicload\nvo
RmFlAlm

Z_Wyj 81 SNVT_lev_percent [-]100…100[%] wartość wyjściowa z regulatora podstawowego

0…65534[l/s]
Maksymalna wymiana powietrza w pomieszczeniu. 

Ustawiana przez GLT
65535[l/s] wartoś 0[l/s]

0…65534[l/s]
Minimalna wymiana powietrza przy zajętości. 

Ustawiana przez GLT
65535[l/s] wartość 0[l/s]

0…65534[l/s]
Minimalna wymiana powietrza przy nie zajętości. 

Ustawiana przez GLT.
65535[l/s] wartość 0[l/s]

0-19,5 regulacja do 0 Pa

20-39,5 regulacja do wartości zadaniej min

40-59,5 regulacja do wartości zadaniej mid

60-79,5 regulacja do wartości zadaniej max

80-100 regulacja do wartości zadaniej nom

nviPreStpt Z_Wej 113 SNVT_press_p [-]32768…32766 ustawienie ciśnienia w pokoju

nviActPre Z_Wej 113 SNVT_press_p [-]32768…32766 rzeczywiste wartość ciśnienia w pokoju

x czujnik ciśnienia dostosowany do normalnego

0-100 wyjście czujnika ciśnienia jest zamroŜony

10 regulator ciśnienia dostosowuje się do 0 Pa

30 regulator ciśnienia dostosowuje się do min

50 regulator ciśnienia dostosowuje się do mid

nvoRmState Z_Wyj 95 SNVT_switch

MaxFlow
Param. 
Konfig.

SNVT_flow15

MinFiLabOn
Param. 
Konfig.

15 SNVT_flow

MinFiLabOff
Param. 
Konfig.

15 SNVT_flow

nviActPreState Z_Wej 95 SNVT_switch

nviPreCtrlOff Z_Wej 95 SNVT_switch

nvoActPreStFb Z_Wyj 95 SNVT_switch



70 regulator ciśnienia dostosowuje się do max

90 regulator ciśnienia dostosowuje się do nom

nvoPreStpt Z_Wyj 113 SNVT_press_p -32768 .. 32766 Wartość zadana ciśnienia w pomieszczeniu

alarm nieprawoidłowego ciśnienia w pomieszczeniu

0 bez alarmu

0,34 ostrzeŜenie o ciśnieniu

0,67 alarm o ciśnieniu

1 brak czujnika cośnienia

nviY2 Z_Wej 81 SNVT_lev_percent 0…100[%] wyjscie sygnału z wyjścia X7

nviY3 Z_Wej 81 SNVT_lev_percent 0…100[%] wyjscie sygnału z wyjścia X8

nvoTempSensor Z_Wyj 105 SNVT_lev_temp_p
[-

]273…327.66[C]
wartość czujnika temperatury

nvi Temps Z_Wej

1st wartośc zadana dla chłodzenia (lato)
2nd value is not used
3rd value is not used

4th wartość zadana dla grzania (zima)
5th value is not used
6th value is not used

nvoTemp01 Z_Wyj temp. pomieszczenia

nvoTemp02 Z_Wyj temp. nawiewu

nvoPrAlm Z_Wyj 95 SNVT_switch



SNVT SNVT type opis

nviRequest Z_Wej 92 SNVT_obj_request

nvoStatus Z_Wyj 93 SNVT_obj_status

nvoFileDirectiory Z_Wyj 114 SNVT_address

nviRelStpt_1 Z_Wej 81 SNVT_lev_percent 0-100%
refernecyjna wartośc przepływu wyrazona w % maksymalnego 

przepływu
Pozycja wymuszona regulatora VAV 1 (nawiew)

0-19.5 zamkniety

20-39,5 minimalny przepływ

40-59,5 Średnia wartośc przepływu

60-79,5 Maksymalny przepływ

80-100 Nominalny przepływ

nvoActValue_1 Z_Wyj 81 SNVT_lev_percent 0-100% procent otwarcia przepustnicy regulatora VAV 1 wyrazona w %

Aktualna pozycja wymuszona reguloatora VAV 1

10 zamkniety

30 minimalny przepływ

50 Średnia wartośc przepływu

70 Maksymalny przepływ

90 Nominalny przepływ

nvoAbsAngle_1 Z_Wyj 0-90o kąt otwarcia przepustnicy regulatora VAV 1

nvoAbsFlow_1 Z_Wyj 15 SNVT_flow 0-65534 [l/s] aktualna wartośc przepływu na regulatorze VAV 1

nvoFlowStpt_1 Z_Wyj 15 SNVT_flow 0-65534 [l/s] Wartośc zadana przepływu

Alarmy

0 Brak alarmu

38 przepływ za wysoki

63 przepływ za niski

100 Alarm

nviRelStpt_2 Z_Wej 81 SNVT_lev_percent 0-100%
refernecyjna wartośc przepływu wyrazona w % maksymalnego 

przepływu
nvoActValue_2 Z_Wyj 81 SNVT_lev_percent 0-100% procent otwarcia przepustnicy regulatora VAV 2 wyrazona w %

nvoAbsFlow_2 Z_Wyj 15 SNVT_flow 0-65534 [l/s] aktualna wartośc przepływu na regulatorze VAV 2

nvoFlowStpt_2 Z_Wyj 15 SNVT_flow 0-65534 [l/s] Wartośc zadana przepływu

nvoAlm_2 Z_Wyj 95 SNVT_switch Alarmy

0 Normalna praca

1 nadciśnienie

2 podciśnienie

3 przewietrzanie

4 wszystko zamknięte

5 poŜar

0 Normalna praca

1 nadpisywanie pozycji

2 nadpisywanie bezwzględnej wartości zadanej

3 nadpisywanie względnej wartości zadanej

4 przepustnica zamknięta

5 przepustnica otwarta

6 minimalna wartość zadana

7 maksymalna wartość zadana

17 nadpisywanie pozycji

18 nadpisywanie bezwzględnej wartości zadanej

19 nadpisywanie względnej wartości zadanej

20 przepustnica zamknięta

21 przepustnica otwarta

Zmienne LONWORKS systemu SMAYLAB dla aplikacji 
ACT201 

nviManOvrd_1 Z_Wej SNVT_hvac_overid111

nvoAlm_1 Z_Wyj 95 SNVT_switch

nviEmergeOvrd_1 Z_Wej 103 SNVT_hvac_emerg

SNVT_switch95Z_WejnviActState_1

nvoActStateFb_1 Z_Wyj 95 SNVT_switch



22 minimalna wartość zadana

23 maksymalna wartość zadana

33 nadpisywanie pozycji

34 nadpisywanie bezwzględnej wartości zadanej

35 nadpisywanie względnej wartości zadanej

36 przepustnica zamknięta

37 przepustnica otwarta

38 minimalna wartość zadana

39 maksymalna wartość zadana

0 Normalna praca

1 nadciśnienie

2 podciśnienie

3 przewietrzanie

4 wszystko zamknięte

5 poŜar

nviFlow00 Z_Wej 15 SNVT_flow 0…65535[l/s] przepływ powietrza nr 1

nviFlow01 Z_Wej 15 SNVT_flow 0…65535[l/s] przepływ powietrza nr 2

nvoFlowTotal00 Z_Wyj 15 SNVT_flow 0…65535[l/s] suma wartości przepływu nr 1

nvoFlowTotal01 Z_Wyj 15 SNVT_flow 0…65535[l/s] suma wartości przepływu nr 2

nvoFlowDI Z_Wyj 15 SNVT_flow 0…65'534[l/s] wartośc przepływu powietrza dla wejścia DI4, DI5 i X2

OC_occupied ustawienie wykoŜystania pokoju (zajęty)

OC_unoccupied ustawienie wykoŜystania pokoju (nie zajęty)

OC_bypass ustawienie wykoŜystania pokoju (obejście)

OC_standby ustawienie wykoŜystania pokoju (wstrzymany)

nviBasicload Z_Wej 81 SNVT_lev_percent [-]100…100[%] wartość wyjściowa podstawowego regulatora obciąŜenia

OC_occupied sygnał zwrotny zajmowania innych regulatorów w pokoju (zajęty)

OC_unoccupied sygnał zwrotny zajmowania innych regulatorów w pokoju (nie zajęty)

OC_bypass sygnał zwrotny zajmowania innych regulatorów w pokoju (obejście)

OC_standby
sygnał zwrotny zajmowania innych regulatorów w pokoju 

(wstrzymany)

0-33.75 brak wymuszenia

34-66.75 załączenie wymuszenia

67-100 wyłączenie wymuszenia

0xFF funkcja nieuŜywana

0-19.5 wyłączenie (standby)

20-39.5 tryb auto

40-59.5 tryb 1

60-79.5 tryb 2

80-100 tryb 3

bit0/bit15 zajety

bit1/bit14 nie zajety

bit2/bit13 tryb 3

1(100%) wydaŜenie aktywne

0(0%) wydaŜenie nie aktywne

OC_occupied sygnał zwrotny zajmowania innych regulatorów w pokoju (zajęty)

OC_unoccupied sygnał zwrotny zajmowania innych regulatorów w pokoju (nie zajęty)

OC_bypass
sygnał zwrotny zajmowania innych regulatorów w pokoju (obejście) 

nie uŜywany

nvoComAlm Z_Wyj 95 SNVT_switch

nvoActLabUse Z_Wyj 109 SNVT_occupancy

nviFanCmd Z_Wej 95 SNVT_switch

nviFhState Z_Wej 83 SNVT_state

nviFhFb Z_Wej 109 SNVT_occupancy

nviForceMode Z_Wej 95 SNVT_switch

nviOccupancy 109Z_Wej SNVT_occupancy

nvoEmergeOvrd_1 Z_Wyj 103 SNVT_hvac_Ovrd



OC_standby
sygnał zwrotny zajmowania innych regulatorów w pokoju 

(wstrzymany) nie uŜywany
OC_occupied sygnał zwrotny zajmowania innych regulatorów w pokoju (zajęty)

OC_unoccupied sygnał zwrotny zajmowania innych regulatorów w pokoju (nie zajęty)

OC_bypass
sygnał zwrotny zajmowania innych regulatorów w pokoju (obejście) 

nie uŜywany

OC_standby
sygnał zwrotny zajmowania innych regulatorów w pokoju 

(wstrzymany) uŜywany jeśli aktywny jest tryb 2
0(0) brak wymuszenia

1(100) wymuszenie aktywne

10 wyłączenie (standby)

30 tryb auto

50 tryb 1

70 tryb 2

90 tryb 3

bit0/bit15 zajety

bit1/bit14 nie zajety

bit2/bit13 tryb 3

OC_occupied

OC_unoccupied

bit 0 ustawienie alarmu (zwarcie przekaźnika 1)

bit 1 ustawienie alarmu (zwarcie przekaźnika 2)

bit 2 ustawienie alarmu (zwarcie przekaźnika 3)

bit 3 ustawienie alarmu (zwarcie przekaźnika 4)

bit 4 ustawienie alarmu (zwarcie przekaźnika 5)

bit 5 ustawienie alarmu (zwarcie przekaźnika 6)

bit 6 ustawienie alarmu (anulowanie sygnału z BMS)

bit 7 ustawienie alarmu ( wskaźnik LED na panelu i alarm dźwiękowy)

bit 8 ustawienie alarmu (wskaźnik LED na panelu)

bit 9 ustawienie alarmu (alarm dzwiękowy wyłączony)

bit 10 ustawienie alarmu (potwierdzać dzwiękiem)

bit 11 ustawienie alarmu ( alarm dzwiękowy włączony z potwierdzeniem)

bit 12 ustawienie alarmu (alarm dzwiękowy włączony bez potwierdzenia)

bit 13 ustawienie alarmu (wszystko OK Led włączony)

bit 14 ustawienie alarmu (ostrzeŜenie LED włączony)

bit 15 ustawienie alarmu (alarm LED włączony)

bit 0 wyjście alarmu (DI1)

bit 1 wyjście alarmu (DI2)

bit 2 wyjście alarmu (DI3)

bit 3 wyjście alarmu (DI4)

bit 4 wyjście alarmu (DI5)

bit 5 wyjście alarmu (wyjście na panel HMI)

bit 6 wyjście alarmu (nocne próby aktywne)

bit 7 wyjście alarmu (bez funkcji)

bit 8 wyjście alarmu (bez funkcji)

bit 9 wyjście alarmu (bez funkcji)

bit 10 wyjście alarmu (bez funkcji)

bit 11 wyjście alarmu (tryb testu włączony)

bit 12 wyjście alarmu (sygnał dzwiekowy włączony)

bit 13 wyjście alarmu (OK LED włączony)

bit 14 wyjście alarmu (ostrzeŜenie LED włączone)

bit 15 wyjście alarmu (alarm LED włączony)

0 brak ostrzeŜenia

34-66.75 ostrzeŜenie świeci Ŝółta dioda led

67-100 ostrzeŜenie świeci Ŝółta  dioda led włączony buzzer

nvoAlmMode Z_Wyj 83 SNVT_state

nviWarnCmd Z_Wej 95 SNVT_switch

nvoFhQu Z_Wyj 109 SNVT_occupancy

nviAlmMode Z_Wej 83 SNVT_state

SNVT_switch95Z_WyjnvoFan

nvoFhState Z_Wyj 83 SNVT_state

nvoOccSensor Z_Wyj 109 SNVT_occupancy

nvoForceMode Z_Wyj 95 SNVT_switch



0 brak ostrzeŜenia

34-66.75 ostrzeŜenie świeci Ŝółta dioda led

67-100 ostrzeŜenie świeci Ŝółta dioda led włączony buzzer

nviFaceVelStpt Z_Wej

nvoFaceVelStpt Z_Wyj 35 SNVT_speed_mil 0…65,535m/s wartość prękości powietrza w przestrzeni okna

0(0) okno zamkniete

1(0…100%) okno otwarte

0(0) okno zamkniete

1(0…100%) okno otwarte

nvoActFaceVel Z_Wyj 35 SNVT_speed_mil 0…65,535m/s wartość prękości powietrza w przestrzeni okna

FhFlow0

FhFlow1

FhFlow2

FaceVel0

FaceVel1

nviSashCmd Z_Wej 117 SNVT_setting brak funkcji

nviSashOverr Z_Wej 117 SNVT_setting brak funkcji

nvoSashCmd Z_Wyj 117 SNVT_setting brak funkcji

nvoSashSw Z_Wyj 117 SNVT_setting brak funkcji

0(0) wyłączenie światła

1(100) załączenie światła

0(0) wyłączenie światła

1(100) załączenie światła

0(0) wyłączenie światła

1(100) załączenie światła

0(0) wyłączenie światła

1(100) załączenie światła
SNVT_switch95Z_WyjnvoLightSw

SNVT_switch95Z_WejnviLightFb

nvoLightCmd Z_Wyj 95 SNVT_switch

nvoActSashVal1 Z_Wyj 95 SNVT_switch

nviLightCmd Z_Wej 95 SNVT_switch

nviAlmCmd Z_Wej 95 SNVT_switch

nvoActSashVal0 Z_Wyj 95 SNVT_switch


