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1 Úvod
Pojem inteligentní elektroinstalace je ve světě znám od roku 1996, ale bouřlivější rozvoj
nastal teprve od roku 1998. V tomto oboru držíme krok se světovým trendem a veškeré
novinky jsou známé i u nás v ČR.
Už dávno nemáme v domě jen čtyři zásuvky a v rohu místnosti lampu. Dnešní moderní doba
vyžaduje komfortnější, modernější a úspornější bydlení.
Přibylo spoustu nových systémů pro řízení a zabezpečení domova, kdy nastává pro uživatele
problém složitého ovládání těchto systémů a zvyšují se energetické nároky.
Tuto problematiku řeší inteligentní elektroinstalace pro domovní řízení.
Je nutné si uvědomit, že tento systém neslouží jen ke zvýšení komfortu bydlení, ale zároveň
šetří veškeré regulovatelné energie v objektu. Úspory se projeví nejen v rodinných domcích,
ale i v komerčních budovách s větším počtem lidí, kteří mohou nerušeně pracovat a nemusí se
starat o intenzitu osvětlení, tepla, otevřená okna, zapomenuté rozsvícené žárovky v temných
místnostech a chodbách.
Stiskem jediného tlačítka snímače jsme schopni ovládat osvětlení, vytápění, žaluzie a mnoho
spotřebičů v celém domě najednou či jakkoli provázaně podle zadaných požadavků. Stačí
naprogramovat jediný snímač nebo dálkový ovladač. Všechny prvky napojené na
elektroinstalaci lze ovládat centrálně, po místnostech a samozřejmě i naprosto individuálně.
Podrobněji se budeme zabývat moderním systémem Ego-n od firmy ABB s.r.o.
Přednosti systému Ego-n :











Komfort a úspory energie
Centrální i individuální řízení
Inteligence a logické funkce
Ovládání osvětlení, žaluzií, spotřebičů
Nastavení různých světelných scén
Simulace přítomnosti
Dálkové a bezdrátové ovládání
Vizualizace na PDA
Komunikace prostřednictvím SMS zpráv nebo počítačem přes internet
Bezpečná, inteligentní a moderní elektroinstalace
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2 Rozdíl mezi klasickou a sběrnicovou elektroinstalací
2.1 Klasická elektroinstalace
Klasické elektroinstalace je známa od konce 19. století, kdy byl od uživatelů vznesen
požadavek na ovládání několika svítidel v domě. V dnešní době se klasická elektroinstalace
používá stále ve velké míře pro ovládání osvětlení, ale také pro ovládání zásuvek, rolet,
žaluzií, topení a dalších spotřebičů.
Rozhodnutí o umístění a ovládání elektrospotřebičů je ze strany investora nezbytné již ve fázi
projektu, nejpozději při hrubé stavbě. Jakékoliv pozdější změna funkcionalicity s sebou nese
vícenáklady na úpravu elektroinstalace, spojené většinou s hrubým zásahem do stavební
konstrukce.

2.2 Sběrnicová elektroinstalace
Sběrnicová elektroinstalace Ego-n je navržena pro zvýšení komfortu a variability
elektroinstalací. Základním rozdílem proti klasické elektroinstalaci je způsob tažení
elektroinstalace, který celý postup velmi zjednodušuje. Je to nástroj, kterým lze velmi snadno
elektroinstalaci rozšířit, změnit funkce vypínačů, instalaci ovládat na dálku a dalších funkcí,
které jsou obtížně realizovatelné nebo nerealizovatelné v klasické elektroinstalaci.

3 Možnosti systému Ego-n









Řízení spínání a stmívání osvětlení
Detekci vnitřního a venkovního pohybu
Řízení pohybu žaluzií, předokeních rolet a markýz
Řízení vytápění a chlazení, klimatizace
Ovládání libovolných spotřebičů (s možností vzájemného blokování na základě vložených
priorit)
Logické, centrální a časové funkce
Vizualizace a dálkové ovládání
Vzdálený přístup a ovládání (prostřednictvím GSM a internetu)

Systém Ego-n se díky svým možnostem uplatní zejména v rodinných domech, bytových
domech, rekreačních objektech, restauracích, kancelářích a jiných objektech.

4 Základní informace o systému Ego-n
Ego-n je sběrnicový systém využívající pro komunikaci mezi jednotlivými prvky sběrnici,
tvořenou čtyřvodičovým kabelem, kdy dva vodiče slouží pro přenos informace a dva pro
napájení systémů. V případě potřeby lze použít i bezdrátové ovládací prvky.
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4.1 Sběrnice v systému Ego-n
Systém tvoří dva typy sběrnice, které přenášejí komunikaci mezi jednotlivými prvky


Primární sběrnice
Sekundární sběrnice

Na základní primární sběrnici jsou připojeny jednotlivé vstupy – snímače (tlačítkové snímače,
digitální vstupy apod.), výstupy – akční členy (modul spínací, stmívací apod.), modul řídící
(zajišťuje přenos informací mezi prvky systém) a modul napájecí .
Vstupy (snímače) převádějí akci od uživatele nebo jiného zařízení (stisk tlačítka, povel
z termostatu o změně teploty atd.) na datovou informaci, která je odeslána po sběrnici a dle
nastavení vyhodnocena výstupem, který provede požadovanou akci (sepnutí, stmívání atd).
Komunikace po sběrnici probíhá tak, že každý prvek systému jak na primární, tak na
sekundární sběrnici, má své jedinečné registrační číslo uložené na vyjímatelné paměťové
kartě.
Sekundární sběrnice propojuje řídící členy (primárních sběrnic) a jsou na ni připojeny vstup/
výstupní jednotky jako jsou modul komunikační, modul GSM, modul vysílací RF a modul
logických funkcí.

5 Úrovně nastavování systému Ego-n
Systém Ego-n je tvořen dvěma úrovněmi - Basic a Plus v závislosti na rozsahu a požadované
funkčnosti instalace.

5.1 Basic
Je to instalace s jedním řídícím modulem, lze ji programovat bez použití počítače tzv.
tlačítkovým módem. Spínání osvětlení, stmívání, činnost rolet, snímačů pohybů i provázání
termostatů a termohlavic se nastavuje velmi snadno aktivací příslušného výstupu akčního
členu a přiřazením tlačítka snímače dvojitým stiskem hmatníku tlačítka.

5.2 Plus
Představuje instalaci s více než jedním řídícím modulem nebo s požadavky na logické funkce,
GSM ovládání, popř. vizualizaci tj. při použití sekundární sběrnice.
V tomto případě je nutné nastavit parametry prvků systému a systém oživit programovým
režimem, tj. počítačem připojeným ke komunikačnímu modulu s využitím programu Ego-n
Asistent
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Obr. 1 Základní struktura systému Ego-n
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6 Laboratorní panel inteligentní elektroinstalace Ego-n
6.1 Schéma zapojení laboratorního panelu Ego-n
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Obr. 2 Schéma zapojení laboratorního panelu Ego-n
MRC
MNA
SNT1,2
SNRF3
RFV
SNP
PRT

Modul řídící
Modul napájecí
Snímač tlačítkový - dvojnásobný
Snímač tlačítkový s RF přijímačem
RF vysílač
Snímač pohybu
Programovatelný termostat

DIGI
MS10
MS16
MST
MZL
MKO
LOG

Modul digitálních vstupů
Modul spínací 4x10A
Modul spínací 4x16A
Modul spínací pro termohlavice
Modu žaluziový
Modul komunikační
Modul logických funkcí
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6.2 Laboratorní panel Ego-n

Obr. 3 Laboratorní panel Ego-n
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6.3 Popis prvků laboratorního panelu Ego-n
6.3.1 Řídící systémové prvky:
Modul řídící
Řídící modul je základní člen primární sběrnice. Zajišťuje základní komunikaci mezi primární
a sekundární sběrnicí. Je určen pro řízení, detekci chyb a kontrolu zpráv primární sběrnice se
sekundární sběrnicí, řízení primární sběrnice, napájení primární sběrnice.
Programování všech parametrů je možné pouze za použití počítače přes komunikační modul s
využitím programu Ego-n Asistent.

Obr. 4 Modul řídící
Modul napájecí
Napájecí modul dodává napětí nutné pro činnost sběrnice systému a pro napájení prvků
připojených ke sběrnici, které nemají vlastní zdroj. Tento modul se neprogramuje, pouze se
zapojí k elektrickému proudu a připojí se k primární sběrnici.

Obr. 5 Modul napájecí

6.3.2 Snímače Ego-n
Tlačítkový snímač dvojnásobný
Tlačítkový snímač se používá v systému pro ovládání zvolených výstupů nebo spotřebičů.
Funkce v úrovni Basic:
 Ovládání naprogramovaných vstupů (spínání, stmívání, vyvolávání funkce...). Stiskem
horního hmatníku dojde k zapnutí a stiskem dolního k vypnutí.
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Funkce v úrovni Plus:
 Ovládání naprogramovaných vstupů (spínání, stmívání, vyvolávání funkce...).
sepnutí/vypnutí lze pomocí PC naprogramovat na libovolný hmatník snímače.
 Signalizace libovolného stavu pomocí LED diod.
 Aktivace útlumů teploty pro termostaty atd.

Obr. 6 Tlačítkový snímač
Tlačítkový snímač s RF přijímačem dvojnásobný
Tlačítkový snímač s RF přijímačem se používá v systému Ego-n pro ovládání zvolených
výstupů nebo spotřebičů buď přímo stiskem hmatníku nebo pomocí RF vysílačů.
Funkce v úrovni Basic:
 Ovládání naprogramovaných vstupů (spínání, stmívání, vyvolávání funkce...). Stiskem
horního hmatníku dojde k zapnutí a stiskem dolního k vypnutí naprogramovaného
výstupu.
 Možnost nahrání až 31 vysílačů do paměti snímače
Funkce v úrovni Plus:
 Ovládání naprogramovaných vstupů (spínání, stmívání, vyvolávání funkce...).
sepnutí/vypnutí lze pomocí PC naprogramovat na libovolný hmatník snímače.
 Signalizace libovolného stavu pomocí LED diod.
 Aktivace útlumů teploty pro termostaty
 Možnost nahrání až 31 vysílačů do paměti snímače
 Správa nahraných vysílačů v paměti pomocí PC
Vysílač čtyřtlačítkový
Vysílač slouží ve spolupráci se snímači tlačítkovými s RF (přijímač RF signálu do sběrnice)
k dálkovému bezdrátovému ovládání elektrických spotřebičů. Vysílače komunikují s přijímači
prostřednictvím kódovaného rádiového signálu.
Funkce v úrovni Basic:
 Ovládání naprogramovaných vstupů (spínání, stmívání, vyvolávání funkce scény atd).
Funkce v úrovni Plus:
 Ovládání naprogramovaných vstupů (spínání, stmívání, vyvolávání funkce...).
Stiskem horního hmatníku dojde k zapnutí a stiskem dolního k vypnutí
naprogramovaného výstupu.
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Snímač pohybu
Snímač pohybu slouží k samočinnému bezdotykovému ovládání osvětlení chodeb, schodišť,
sklepů,venkovních prostor, příchodových cest, garáží a dalších prostor a pro podobné aplikace
v systému, kde zajišťuje úsporné a časově omezené ovládání elektrických spotřebičů.
Funkce v úrovni Basic:
 Reakce na pohybující se osoby
 Možnost manuálního sepnutí
Funkce v úrovni Plus:
 Reakce na pohybující se osoby
 Předávání informace o intenzitě osvětlení do sběrnice

Obr. 7 Snímač pohybu
Programovatelný termostat
Programovatelný termostat se používá pro regulaci teploty v místnostech objektů vybavených
sběrnicí Ego-n. V úrovni Plus lze zablokovat ruční nastavení termostatu (vhodné zejména pro
hotelové pokoje a penziony)
Funkce v úrovni Basic:
 Zapnuto/vypnuto
 Funkce nočního útlumu
 Dočasné zvýšení/snížení teploty
 Omezení maximální teploty podlahy
Funkce v úrovni Plus:
 Zapnuto/vypnuto
 PWM modulace pro řízení ventilů topných soustav a termohlavic
 Měření teploty v místnosti (monitoring teploty místnosti pro systém)
 Omezení maximální teploty podlahy
 Vyslání informace do sběrnice pouze při změně teploty nebo odesílání informace o
teplotě v intervalu 10 min.

12

Obr. 8 Programovatelný termostat
Modul digitálních vstupů 8 x 12-24V
Moduly digitálních vstupů se používají v systému pro zjišťování přítomnosti napětí nebo
sepnutí kontaktu. Moduly umožňují připojení libovolného nesystémového zařízení do
systému inteligentního řízení. Jako vstup lze využít informaci například ze zabezpečovacího
systému, detektorů úniku kouře, okenních kontaktů, termostatů a spínačů. Na vstupy modulu
8x12-24 V lze připojit prvky s max. spínacím napětím 24 V.
Funkce v úrovni Basic:
 Monitorování stavu kontaktu zapni/vypni
 Režim dvojtlačítko – dvojice vstupů (1+2, 3+4, 5+6 a 7+8) simuluje funkci
jednonásobného (dvojtlačitkového) snímače. Při přivedení napětí (sepnutí kontaktu) na
vstupy 1,3,5 nebo 7 se do sběrnice odvysílá zpráva odpovídající stisku horního tlačítka
(zapnout výstup). Při přivedení napětí (sepnutí kontaktu) na vstupy 2,4,6 nebo 8 se do
sběrnice odvysílá zpráva odpovídající stisku dolního tlačítka (vypnutí výstupu)
Funkce v úrovni Plus:
 Monitorování stavu kontaktu zapni/vypni
 Režim dvojtlačítko – dvojice vstupů (1+2, 3+4, 5+6 a 7+8) simuluje funkci
jednonásobného (dvojtlačitkového) snímače. Při přivedení napětí (sepnutí kontaktu) na
vstupy 1,3,5 nebo 7 se do sběrnice odvysílá zpráva odpovídající stisku horního tlačítka
(zapnout výstup). Při přivedení napětí (sepnutí kontaktu) na vstupy 2,4,6 nebo 8 se do
sběrnice odvysílá zpráva odpovídající stisku dolního tlačítka (vypnutí výstupu)
 Vysílač stavu kontaktu (lze nastavit opakované vysílání zprávy o stavu vstupu
v režimu vysílače stavu kontaktů)

Obr. 9 Modul digitálních vstupů
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6.3.3 Akční členy
Modul spínací 4x10A, 4x 16A
Spínací modul umožňuje silové ovládání (spínání) až 8 spotřebičů. Modul plní funkci spínače,
časovače, tlačítka, vypínače a speciální komfortní funkce světelných scén.
Funkce v úrovni Basic:
 Vypínač ON/OFF dvojtlačítkový mód
 Vždy zapni ON stiskem horního hmatníku snímače spínací modul kontakt relé sepne ,
stiskem dolního hmatníku snímače nebude vykonána žádná akce.
 Vždy vypni OFF stiskem dolního hmatníku snímače spínací modul kontakt relé
rozepne , stiskem horního hmatníku snímače nebude vykonána žádná akce
Funkce v úrovni Plus:
 Vypínač ON/OFF (dvojtlačítkový mód)
 Vypínač ON/OFF (jednotlačítkový mód) – opakovaným stiskem libovolného
(naprogramovaného) hmatníku snímače – spínací kontakt relé sepne, pokud byl
v předchozím stavu rozepnut. Pokud byl sepnut, rozepne.
 Vždy zapni ON stiskem horního hmatníku snímače spínací modul kontakt relé sepne ,
stiskem dolního hmatníku snímače nebude vykonána žádná akce.
 Vždy vypni OFF stiskem dolního hmatníku snímače spínací modul kontakt relé
rozepne , stiskem horního hmatníku snímače nebude vykonána žádná akce
 Časovač TIMER – spínací kontakt zůstane sepnutý na předem definovanou dobu
v rozsahu 1s až 30 minut.
 Tlačítko PUSH – pokud je tlačítkový snímač sepnut krátce (<1s), sepne výstupní
kontakt relé na dobu asi 750ms. Při dlouhém stisku tlačítkového snímače kontakt relé
sepne a zůstane sepnut po dobu dlouhého stisku tlačítkového snímače.
 Scéna SCENE – spínací kontakty vybraných relé se po stisku tlačítka nastaví do
předem nastavených stavů.

Obr. 10 Modul spínací
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Modul spínací pro termohlavice
Modul spínací pro termohlavice se používá v systému pro ovládání až šesti termohlavic
ústředního topení ( případně i jiných elektrických spotřebičů s max. proudem
1A ). Výstupními prvky spínacího modulu jsou polovodičová relé.
Funkce v úrovni Basic:
 Vypínač ON/OFF signálem z prostorového termostatu se spínací kontakt relé sepne
(rozepne).
 Vždy zapni ON stiskem tlačítka se sepne relé . Tato funkce je požita pouze jako
funkce modul spínací.
 Vždy vypni OFF stiskem tlačítka se rozepne relé. Tato funkce je použita pouze jako
funkce modulu spínací.
Funkce v úrovni Plus:
 Vypínač ON/OFF (dvojtlačítkový mód)
 Vypínač ON/OFF (jednotlačítkový mód)
 Tlačítko PUSH
 Vždy vypni OFF
 Vždy zapni ON
 Pulzně-šířková modulace PWM - v rámci zvolené periody se podle hodnoty na vstupu
mění poměr mezi dobou zapnutí a vypnutí výstupu.

Obr. 11 Modul spínací pro termohlavice
Modul žaluziový
Žaluziový modul se v systému používá pro ovládání až šesti rolet, žaluzií a podobných
elektrických spotřebičů. Maximální spínací výkon je 6A u odporové zátěže a 1000VA pro
jednofázový motor s rozběhovým kondenzátorem.
Funkce v úrovni Basic:
 Roleta (dvojtlačítkový mód) – krátkým stiskem horního tlačítka snímače se spíná
kontakt relé pro pohyb směrem nahoru, opakovaným stiskem se pohyb zastaví,
stiskem dolního tlačítka se spíná kontakt relé pro pohyb směrem dolů, opakovaným
stiskem se pohyb zastaví. Při dlouhém stisku (>0,5s) tlačítka snímače dojde k sepnutí
kontaktu relé jen po dobu stisku tlačítka – pohyb nahoru/dolů + stop (krátký a dlouhý
stisk pro polohování lamel).
 Roleta nahoru – krátkým i dlouhým stiskem horního hmatníku tlačítka snímače se
spíná kontakt relé pro pohyb směrem nahoru na předem naprogramovanou dobu
sepnutí (90s).
 Roleta dolů - krátkým i dlouhým stiskem dolního hmatníku tlačítka snímače se spíná
kontakt relé pro pohyb směrem dolů na předem naprogramovanou dobu sepnutí (90s).
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Funkce v úrovni Plus:
 Roleta (dvojtlačítkový mód) – viz Basic
 Roleta (jednotlačítkový mód) – krátkými stisky tlačítka snímače se připojený motor
pohonu střídavě přepíná pro směr pohybu nahoru, stop, dolů, stop atd.
 Roleta centrál - krátkým i dlouhým stiskem horního hmatníku tlačítka snímače se
spíná kontakt relé pro pohyb směrem nahoru, krátkým i dlouhým stiskem dolního
hmatníku tlačítka snímače se spíná kontakt relé pro pohyb směrem dolů. Nelze použít
v jednotlačítkovém módu. Doba běhu motoru je dána přednastavenou dobou sepnutí.
 Stop - krátkým i dlouhým stiskem tlačítka snímače se kontakt relé rozepne
 Nahoru+ - dlouhým stiskem (>3s !) tlačítka snímače se zapne motor pro pohyb
směrem nahoru na předem naprogramovanou dobu sepnutí.
 Dolů+ - dlouhým stiskem (>3s !) tlačítka snímače se zapne motor pro pohyb směrem
dolů na předem naprogramovanou dobu sepnutí

Obr. 12 Modul žaluziový

6.3.4 Prvky sekundární sběrnice
Modul komunikační
Komunikační modul řídí sekundární sběrnici systému. Zajišťuje napájení a řízení komunikace
mezi prvky, které jsou připojeny na sekundární sběrnici. Umožňuje připojení systému k
počítači pomocí sítě Ethernet. Obsahuje 40 časových bloků pro ovládání akčních členů.
Modul má v sobě předem nadefinovanou IP adresu, pod kterou se hlásí do sítě a registrační
číslo, díky kterému komunikuje s primární a sekundární sběrnicí. Veškerá nastavení a
programování se provádí pouze pomocí PC.
Funkce:
 Řízení sekundární sběrnice
 Napájení sekundární sběrnice
 Komunikace PC přes Ethernet pro nastavení v systému Plus
 Detekce chyb na sekundární sběrnici
 Obsahuje webový server pro vzdálené ovládání instalace
 Obsahuje 40 časových bloků pro časové ovládání akčních prvků (například časové
ovládání žaluzií, venkovního osvětlení apod.)
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Obr. 13 Modul komunikační

Modul logických funkcí
Funkce:
 zajišťuje provádění základních logických funkcí (AND, NOT, OR, XOR, NAND )
 obsahuje 30 dvojvstupových logických bloků.
 Logické funkce umožňují vytvářet příkazy podmíněné obsahem dvou nebo více
vstupních zpráv. Výstupem logického bloku je zpráva předávána po sběrnici do
akčních prvků systému. Logické funkce se nastavují pouze v programu Ego-n
Asistent.

Obr. 14 Modul logických funkcí

7 Spuštění programu Ego-n Asistent, základní nastavení
vazeb
1. Spuštění v režimu offline
Po spuštění programu je zobrazeno uvítací okno, které umožní následující operace.
 Otevření jednoho z pěti naposledy otevřených projektů
 Založení nového projektu
 Otevření libovolného projektu
Ve spodní části okna se zobrazují informace o zvoleném projektu.
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Obr. 15 Spuštění programu Ego-n
2. Nový projekt
Při založení nového projektu je automaticky nabídnuta možnost nastavení parametrů projektu
 Nastavení komunikace
 Informace o projektu
 Nastavení domu

Obr. 16 Nastavení parametrů projektu
V režimu offline jsou všechny parametry volitelné. Doporučujeme vyplnit všechna políčka
pro lepší orientaci v uložených projektech a jednodušší přechod na režim online.
3. Přidání prvků do projektu
Přehled prvků použitých na laboratorním panelu Ego-n s výpisem registračních čísle.
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Označení
MRC
SNT1
SNT2
SNRF3
RFV
SNP
PRT
DIGI
MS10
MS16
MST
MZL
MKO
LOG
-----

Popis
Modul řídící
Snímač tlačítkový
Snímač tlačítkový
Snímač tlačítkový s RF přijímačem
RF vysílač
Snímač pohybu
Programovatelný termostat
Modul digitálních vstupů
Modul spínací 4x10A
Modul spínací 4x16A
Modul spínací pro termohlavice
Modu žaluziový
Modul komunikační
Modul logických funkcí
Web rozhraní

Registrační číslo
A0 00 00000000A3
B0 60 00000002AE
B0 60 00000000D1
B6 60 00000000C5
C0 00 0000024B6E
B1 03 000000009A
B2 0B 0000000058
B3 08 000000006E
E6 04 000000008D
E6 04 00000000C7
E3 06 0000000035
E2 06 0000000066
51 28 0000000001
D2 20 0000000033
52 32 0000000001

Při prvním spuštění programu v režimu offline je nutné přidat prvky podle výše uvedené
tabulky. Pro možnost pozdějšího odzkoušení programu v režimu online, musíme pozorně
opsat registrační čísla prvků. V případě chybného zadání nelze vytvořený program otestovat
protože Egn-n Asistent simulační režim neumožňuje.

Obr. 17 Přidání prvků do projektu
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Důležité je přidat jako první řídící modul, který je základním prvkem primární sběrnice a
umožňuje nám přidat až 64 prvků typu snímač nebo akční člen k primární sběrnici.
V levé části vyberte řídící modul - z tabulky opište registrační číslo řídícího modulu - klikněte
na tlačítko přidat - napište jméno modulu – potvrďte OK a zavřete okno.

2

3

6

1
4

5

Obr. 18 Přidání řídícího modulu

Komunikační modul je druhý prvek, který je důležité přidat do projektu. Modul je základním
řídícím prvkem sekundární sběrnice, zajišťuje napájení prvků sekundární sběrnice a
komunikaci mezi jednotlivými prvky sekundární sběrnice.
Tímto způsobem přidejte další potřebné prvky pro zadanou úlohu. U prvků zatím nenastavujte
jiný parametr než jméno, budeme následně řešit v dalším kroku.
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Obr. 19 Přehled všech vložených prvků

4. Vytváření základních vazeb
Aby systém mohl fungovat, je nutné vytvořit takzvané vazby mezi snímačem a výstupním
prvkem systému. Ve variantě Basic se tak děje pomocí ovládacích tlačítek na jednotlivých
přístrojích. Podobným způsobem se vytváří vazby i pomocí programu Ego-n Asistent. Zde
k tomu účelu slouží karty Vazby a Vazby pokročilé.
Po aktivaci karty je na pravé straně okna programu seznam použitelných výstupů systému,
rozdělený do skupin podle druhu. Na levé straně je seznam použitelných snímačů systému
opět rozdělených do skupin. K vytvoření vazby jsou zapotřebí následující kroky:
a.
b.
c.
d.

V pravé části vyberete požadovaný výstup, který chcete ovládat
V levé části vyberete požadovaný snímač, kterým chcete ovládat vybraný výstup
Ve střední části okna stiskněte tlačítko Nový.
V zobrazeném okně nastavte parametry vazby.
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Obr. 20 Vytváření základní vazby
5. Nastavení parametrů vazeb
Při vytváření nebo editaci vazby je možné obecně měnit následující parametry:
a. Výběr událostí snímače, na který výstup reaguje. V případě tlačítkového snímače se
volí jednotlivá tlačítka nebo jejich kombinace, v případě digitálního vstupu se mění
změny stavů, v případě analogové veličiny se volí prahová hodnota.
b. Po nastavení vstupu vazby je potřebné zvolit akci, která se provede na základě přijaté
události.
c. V případě, že výstupní přístroj má více kanálů, je možné v rámci tohoto přístroje
ovládat více vstupů najednou se shodným nastavením. Tato funkce je využitelná
hlavně při nastavování scénických snímačů, pokud chceme ovládat více vstupů
stejným snímačem apod.
d. Pokud je vstupem tlačítkový snímač se signalizací, je možné při zakládání vazby
zavést zároveň i vazbu zpětné signalizace. Zpětná signalizace je vhodná při ovládání
vzdálených vstupů, kdy není přímo viditelný stav výstupu ( např. světlo v garáži
ovládané ze vstupní haly).
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Obr. 21 Nastavení parametrů vazby
6. Pokročilé vazby
Princip editace je shodný jako u základních vazeb, pouze je zde uživateli umožněno vytvářet
složitější vazby mezi jednotlivými prvky systému ( např. vazba mezi výstupem signalizační
LED.)
7. RF
Karta RF je určena ke správě RF vysílačů uložených v přijímačích. Které jsou připojeny
k systému. V pravé části jsou vypsány dostupné RF přijímače. Po vybrání určitého přijímače
je v levé části vypsán seznam uložených vysílačů. Vysílač lze pojmenovat, případně změnit
režim jejich funkce:
RF kód - režim dalšího tlačítkového snímače, je nutné vytvoření vlastních vazeb.
Kopie tlačítek přijímače – vysílač kopíruje tlačítka přijímače, provádějí se shodné akce bez
nutnosti vytváření dalších vazeb.
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Obr. 22 Nastavení RF přijímače

8. Logika
Logické bloky umožňují vytvářet podmíněné vazby, tedy že určitá akce na výstupu systému
se provede na základě více vstupních událostí např. pokud je otevřené okno, zavři topení
v místnosti, pokud je okno zavřeno, topí se normálně).
Vytvoření logické vazby probíhá v následujících krocích:
a. Výběr vstupních snímačů.
b. Výběr jednotky logických bloků, ve které bude logická vazba vytvořena – jednotku
vyberete v pravé části karty Logika.
c. Založení nového logického bloku – stiskem tlačítka Nový. V polích Vstup A a Vstup
B se objeví nápis Vyberte snímač.

24

d. Ze seznamu snímačů v levé části aplikace vybereme požadované dva snímače a
matenou „táhni a pusť“ je přeneseme do políček Vstup a resp. Vstup BN
e. Po úspěšném výběru snímačů se zobrazí okno nastavení nového logického bloku. Zde
vyberete jednu ze tří logických funkcí, případně negace na vstupech nebo výstupech.
Nezapomeňte logické bloky pojmenovat.
f. Po založení logického bloku je ještě potřebné vytvořit vazbu na výstup systému.
Přepněte se do karty Vazby a vyberte požadovaný výstup. V seznamu snímačů
vyhledejte podle jména nově založený logický blok a založte novou vazbu mezi
vybraným výstupem a novým logickým blokem.

Obr. 23 Nastavení Logického bloku
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9. Připojení k systému
Veškeré nastavení konfigurace byly provedeny v režimu offline, tedy bez fyzického připojení
systému a proto je nutné při vkládání prvků pozorně opisovat registrační čísla modulů (při
řešení laboratorních úloh bude k dispozici program s nastavenou konfigurací).
Po správném nastavení parametrů komunikace je možné stiskem tlačítka „Připojit“ navázat
komunikaci se systémem. Úspěšné spojení je signalizováno v levém dolním rohu aplikace
nápisem přihlášeno a tlačítko „Připojit“ se změní na „Odpojit“. Zrušení spojení lze provést
stiskem tlačítka „Odpojit“.

Obr. 24 Připojení k systému
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8 Příklady neřešených úloh pro laboratorní panel
8.1 Spínání osvětlení a zásuvek
Pro spínání osvětlení zvolte moduly spínací 4x10A (MS10), pro zásuvky (ovládání modul
spínací 4x16A (MS16).
Příklady spínání osvětlení a zásuvek:
a) Tlačítkový snímač SNT1 spíná S1, tlačítkový snímač SNT2 spíná S2 a tlačítkový snímač
SNRF3 spíná S3. LH,PH zapne výstup, LD,PD vypne výstup.
b) Tlačítkový snímač SNT1 spíná S1,S2. LH zap/vyp S1, LD zap/vyp S2.
c) Tlačítkový snímač SNT1 spíná S1. LH zapne výstup, PH vypne výstup.
d) Tlačítkový vysílač RFV spíná S3. LH,PH zapne výstup, LD,PD vypne výstup.
e) Tlačítkový snímač SNT2 (LH) sepne zásuvku P1 na dobu 14 s
f) Tlačítkový spínač SNT3 (LH) sepne zásuvku P1 na dobu 9s a po 2s sepne na dobu 9s P2
g) Tlačítkový vysílač RFV spíná S1,S2,S3. LH zapne S1, S2, vypne S3. LD vypne S1,S2,
zapne S3. PH vypne S1,S2,S3.
h) Snímač pohybu SNP spíná na dobu 11s S1,S2,S3.
SNP

PRT

RFV
SNT1

SNT2

SNRF3

LH PH

LH PH

LH PH

LH PH

LD PH

LD PD

LD PD

LD PD

S1 S2 S3

P1 P2

T1 T2
R1

Z1

Obr. 25 Spínání osvětlení a zásuvek
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8.2 Ovládání rolet a žaluzií
Pro ovládání žaluzií je určen modul žaluziový (MZL). Obsahuje reléové výstupy umožňující
ovládání až 6 nezávislých rolet či žaluzií.
Příklady ovládání rolet a žaluzií:
a) Tlačítkový snímač SNT1 (LH,LD) ovládá pohyb žaluzií Z1 v dvojtlačítkovém módu.
b) Tlačítkový snímač SNT2 (PH) ovládá pohyb rolet R1 v jednotlačítkovém módu.
c) Tlačítkový snímač SNT1 (LH,LD) ovládá pohyb žaluzií Z1 v režimu centrál.
d) Tlačítkový snímač SNT3 (PH,PD) ovládá pohyb žaluzií Z1 krátkým i dlouhým stiskem na
předem naprogramovanou dobu sepnutí.
e) Tlačítkový snímač SNT2 (LH,LD,PH) ovládá pohyb rolet R1 v režimu centrál. Při
stisknutí pravého horního tlačítka (PH) se výstup rozepne (režim stop).

SNP

PRT

RFV
SNT1

SNT2

SNRF3

LH PH

LH PH

LH PH

LH PH

LD PH

LD PD

LD PD

LD PD

S1 S2 S3

P1 P2

T1 T2
R1

Z1

Obr. 26 Ovládání rolet a žaluzií

8.3 Ovládání topení
Systém Ego-n je schopen pomocí snímačů teploty zasahovat a regulovat topné soustavy dle
níže popsaných způsobu řízení.
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1. Řízení spotřeby
Systémový termostat Ego-n předává do sběrnice informaci o překročení nastavené teploty
a předává teplotu akčním členům ve funkci ON / OFF – dvoustavová regulace. Pro tento
způsob regulace lze využít libovolný spínací akční člen.
2. Řízení spotřeby s omezením max. teploty např. podlahového vytápění.
Připojením snímače teploty vestavného lze omezit maximální teplotu např. podlahového
vytápění.
Příklady ovládání topení:
a) Programovatelný termostat je nastavený na režim topení, kdy požadovaná teplota
v místnosti je 22ºC . Pří sepnutí termostatu sepne výstup (otevře termohlavici) T1
b) Programovatelný termostat je nastavený na režim chlazení, kdy požadovaná teplota
v místnosti je 19ºC .
c) Programovatelný termostat je nastavený na režim dovolená (7dnů), kdy požadovaná
teplota v místnosti je 15ºC. Při sepnutí termostatu sepne výstup (otevře termohlavici) T2
d) Programovatelný termostat je nastavený na režim topení, kdy požadovaná teplota
v místnosti je 22ºC. Při sepnutí termostatu sepne výstup (otevře termohlavici) T1, T2.
V případě stisknutí tlačítka TL1 nebo TL2 rozepne výstup (zavře termohlavici) T1, T2.
SNP

TL1 TL2
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Obr. 27 Ovládání topení

SNRF3

Z1

29
Použitá literatura
ABB s.r.o. Elektro-Praga, Návrhový a instalační manuál, 4. vydání
ABB s.r.o. Elektro-Praga, Ego-n inteligentní elektroinstalace
ABB s.r.o. Elektro-Praga, Katalog domovní elektroinstalační materiál (prezentační CD)
ABB s.r.o. Elektro-Praga, Informační CD Ego-n inteligentní elektroinstalace
ABB s.r.o. Elektro-Praga, Internetové stránky www117.abb.com

9. Závěr
Předložený výukový materiál inteligentní elektroinstalace obytného domu měl za cíl
shromáždit a zpracovat pro výukové účely informace teoretického i praktického řešení dnes
již používané moderní formy inteligentní elektroinstalace. Materiál vznikl s laskavým
svolením firmy ABB s.r.o. Elektro-Praga, která je autorem systému EGO-n.
Ke zpracovanému výukovému materiálu patří prezentace systému stejně jako praktický
návod. Společně tyto materiály mohou ve výuce přiblížit v dostatečné hloubce danou
problematiku.

