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Praktický návod



Vytvoření 
nového 
projektu
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2.



Nastavení 
komunikace



Informace o
projektu



Nastavení 
domu (rozsáhlé 

projekty)



Přidání 
elementu 
(prvku)

1.

2. 3. 4.



Nastavení 
parametrů



Stejným způsobem by jsme přidali všechny prvky které jsou součástí 
laboratorního panelu. Pro  jednoduchost si otevřeme přednastavený projekt.

Zavření 
okna



Otevření 
přednastavenéh

o projektu



Projekt 
neukládáme!!

!



Otevřeme soubor 
zaklad_konfigurace_

vzor



Projekt „uložit 
jako“ pod svým 

názvem



Uložení 
projektu



Přidání 
základní vazby

1.

2.
3.

4.
5.

6.



Navázání 
komunikace s 
lab. panelem

Pozor, vždy se může připojit jen jeden uživatel!!!



Zápis 
programu



LH

LD

S1

Po stisknutí LH se rozsvítí S1, po stisknutí LD zhasne S1.



Inteligentní elektroinstalace
obytného domu

Systém Ego-n 

Prezentace systému



Rozdíl mezi klasickou a 
sběrnicovou elektroinstalací

 Klasická
 Historie se datuje na 

konec 19. století
 Rozšířenost
 Nižší cena
Menší variabilita
 Složitější tažení 

elektroinstalace

 Sběrnicová
 Vyšší komfort a 

variabilita
 Snadnější 

rozšiřitelnost 
Možnost změny 

funkce vypínačů
 Vyšší cena



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)



Základní informace o systému Ego-n

 Ego-n je sběrnicový systém využívající pro 
komunikaci mezi jednotlivými prvky 
sběrnici, tvořenou čtyřkilovým kabelem, 
kdy dva vodiče slouží pro přenos 
informace a dva pro napájení systémů. 
V případě potřeby lze použít i bezdrátové 
ovládací prvky.



Sběrnice v systému Ego-n

 Primární sběrnice
 Na sběrnici jsou připojeny jednotlivé vstupy, výstupy, 

modul řídící a modul napájecí 

 Sekundární sběrnice
 sběrnice propojuje řídící členy  a jsou na ni připojeny 

vstupně výstupní jednotky jako jsou modul 
komunikační, modul GSM, modul vysílací RF a modul 
logických funkcí. 



Úroveň nastavování systému Ego-n

 Basic
 Je to instalace s jedním řídícím modulem, lze 

programovat bez použití počítače tzv. tlačítkovým 
módem. 

 Plus
 Představuje instalaci s více než jedním řídícím 

modulem nebo s požadavky na logické funkce, GSM 
ovládání, popř. vizualizaci tj. při použití sekundární 
sběrnice, lze programovat s použitím počítače.



Základní struktura systému Ego-n



Laboratorní panel inteligentní 
elektroinstalace Ego-n

 Schéma zapojení
 Laboratorní panel
 Přehled prvků



Schéma zapojení



Laboratorní panel

Modul dig. 
vstupů

Modul 
komunikační

Modul 
napájecí

Modul řídící

Modul spínací 
4x10A

Modul spínací 
4x16A

Modul log. 
funkcí

Modul 
žaluziový

Modul pro 
termohlavice

Snímač 
pohybu

Prog. 
termostat

Snímač 
tlačítkový 1

Snímač 
tlačítkový s RF 
přijímačem 3

RF  vysílač

Snímač 
tlačítkový 2



Základní dělení prvků

 Řídící systémové prvky
Modul řídící
Modul napájecí



Základní dělení prvků

 Snímače Ego-n
 Tlačítkový snímač
 Tlačítkový snímač s RF přijímačem
 Vysílač čtyřtlačítkový
 Snímač pohybu
 Programovatelný termostat
Modul digitálních vstupů



Základní dělení prvků

 Akční členy
Modul spínací
Modul spínací pro termohlavice
Modul žaluziový



Základní dělení prvků

 Prvky sekundární sběrnice
Modul komunikační
Modul logických funkcí



Modul řídicí

 Základní prvek primární 
sběrnice 

 Pro komunikaci mezi 
sběrnicemi, pro připojení 
prvků primární sběrnice

 Napájení z primární 
sběrnice

 Musí být v instalaci 
vždy!!!!



Modul napájecí

 Základní prvek 
primární sběrnice 

 Pro napájení prvků 
primární sběrnice

 Musí být v instalaci 
vždy!!!!



Tlačítkový snímač

 Základní prvek 
primární sběrnice 

 Pro napájení prvků 
primární sběrnice

 Musí být v instalaci 
vždy!!!!



Tlačítkový snímač s RF přijímačem

Funkce
 Pro ovládání elektrických 

spotřebičů
 Pro ovládání naprogramovaných 

výstupů (akčních členů)
(spínání, stmívání, žaluzie atd.)

 Trojice LED umožňuje signalizaci 
jakéhokoliv stavu (režim PLUS)

 Integrovaný RF přijímač umožňuje 
příjem až 31 vysílačů

 RF vysílačem lze ovládat i jiná 
zařízení, než ovládá přijímač



Vysílač čtyřtlačítkový
Funkce
 Bezdrátové ovládání 

elektrických spotřebičů
 Bezdrátové ovládání 

naprogramovaných výstupů 
(akčních členů) spínání, 
stmívání, žaluzie atd.

 RF vysílačem lze ovládat i jiná 
zařízení, než ovládá přijímač

 Lze namontovat do instalace 
dodatečně

 Možnost montáže na speciální 
typy podkladů (např. sklo, 
korpus postele)



Snímač pohybu
Funkce

 Pro automatické bezdotykové snímání osvětlení 
chodeb, WC apod.

Programování

Basic
 ON/OFF (5s – 10 min.)
 Reakce na pohybující se osoby
 Možnost manuálního sepnutí

Plus (shodné funkce jako režim Basic)
 ON/OFF (0,5s – 60 min.)



Programovatelný termostat
Funkce
 Pro centrální ovládání teploty (topení/chlazení)
 Pro individuální ovládání teploty (pomocí spínacího 

modulu termohlavic a termohlavic)

Programování
Basic

 ON/OFF
 noční útlum
 zvýšení, snížení teploty na určitou dobu
 Dálkové ovládání pomocí např. centrálního snímače

Plus (shodné funkce jako režim Basic)
 Měření teploty v místnosti
 Ukazatel doby chodu (spotřeby)



Modul digitálních vstupů
Funkce
 Pro zjišťování přítomnosti napětí nebo sepnutí 

kontaktů
 Připojení libovolného nesystémového zařízení 

požárního hlásiče, signalizace úniku vody, 
nesystémové termostaty, spínací hodiny, okenní a 
dveřní kontakty a další

 3 varianty 8x 12-24V , 8 x 230V , 8x proudová 
smyčka

Programování
Basic

 Režim ON/OFF 
 Monitorování stavu kontaktů

Plus (shodné funkce jako režim Basic)



Modul spínací
Funkce
 Pro spínací elektrických spotřebičů
 3 varianty 4 x 10 A, 8 x 10 A, 4 x 16 A (pro 

zásuvky)

Programování
Basic

 Režim ON/OFF 
 Režim   OFF
 Režim   ON

Plus (shodné funkce jako režim Basic)
 Časovač (TIMER)
 Tlačítko (PUSCH)



Modul spínací pro termohlavice
Funkce
 Pro ovládání termohlavic ústředního (dálkového) 

vytápění
 Pro spínací elektrických spotřebičů (6 x 1A)

Programování
Basic

 Režim ON/OFF 
 Režim   OFF
 Režim   ON

Plus (shodné funkce jako režim Basic)
 Časovač (TIMER)
 Tlačítko (PUSCH)
 PWM



Modul žaluziový
Funkce
 Modul určen pro ovládání až šesti žaluzií
 Spínaný výkon 1000 VA (jednofázový motor s 

rozběhovým kondenzátorem)

Programování
Basic

 Roleta (nahoru / dolu)
 Roleta (nahoru)
 Roleta (dolu)

Plus (shodné funkce jako režim Basic)



Modul komunikační
Funkce
 Řízení komunikace po sekundární sběrnici
 Napájení sekundární sběrnice
 Umožňuje připojení PC do systému Ego-n
 Integrovaný webserver pro ovládání systému 

přes PC (PDA)
 Integrováno 40 časových bloků

Programování
 Není potřeba (po připojení PC dojde k 

inicializaci)



Modul logických funkcí
Funkce
 Modul zajišťuje provádění základních 

logických operací (AND, OR a XOR)
 Možnost negace funkcí
 Obsahuje 30 dvoustavových logických bloků

Programování
Basic

 nelze

Plus
 Pomocí PC lze nastavit požadované logické 

funkce
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