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Úkol projektu 

1. Nastavte komunikační rozhraní programovatelného automatu pro komunikaci 

s elektronickým stmívaným předřadníkem: 

a. použijte digitální komunikaci mezi PLC a předřadníkem 

b. použijte systém C-Fox tj. metalické spojení obou prvků 

c. použijte kompaktní svítidlo s výkonem do 15 W 

d. pro kompaktní svítidlo nakonfigurujte možnost plynulé změny intenzity osvětlení, tj. 

nastavte stmívání zářivky. 

 

Výukové cíle projektu 
• pochopit založení nového projektu pro PLC 

• umět navázat spojení s komunikačním modulem inteligentní instalace C-Fox 

 

Studijní literatura 

1. Dokumentace Teco Kolín; Začínáme v Mosaicu. 8. vydání Kolín, 2010. 

2. Dokumentace Teco Kolín; Programování podle normy IEC 61 131-3. 10. vydání Kolín, 2007. 

3. Dokumentace Teco Kolín; GraphMaker. 1. vydání Kolín, 2003. 

4. Dokumentace Teco Kolín; Příručka projektování systému FOXTROT. 3.8d. revize Kolín, 2012. 

TXV 00411 rev. 3.8d, dostupné na www.tecomat.cz. 

5. Dokumentace Teco Kolín; Knihovna DaliLib. Kolín, 2010. 

6. Dokumentace Teco Kolín; Periferní moduly na sběrnici CIB. 10. Vydání Kolín, 2012. TXV 004 

13.1  

7. Dokumentace Teco Kolín; Příručka projektování CFox, RFox. Kolín, 2012. TXV 004 16 rev.1s 

8. Vývojové prostředí Mosaic v.2012.1, [cit. 14. 5. 2012]. Dostupn7 na www:  

http://www.tecomat.com/index.php?a=cat.311;  

 

http://www.tecomat.com/index.php?a=cat.311
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Teoretický rozbor 

Rozhraní DALI (Digital Addressable Lightning Interface) pro komunikaci se zařízeními 

používanými v osvětlovací technice, je řešeno v technické normě ČSN EN 62386. Rozhraní 

využívá k přenosu dat dvouvodičové vedení, jehož průřez ovlivňuje velikost komunikační 

vzdálenosti. Rozhraní zajišťuje přenos komunikačního protokolu s přenosovou rychlostí 1 200 b/s. 

Maximální zatížení sběrnice rozhraním jednoho zařízení je 2 mA, maximální povolený úbytek 

napětí na sběrnici je 2 V. Je možné použít topologii sběrnice, hvězda nebo jejich kombinaci. 

Umožňuje adresovat maximálně 64 samostatných zařízení nebo 16 skupin zařízení.  

U systému osvětlení, které je řízeno programovatelným automatem Foxtrot, se vytváří sběrnice 

DALI převodníkem rozhraní CIB/DALI, typ: C-DL-0012S (převodník CIB-DALI pro 12 

předřadníků DALI), který se připojuje na rozhraní CIB PLC. Ke správné funkci je nutné zajistit 

napájení sběrnice o dostatečném výkonu. U PLC s datem výroby 2013 a novější, napájení sběrnice 

do zatěžovacího proudu 100 mA zajišťuje samotný automat. U starších automatů je nutné zajistit 

napájení sběrnice externím zdrojem (C-BS-0001M, oddělovač sběrnice 1 A) jak ukazuje obrázek 

1.4. Každý převodník sběrnice CIB/DALI má přiřazenu z výroby unikátní kód, který je nutné zadat 

do konfiguračního panelu projektu ve vývojovém prostředí (obrázek 1.2).  

Osvětlení je možné ovládat následujícím způsobem: 

1. Pokud je DALI sběrnice neaktivní, ovládání osvětlení se uskutečňuje vypínačem, přes který 

je svítidlo napájeno 

2. Pokud je DALI sběrnice aktivní, je intenzita osvětlení řízena daty přenášenými po sběrnici. 

Pro úlohu je k dispozici osvětlení laboratoře S18, ve které je šest svítidel osazených dvojitým 

elektronickým předřadníkem se dvěma trubicemi o výkonu 56 W. Každé svítidlo je chová vůči 

DALI sběrnici jako jedna stanice typu slave. 

Na binární vstupy programovatelného automatu jsou připojeny dva spínače, které je možné použít 

pro zadávání informací potřebných pro řízení osvětlení. Pro přenos informací mezi PLC a svítidly 

jsou použity kroucené dvojpáry z datového kabelu. Napájení svítidel je provedeno vodičem CYKY 

3x1,5. 

Svítidlo je možné ovládat po přiřazení unikátní adresy každé samostatně, nebo po přiřazení do 

skupiny v rámci skupiny. K ulehčení práce se svítidly je ve vývojovém prostředí k dispozici 

knihovna DaliLib obsahující funkce a funkční bloky, které tvůrci aplikace usnadní návrh aplikace. 

Pro inspiraci je možné vyjít ze vzorového projektu, který obsahuje webovou aplikaci pro nastavení 

a ovládání svítidel. Pokud není Dali knihovna v knihovnách IEC manažeru, je nutné ji do projektu 

IEC manažera přidat. Postup přidání DaliLib ukazuje obrázek 1.6. 
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Obr. 1.1: Manažer projektu – nastavení připojení PLC k PC 

 
Obr. 1.2: Manažer projektu – konfigurace hw 
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Obr. 1.3: Definice Aliasů – globálních vstupních/výstupních datových elementů 

 

Obr. 1.4: Sestava řídicího systému: oddělovač sběrnice + PLC-Foxtrot + zdroj DC napětí 24 V 

+ svorkovnice + pojistky řídících obvodů 
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Obr. 1.5: Detail řídicího systému 

 

Obr. 1.6: Přidání DaliLib do IEC manažera 

 

Oddělovač 
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Postup řešení 

1. v prostředí Mosaic vytvoříme novou projektovou skupinu; 

2. ve vývojovém prostředí Mosaic vytvoříme nový projekt; 

3. zvolíme modulární plc – Foxtrot; 

4. provedeme výběr programovacího jazyku: LD; 

5. potvrdíme nabídnutou instanci programu; 

6. aktivujeme manažera projektu: 

a) zvolíme hw; 

b) zvolíme konfigurace hw; 

c) aktivujeme konfigurační panel rozhraní CIB; 

 
d) zvolíme volbu Přidat jednotku a následně vybereme jednotku. C-DL-0012S a nastavíme 

hw adresu jednotky; 

e) volbu potvrdíme 
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Otázky k opakování 

1. popište vytvoření nového projektu v Mosaicu 

2. popište postup přidání knihovny do IEC manažeru 

3. popište rozdíl mezi funkcí a funkčním blokem 

4. popište nastavení typu připojení plc k PC: lokální síť 

5. popište postup přidání převodníku rozhraní CIB-Dali 

 

Závěr – zhodnocení výsledků 
V této úloze jsem vytvořil nový projekt ve vývojovém prostředí Mosaic, který umožňuje 

konfiguraci hw programovatelného automatu. Programovatelný automat je rozšířen o převodník 

CIB/Dali, který je potřeba pro ovládání osvětlení. Důležité je zde správně nastavit adresu hw 

jednotky připojené na rozhraní CIB, bez které sběrnice Dali, není funkční. Správnou funkci 

převodníku rozhraní jsem zkontroloval podle indikace, kterou provádí stavová světelná dioda. 
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Příloha I: Zapojení modelu inteligentního domu 
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