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Úkol projektu 

1. Vytvořte projekt s inteligentní instalací postavenou na systému Ego-n použitého při realizaci 

modelu inteligentního domu, která bude splňovat následující zadání: 

a. Zkontrolujte a otevřete projekt pro stmívání zářivkového svítidla 

b. Proveďte konfiguraci GSM modulu tak, aby jím bylo možné rozsvěcet a zhasínat 

zářivku. 

c. Proveďte konfiguraci GSM modulu tak, aby odesílal SMS při každém rozsvícení zářivky 

d. Doplňte konfiguraci GSM modulu tak, aby zhasínal rozsvícenou zářivku. 

 

Výukové cíle projektu 
• pochopit založení nového projektu 

• umět navázat spojení s komunikačním modulem inteligentní instalace Ego-n 

• umět načíst konfiguraci inteligentní instalace  

• umět nastavit vazby mezi snímači a akčními členy 

• umět nastavit GSM modul na příjem a odesílání SMS 

• aplikovat obecné zásady konfigurace do konkrétní aplikace 

• umět vytvořený projekt nahrát do řídícího modulu instalace 

• umět ověřit správnou funkci aplikace na reálném modelu 

 

Studijní literatura 

1. Dokumentace ABB - ElektroPraga Jablonec; Inteligentní instalace, Návrhový a instalační 

manuál. 3. vydání Jablonec n. Nisou, 2009. 

2. Dokumentace ABB - ElektroPraga Jablonec; Inteligentní instalace, Základní manuál na SW 

Ego-n Asistent 2. 1. vydání Jablonec n. Nisou, 2011. 

3. Dokumentace ABB – ElektroPraga Jablonec; Nápověda k Ego-n Assistent 2.1. Jablonec nad 

Nisou, 2011.  

4. Roučka, Jakub. Inteligentní elektroinstalace. Absolventská práce SPŠ a VOŠ Písek, 2011 

5. Kovanda, Jakub. Inteligentní elektroinstalace. Maturitní práce SPŠ a VOŠ Písek, 2012 
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Teoretický rozbor 

Model inteligentního domu je vytvořen konstrukčně ze starých desek školních lavic. Skládá se ze 

dvou místností. Kuchyně a obývacího pokoje, které jsou osazeny jednotlivými prvky instalace: 

zásuvkami a osvětlením, které je tvořeno zářivkou se stmívacím předřadníkem a LED žárovkami  

12 V, 3 W. Vlastní prvky inteligentní instalace Ego-n jsou namontovány na vnější straně modelu 

domu a to na jedné boční stěně a zadní stěně. Snímače (ovládací prvky pak z čela modelu domu). 

Situaci modelu ukazují obrázky 1, 2, 3. Inteligentní instalaci je možné ovládat dálkovým 

ovladačem. 

Model je osazen následujícími prvky inteligentní instalace: 

- Řídící modul       

- Komunikační modul 

- Napájecí modul 

- Modul logických funkcí 

- Modul binárních vstupů 

- GSM modul 

- Spínací modul 

- Žaluziový modul 

- Modul pro ovládání termoventilů 

- Tlačítkový modul s LCD displejem 

- Tlačítkové snímače 

- Inteligentní snímač osvětlení 

- Termostatický modul 

- Modul s detektorem pohybu 

 

LCD panel s 
ovládáním 

snímače 

Obr. 1 
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Konfiguraci inteligentní instalace je možné provádět na úrovni Basic, kterou je možné dělat 

manuálně bez využití SW a slouží pro jednoduché úlohy a na úrovni Plus, jejíž použití je 

obsahem tohoto projektu. K jejímu použití je potřeba program Ego-n Assistent. 

   

 

 

  

Zdroj 24 V 

Komunikační 
modul 

Řídící modul 

GSM modul se 
záložním zdrojem 
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Přepěťová 
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Obr. 2 

Obr. 3 

Obr. 4 
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Postup řešení 

1. Se SW Ego-n IP Konfigurátor se připojíme k inteligentní instalaci a překontrolujeme 

nastavení síťového rozhraní, jehož správné nastavení je na obr. 4. Poté Ego-n IP 

Konfigurátor vypneme. 

2. spustíme Ego-n Asistenta, nastavíme IP adresu systému Ego-n (172.16.25.20), zvolíme nový 

projekt, volbu potvrdíme. Tím dojde ke spuštění Ego-n Asistenta 

3. v nabídkovém menu zvolíme Připojit 

4. Ego-n Asistent načte z inteligentní instalace HW sestavu instalace  

5. zvolíme, menu vazba 

6. zvolíme blok výstupních prvků – akčních členů a následně vybereme výstupní prvek, který 

bude součástí vazby (spínací prvek pro zářivku) 

7. přepneme na blok vstupních prvků – GSM modul 

8. zvolíme volbu, nová vazba, na základě které se otevře konfigurační panel, na kterém 

nastavíme parametry vazby mezi spínacím modulem (kanál K4) a GSM modulem 

9. nastavíme parametry GSM Modulu:  

a) seznam povolených telefonních čísel, která jsou oprávněna vydávat povely inteligentní 

instalaci; 

b) seznam příkazů, které mohou být zpracovány 

c) vazba mezi konkrétními příkazy a akcemi, které se následně provedou; 

10. nastavené vazby nahrajeme do inteligentní instalace: 

a) v prostředí Ego-n Assistent zvolíme Připojit  

b) zvolíme Odeslat 

 

Otázky k opakování 

1. popište postup kontroly nastavení síťového připojení instalace Ego-n 

2. vysvětlete založení nového projektu 

3. vysvětlete postup načtení konfigurace z instalace Ego-n 

4. vysvětlete postup tvorby vazby mezi akčním členem a snímačem pro zapínání/vypínání 

osvětlení 

5. vysvětlete postup tvorby vazby mezi akčním členem a GSM modulem 

6. vysvětlete princip nastavení GSM modulu 
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Logické funkce ∨ vytvoření vazby 
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Závěr – zhodnocení výsledků 
V této úloze jsem vytvořil nový projekt v konfiguračním prostředí Ego-n Asistent. Podle postupu 

jsem vytvořil vazby pro ovládání osvětlení modelu domu pomocí zářivkového svítidla. Po nahrání 

vytvořeného projektu jsem jej nahrál do řídící jednotky pomocí komunikačního modulu a školní 

sítě. Přenos projektu proběhl bez problémů. Pomocí jednoho dvojtlačítka jsem vyzkoušel rozsvěcet 

a zhasínat zářivkové svítidlo. Pomocí mobilního telefonu jsem odeslal na telefonní číslo SIM karty 

GSM modulu nastavený příkaz a ověřil si zhasínání rozsvíceného domu. Dále jsem ověřil, jestli 

došlo k odeslání SMS po rozsvícení zářivky na nastavený mobilní telefon. Při ověřování GSM 

modulu se vyskytly následující problémy … Lze tedy konstatovat, že vše bylo funkční podle zadání 

s výjimkou …  
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