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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. Načtěte konfiguraci instalace do konfiguračního SW Egon Asistent 

b. Na ovladači s LCD panelem nastavte ovládání spínání/vypínání zářivkového svítidla 

následovně: 

1. Na LCD panelu bude hlášení: „ Zářivkové světlo“ 

2. Pro zářivkové těleso bude možné rozsvěcet a zhasínat 

3. Na LCD panelu bude hlášení: „ Stmívání zářivky“ 

4. Zářivkové osvětlení bude možné snižovat a přidávat intenzitu osvětlení 

c. Na ovladači s LCD panelem bude možné rozsvěcet a zhasínat modré světlo v obýváku 

 

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 ovladačem s LCD panelem a akčními členy 

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

4. Kovanda, Jakub. Inteligentní elektroinstalace. Maturitní práce SPŠ a VOŠ Písek, 2012 



CZ.1.07/1.1.14/01.0032 Inovace výuky v Písku a okolí 2012 - 2014 
 

SPŠ a VOŠ Písek, Karla Čapka 402, 397 11 Písek  3 

Teoretický rozbor 

Model inteligentního domu je popsán v pracovním listu Konfigurace inteligentní instalace Ego-n: 

Ovládání GSM. Snímač tlačítkový s LCD je připojen na primární sběrnici systému Ego-n. 

Konfiguraci snímače je možné dělat v úrovni Basic a v úrovni Plus. V úrovni Plus se konfigurace 

snímače s LCD panelem provádí v konfiguračním software Ego-n Asistent dle dále uvedeného 

postupu. Snímač s LCD panelem umožňuje: 

- Zobrazování maximálně šestnácti hlášení o stavu zvolených prvků inteligentní instalace. 

Každé hlášení má maximálně 16 znaků. Vybrané hlášení je zobrazováno v inverzním režimu 

zobrazování. 

- Měření teploty v místě snímače vestavěným čidlem teploty v rozsahu od -10 °C do 55 °C. 

- Ovládání maximálně šestnácti prvků – akčních členů. Ovládání je možné pomocí čtyř 

tlačítek, která jsou umístěna pod LCD panelem. Význam jednotlivých tlačítek je zobrazován 

na spodním řádku displeje: 

o prostřední tlačítka: šipka nahoru, šipka dolu se používají k procházení jednotlivých 

naprogramovaných/nakonfigurovaných činností.  

o pravé tlačítko se používá k zapínání činnosti, nebo ke zvyšování hodnoty,  

o levé tlačítko k vypínání činnosti nebo ke snižování hodnoty. 

Snímač tlačítkový s LCD je zobrazen na obr.1. Snímač je schopen detekovat krátký a dlouhý stisk 

tlačítka. Dlouhý stisk trvá déle jak 0,5 s. Používané symboly pro ovládání jednotlivých typů 

spotřebičů jsou uvedeny v technickém návodu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1: Snímač tlačítkový s LCD 

LCD displej snímače se 
stavovými hlášeními 

Označení 
významu tlačítek 

Ovládací tlačítka snímače  
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Obr. 2: Klidový stav – výchozí hlášení 

 

Obr. 3: Nová konfigurace popisu vykonávané funkce 

Ovládací tlačítka 
snímače: 

- vypínání 
- volba akce 
- volba akce 
- zapínání  

nově vytvořené 
stavové hlášení  
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Postup řešení 

1. 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 

2. v nabídkovém menu zvolíme Připojit 

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

4. zvolíme menu: vazba 

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

bude součástí vazby (spínací prvek pro zářivku) 

6. přepneme na blok vstupních prvků – snímačů a následně vybereme snímač s LCD a ovládací 

pozici snímače, která bude použita pro ovládání spínání a vypínání zářivky 

7. vytvořenou vazbu potvrdíme 

8. zvolíme: nová vazba a na konfiguračním panelu provedeme nastavení vazby pro ovládání 

osvětlení ovladačem:  

a) ve výstupních prvcích zvolíme modré světlo obývák 

b) ve vstupních prvcích zvolíme ovládací prvky na snímači s LCD 

c) nastavíme parametry vazby 

9. nastavené vazby nahrajeme do inteligentní instalace 

 

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 snímačem pro stmívání zářivky 
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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 snímače s LCD panelem. Ten se 

vyskytuje jak mezi akčními členy (hlášení, která se objevují na LCD panelu), tak mezi snímači 

(ovládací prvky pro instalaci). Podle uvedeného postupy jsem vytvořil vazby pro ovládání osvětlení 

a vazby nahrál přes komunikační modul do řídícího modulu instalace. Po ověření funkce je možné 

konstatovat, že nastavené vazby jsou funkční podle zadání. Problémy se vyskytly v případě, že 

s inteligentní instalací chtělo komunikovat víc počítačů (v pozici stanice master). Při komunikaci je 

třeba důsledně dodržovat pravidlo: „právě komunikuje vždy jen jeden počítač“. 
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Příloha I: Zapojení modelu inteligentního domu 
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