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ABSTRAKT  
Práce se zabývá systémovou elektroinstalací Foxtrot a jejím využití v oblasti osvětlení. 

V teoretické části je porovnání klasické a systémové elektroinstalace, také je zde uveden 
přehled nejpoužívanějších sběrnicových systému pro řízení budov na našem trhu. Dále se pak 
práce věnuje popisu částí systému Foxtrot a vývojovému prostředí mosaic. V prostředí mosaic 
je vytvořen program pro řízení osvětlení na rozhraní DALI. Využitím nástroje WebMaker je 
provedena vizualizace programu a je umožněno jeho vzdálené řízení. Výstupem praktické části 
je laboratorní návod.  
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ABSTRACT 
This master's thesis deals with intelligent wiring Foxtrot and use in the field of lighting. 

The theoretical part is comparsion of classical and intelligent wiring. This section provides an 
overview of the most widely used bus system for building control in our market. Thesis is 
devoted to the description of the Foxtrot system and development environment mosaic.  In the 
development environment Mosaic is designed program for lighting control DALI interface. 
WebMaker enabled program visualization and his remote contorol. The result of practical part 
is a lab manual. 
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1 ÚVOD 
V polovině minulého století rozvoj výpočetní techniky umožnil řízení různých 

technologických procesů, což následně vedlo ke vzniku prvních systémových elektroinstalací. 
V průběhu času došlo k růstu poptávky po systémových elektroinstalacích. V současnosti od 
elektroinstalace požadujeme vyšší nároky na ovládání jednotlivých přístrojů a jejich vzájemnou 
komunikaci. Spolupráce mezi jednotlivými funkčními oblastmi elektroinstalace a jejich důmyslné 
řízení pomocí výpočetní techniky, mohou vést ke snížení spotřeby energií. Se systémovou 
elektroinstalací se dnes běžně setkáváme u novějších středně velkých komerčních objektů, kde 
značně napomáhají ke snížení nákladů na energie. U některých obytných objektů se můžeme 
rovněž setkat se systémovou elektroinstalací, kde je však komfort a úspora energií na úkor vyšší 
pořizovací ceny, která se pohybuje v rozmezí o cca 10-60 % vyšší než klasické elektroinstalace 
vzhledem k použitému systému, rozsahu elektroinstalace a požadavkům na její řízení. 

1.1 Srovnání klasické a systémové elektroinstalace 
V této podkapitole si uvedeme porovnání mezi klasickou a systémovou elektroinstalací, 

jejich výhody a nevýhody. Realizovat elektroinstalaci s tzv. vysokým uživatelským komfortem 
pomocí klasické elektroinstalace je velmi složité a nákladné, proto je u některých případů 
výhodnější využít některý z typů systémové elektroinstalace. 

1.1.1 Základní rozdíly mezi klasickou a systémovou elektroinstalací  
Klasické elektroinstalace jsou souborem jednotlivých funkčních oblastí, které mezi sebou 

nekomunikují a ovládací prvky přímo spínají provozní proudy jednotlivých zařízení.  

Systémové elektroinstalace se mezi sebou propojují jednotlivé funkční oblasti pomocí 
sběrnice, která mezi nimi umožňuje vzájemnou komunikaci. Jednotlivé typy systémových 
elektroinstalací se od sebe liší provedením zapojení sběrnice, což rozebereme v jedné 
z následujících kapitol. 

1.1.2 Výhody a nevýhody klasické elektroinstalace 
K nevýhodám tohoto typu elektroinstalací patří: 

• nepřehlednost elektroinstalace u rozsáhlých objektů s vyššími požadavky na řízení 

• jednotlivé funkční oblasti mezi sebou nespolupracují  

• nízká dynamičnost elektroinstalace 

Hlavní výhodou klasické elektroinstalace je její relativně nízká pořizovací cena u objektů 
s nízkými nároky na řízení jednotlivých spotřebičů. [1] 

1.1.3 Výhody a nevýhody systémové elektroinstalace 
Mezi výhody systémové elektroinstalace spadá:  

• vysoký uživatelský komfort  

• velmi dynamická elektroinstalace 

• propojení jednotlivých funkčních oblastí  

• možnost úspory energií 
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Nevýhodou systémových elektroinstalací může být v jednotlivých případech vyšší pořizovací 
cena. [1] 

1.1.4 Volba elektroinstalace 
U každého konkrétního projektu musíme posuzovat důležitá hlediska pro výběr vhodné 

elektroinstalace. Tyto hlediska určují výsledné pořizovací náklady na elektroinstalaci. 

 

Obrázek 1 - Graf závislost pořizovacích nákladů na rozsahu a náročnosti 

 

 Z tohoto grafu můžeme pozorovat, že u rozsáhlejších sofistikovaných elektroinstalací cena 
klasické elektroinstalace převyšuje cenu systémové elektroinstalace. 

1.2 Cíle práce 
Cíle této práce jsou seznámení s nejrozšířenějšími typy sběrnicových systémů pro řízení 

budov, které jsou dostupné na českém trhu. Následně seznámení se s laboratorním panelem 
osazeným řídicím systémem Foxtrot a jeho komunikace a programování v prostředí mosaic. Po 
naplnění předchozích cílů přejdeme k realizaci řízení osvětlení na rozhraní Foxtrot/DALI. Pro 
tento úkol sestavíme laboratorní návod. 
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2 SBĚRNICOVÉ SYSTÉMY PRO ŘÍZENÍ BUDOV  
V této kapitole nejprve obecně rozebereme, základní rozdělení sběrnicových systémů a pak 

se budeme zabývat nejrozšířenějšími typy sběrnicových systémů pro řízení budov na českém 
trhu. Podrobněji se seznámíme s využitím systému Foxtrot v systémové elektroinstalaci. 

Pro komunikaci mezi jednotlivými prvky elektroinstalace využívají tyto systémy sběrnici. Ta 
může plnit, jak komunikační tak i napájecí funkci pro jednotlivé prvky. Z hlediska topologie 
můžeme prvky zapojovat do různých případů větvení, ovšem se u těchto systémů musíme 
vyhnout zapojení sběrnice do kruhu. 

2.1 Způsoby rozdělení sběrnicových systémů 
Systémy se dělí podle několika základních aspektů na centralizované a decentralizované a 

také podle používaného komunikačního protokolu. 

2.1.1 Centralizované systémy 
Společným znakem všech centralizovaných systémů je společný uzel, kde je umístěna řídící 

jednotka. Využívá se hvězdicové topologie. To je ovšem hlavní nevýhodou tohoto systému, 
jelikož při výpadku řídící jednotky dochází k nefunkčnosti celého systému. Centralizované 
systémy se hodí pro méně rozsáhlé elektroinstalace, kvůli vyšším nákladům na kabeláž. Jejich 
výhodou je rychlost. U systémových elektroinstalací se nevyskytují systémy, které by byly plně 
centralizované. Vyskytují se tzv. hybridní systémy, které jsou kombinací centralizovaných a 
decentralizovaných systémů. Jako příklad pro hybridní systémy můžeme uvést systém Foxtrot, 
iNELS, Ego-n. [2] 

2.1.2 Decentralizované systémy 
Odstraňují hlavní nevýhodu centralizovaných systémů a to je závislost na řídící jednotce. 

Tímto se zvyšuje spolehlivost celého systému. Na druhou stranu toto řešení přináší vyšší nároky 
na jednotlivé účastníky připojené ke sběrnici. Každý prvek musí být vybaven svou řídící 
jednotkou, což se negativně projevuje na ceně systému. Řízení u velkých elektroinstalací 
využívající decentralizované systémy může být pomalejší vzhledem nadměrné komunikaci po 
sběrnici. Příkladem pro decentralizované systémy jsou systémy KNX. [3] [4] 

2.1.3 Dělení protokolů podle otevřenosti 
Základní rozdělení dělí protokoly na otevřené a uzavřené. Systémy, které komunikují pomocí 

otevřených protokolů, jsou výhodnější z hlediska rozmanitosti použitelných zařízení, které jsou 
navzájem kompatibilní. Příkladem otevřených protokolů jsou KNX a DALI.  

Některé systémy využívají komunikaci pomocí tzv. uzavřených protokolů, kde je dostupnost 
kompatibilních zařízení nižší. Většinou se jedná o jednoho výrobce, který pro komunikaci mezi 
zařízeními používá svůj vlastní protokol. Takový systém pak musí být pro spolupráci s např. 
otevřeným protokolem vybaven komunikačním rozhraním. Uzavřený protokol využívají např. 
systémy Foxtrot a iNELS. 
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2.2 Typy sběrnicových systémů pro řízení budov 
V současné době jsou na trhu dostupné různé druhy sběrnicových systémů, které jsou 

základem systémových elektroinstalací. Každý systém má své specifikace a hodí se pro různé 
druhy systémových elektroinstalací. Nyní přistoupíme k detailnějšímu popisu jednotlivých typů 
sběrnicových systémů pro řízení budov, které jsou nejvíce rozšířené v ČR. 

Mezi tyto systémy patří: 

• iNELS 
• KNX 
• Ego-n 
• Foxtrot 

2.3 Systémová elektroinstalace iNELS 
Výrobcem této systémové elektroinstalace je firma Elko. Tento systém je postaven na 

technologii firmy Teco, která se zabývá vývojem vlastního systému Foxtrot. Vzhledem k této 
skutečnosti jsou si oba systémy technologicky velmi podobné, jelikož využívají ke komunikaci 
stejnou sběrnici CIB a totožné Řídící jednotky. Z tohoto důvodu víme, že se jedná o systém 
centralizovaný. Dále se nebudeme v této podkapitole zabývat technickými parametry sběrnice a 
řídící jednotky a detailněji si je rozebereme u systému Foxtrot. 

V současnosti společnost Elko přišla na trh s novou řadou řídících jednotek 3. generace 
CU3-01M. Jednotku je možné zakoupit i s vestavěným RF modulem. 

 

Obrázek 2 - Zapojení jednotky CU3-01M [5] 
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Novinkou je nová systémová sběrnice EBM pro komunikaci s externími mastery, komunikátorem 
nebo převodníkem DALI. Sběrnice EBM nahrazuje sběrnici TLC2 využívanou u řídících 
jednotek 2. generace. Maximální délka sběrnice EBM je 500 m a rovněž jako sběrnice TLC2 
musí být na obou koncích zakončena rezistorem o jmenovité hodnotě 120 Ω. 

 Parametrizaci, ovládání a vizualizaci pro systém iNELS zajišťuje software iNELS 
Designer & Manager (iDM). Software umožňuje mnoho funkcí, jako jsou řízení osvětlení, 
žaluzií, klimatizace. IDM zprostředkovává celkový dohled nad systémovou elektroinstalací. 
Systém iNELS nabízí omezenou dostupnost aktorů a senzorů, kvůli komunikaci uzavřeným 
protokolem není kompatibilní s výrobky ostatních výrobců. Systém je vhodný spíše pro 
elektroinstalace menších objektů, jako jsou rodinné domy a malé hotely. [6] 

2.3.1 Systémová elektroinstalace KNX 
Systémy využívající standart KNX vznikly na přelomu tisíciletí z původní asociace EIBA. Je 

to největší celosvětově rozšířený normalizovaný systém pro řízení budov. Na systému se 
standardem KNX se podílí cca 360 výrobců různých komponent. Jedná se o systém plně 
decentralizovaný s otevřeným komunikačním protokolem. Otevřenost systému umožňuje 
spolupráci mezi produkty různých výrobců.[7] 

Jelikož se jedná o decentralizovaný systém, musíme dodržovat stanovené podmínky 
komunikace po sběrnici a topologii sběrnice. V systému není instalován žádný master, který by 
řídil komunikaci na sběrnici a proto každé zařízení připojené ke sběrnici musí mít přidělenou 
jedinečnou adresu, tím se zvyšuje pořizovací cena zařízení, jelikož každé zařízení musí obsahovat 
řídicí systém. Adresa specifikuje oblast a linii, ve které je dané zařízení umístěno. 

 

Obrázek 3 - Topologie oblasti [7] 
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Na obrázku 1 vidíme topologii oblasti u systémové elektroinstalace KNX. Oblastí může 
instalace obsahovat maximálně 15, v každé oblasti se nachází maximálně 15 linií a na jednu linii 
připadá maximálně 64 zařízení. V případě rozsáhlých instalací lze linii rozšířit na maximální 
počet 255 zařízení. Z rozšířené topologie vyplývá, že maximální počet zařízení připojených v 
instalaci přesahuje 57000. [8] 

Sběrnici u systému KNX není možné zapojit do uzavřeného kruhu. Maximální délka 
sběrnice u jedné linie je 1000 m, využívá se kabelu tzv. krouceného páru např. JY(ST)Y 
2x2x0,8mm2. Sběrnice nepotřebuje zakončovací odpor jako sběrnice TLC2 využívaná u systému 
Foxtrot a iNELS. U rozsáhlejších instalací s velkým množstvím zařízení může nastat problém 
s  komunikačním ruchem telegramů na sběrnici, to má za následek delší doby odezvy při 
komunikaci mezi jednotlivými zařízeními na sběrnici. Tomuto negativnímu jevu zabráníme 
použitím liniových spojek viz. Obrázek 1. Spojky propouští pouze zvolené typy telegramů a 
nedochází k nadměrnému přetěžování sběrnice. Další způsoby komunikace pro systémovou 
instalaci KNX jsou radiofrekvenční komunikace a pomocí sítě ethernet. [4] 

Software pro návrh a konfiguraci systémů KNX se nazývá Engineering Tool Software 
(ETS). Software s licencí a další doplňkové aplikace jsou dostupné na oficiálních webových 
stránkách KNX. 

 

2.3.2 Systémová elektroinstalace Ego-n 
Výrobcem je firma ABB, Elektro-Praga. Systém je centralizovaný a je vhodný pro menší 

instalace např. v domech a bytových jednotkách. Ego-n vhodně doplňuje další typ systémové 
elektroinstalace i-bus od firmy ABB, která využívá standartu KNX. 

Základem systémové elektroinstalace  Ego-n je řídící modul, jenž řídí veškerou komunikaci 
mezi jednotlivými prvky elektroinstalace.  

 

Obrázek 4 - Topologie systému Ego-n [9] 
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Na obrázku 2 vidíme, že na každý řídící modul lze připojit maximálně 64 komponent přes 
primární sběrnici. Použitím sekundární sběrnice mezi sebou propojíme jednotlivé řídící moduly a 
zprostředkovává se komunikace mezi nimi. Maximální počet řídících modulů v jedné instalaci je 
8, z toho vyplývá, že instalace dovoluje propojení 512 komponent.  

Pro sběrnici je využit kabel KSE224(4x0,8mm2), jeden pár vodičů slouží pro přenos 
informací a druhý pár vodičů zajišťuje napájení jednotlivých prvků na sběrnici. Rovněž jako u 
předchozích systému lze využít komponenty, které komunikují prostřednictvím 
radiofrekvenčních vysílačů, to zvyšuje variabilitu elektroinstalace bez nutnosti stavebních úprav. 
Systém Ego-n rovněž využívá uložení naprogramovaných funkcí jednotlivých komponent na 
paměťovou kartu. Při výměně komponenty v elektroinstalaci lze vyměnit i paměťová karta a 
nemusí se daná komponenta znova programovat. Nevýhodou systému je kompatibilita pouze 
s výrobky od firmy ABB. [ 9] 

Systémová elektroinstalace Ego-n umožňuje dvě úrovně programování: 

• Basic 
• Plus 

Úroveň basic lze uplatnit u instalace s jedním řídicím modulem, ten lze programovat bez použití 
počítače a to pouze pomocí příslušných tlačítek. Programování na úrovni plus se využívá u 
instalací s větším počtem řídicích jednotek. Při programování využíváme počítač vybavený 
softwarem Ego-n Asistent, který je ke stažení zdarma na stránkách výrobce. [10] 
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3 KOMUNIKACE A PROGRAMOVÁNÍ SYSTÉMU FOXTROT 

V PROSTŘEDÍ MOSAIC  
Se systémem Foxtrot se seznámíme detailněji, než s ostatními systémovými 

elektroinstalacemi, jelikož se jedná o systém, který využijeme pro řízení osvětlení přes rozhraní 
DALI. Výrobcem modulárního řídicího a regulačního systému Foxtrot je firma Teco. Tento 
systém má velmi širokou oblast využití jak v průmyslové automatizaci, tak i v automatizaci 
budov. Vzhledem k charakteru naší práce se zaměříme na oblast využití v systémových 
elektroinstalací pro řízení budov. 

Aplikační možnosti systému v zařízení budov: [11] 

• Integrace řízení vytápění, vzduchotechniky a klimatizace (HVAC) 
• Měření a řízení spotřeby všech typů energií 
• Integrace EPS a EZS prvků 
• Integrace přístupových systémů 
• Ovládání světel a světelných scén 
• Řízení žaluziových systémů 
• Vzdálený přístup 
• Integrace multimediálních a jiných systémů 

3.1 Základní modul 
Systém foxtrot kombinuje výhody centralizovaného a decentralizovaného řízení. Hlavní 

jednotkou celého systému je základní modul. V laboratoři máme k dispozici základní modul     
CP-1000, proto se budeme dále zabývat tímto konkrétním typem. Modul CP-1000 je 
nejjednodušší variantou, je napájen z 24 V zdroje. 
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Obrázek 5 - Zapojení CP-1000 [12] 

 

Základní modul napájí obě sběrnice CIB, rovněž je z modulu vyvedena systémová sběrnice TCL2 
pro připojení externích master modulů, kdy v našem případě je připojen modul RF-1131. 
Důležitý je komunikační vstup pro ethernet. K modulu lze připojit záložní napájecí zdroj.  
Využití ostatních vstupů modulu vidíme na obrázku 3. 

3.2 Sběrnice TCL2 
 Systémová komunikační sběrnice TCL2 slouží ke komunikaci s externími moduly. 
Maximální délka sběrnice je 300 m s liniovou topologií. Na jednom konci sběrnice musí být 
připojen základní modul a na druhém konci musí být připojen zakončovací odpor 120 Ω nebo 
modul zakončení sběrnice. Maximální počet modulů připojených na sběrnici TCL2 je 10. 
Sběrnici realizujeme metalickým kabelem určeným pro sběrnici RS-485, kabel může obsahovat i 
vodiče pro napájení. Sběrnici lze také propojit i optickým kabelem nebo kombinací optického a 
metalického kabelu. Při použití optického kabelu musíme využít převodník KB-0290. [13] 

3.3 Sběrnice CIB 
 Sběrnice CIB je primárně určena pro flexibilní a odolné připojení modulů s označením 
CFox k základnímu modulu Foxtrot. Délka sběrnice do 300 m při použití dvouvodičového 
metalického kabelu nebo 1700 m při použití optického kabelu. Pro sběrnici je doporučeno použít 
např. kabel J-Y(St)Y1x2x0,8mm2. Sběrnice CIB tvoří zdroj stejnosměrného napětí 27,2 V nebo 
24 V, připojený na sběrnici přes interní oddělovací obvody nebo externí oddělovací modul. 
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Komunikace po sběrnici je namodulována na napájecím stejnosměrném napětí. Je nutné brát 
ohled na odběr připojených modulů, aby nedošlo vlivem úbytku napájecího napětí k poklesu pod 
příslušné meze. Topologie sběrnice je libovolná, kromě kruhového uspořádání dovoluje jakékoliv 
zapojení. Nutnost dodržení polarity jednotlivých vodičů. Na jednu větev sběrnice lze připojit 32 
periferních modulů. Navýšení počtu periferních modulů umožňuje připojení externích CIB 
master modulů, jednotlivý modul povoluje rozšíření o další 2 sběrnice CIB. Maximální počet 
připojených externích CIB master modulů jsou 4 na jeden základní modul. [13] [14] 

3.4 Sběrnice RFox 
 Další možností komunikace mezi jednotlivými moduly je sběrnice RFox, jedná se o 
bezdrátovou rádiovou sběrnici. Je tvořena jedním masterem a lze na ni připojit až 64 modulů. Pro 
komunikaci mezi masterem a periferními moduly je využita topologie hvězda nebo topologie 
typu mesh. V našem případě ke komunikaci využíváme RF master RF-1131, který získaná data 
ze svých periferií předává základnímu modulu prostřednictvím systémové komunikační sběrnice 
TCL2. [15] 

 

Obrázek 6 - Propojení základního modulu s RF masterem [15] 

3.5 Modul C  ̵ DL ̵ 0012S 
 Při realizaci řízení osvětlení využijeme i modul C ̵ DL ̵ 0012S, který zprostředkovává 
převod mezi sběrnicí s protokolem CIB a sběrnicí s protokolem DALI, jenž je specifikován podle 
NEMÁ Standarts Publication 243-2004. Sběrnice DALI je speciální sběrnice pro řízení 
osvětlovacích modulů. Modul C ̵ DL ̵ 0012S dovoluje řídit až 12 předřadníku a pracuje v zapojení 
jako jediný master na sběrnici. Napájení modulu zajišťuje sběrnice CIB, která není galvanicky 
oddělena od sběrnice DALI. Modul podporuje taky sběrnici DSI, tato sběrnice je komunikačně 
jednosměrná. Signál vysílá převodník a předřadníky na něj neodpovídají. 
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Obrázek 7 - Zapojení C-DL-0012S s předřadníky [16] 

 

3.6 Prostředí MOSAIC 
Mosaic je vývojové prostředí, které umožňuje tvorbu a ladění programů pro programovatelné 

logické systémy vyrobené firmou TECO. Program mosaic funguje ve verzi lite, která je 
k dispozici na stránkách výrobce zdarma. Při připojení programu k základnímu modulu se 
program aktivuje. Všechny nástroje jsou dostupné i ve verzi lite, pouze je omezen počet I/O 
modulů.  

Prostředí mosaic nabízí výběr z těchto programovacích jazyků: 

1. Textové jazyky 
a. IL ̵  instrukční jazyk 
b. ST ̵  strukturovaný text  

2. Grafické jazyky 
a. LD ̵  reléové schéma 
b. FBD ̵  funkční blokové diagramy 
c. CFC ̵  pokročilé grafické programování 

Programování v grafických jazycích je velmi intuitivní a prostředí samo nabízí dialogová 
okna pro přiřazení proměnných nebo požadovaných POU. Asistence je dostupná taky při použití 
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textových jazyků např. při použití jazyka ST je možnost využití IEC asistenta, který nabízí 
dokončení rozepsaných konstrukcí, vkládání a definici proměnných. Jednotlivé jazyky můžeme 
kombinovat, ovšem u jednotlivých POU se programovací jazyk volí a tak lze jiný programovací 
jazyk použít až u následující POU. [17] 

3.7 Sběrnice s protokolem DALI 
Protokol Digital Addressable Lighting Interface (DALI) je určen pro připojení osvětlovacích 

zařízení. Tento protokol se osvědčil a dnes je velmi rozšířený pro řízení nejrůznějších 
osvětlovacích zařízení. Jedná se o otevřený protokol. Komunikace po sběrnici probíhá na dvou 
vodičích, pokud sběrnice neplní i funkci zdroje napájecího napětí, tak můžeme zaměnit polaritu 
vodičů. Na sběrnici lze adresovat 64 samostatných předřadníků krátkými adresami a také 16 
skupin předřadníků. Lze využít také globální adresování, které umožňuje komunikaci se všemi 
předřadníky na sběrnici. [18] 

Ovládání předřadníku zajišťujeme čtyřmi základními typy příkazů: 

• Řídící hodnoty úrovně výkonu 
• Konfigurační 
• Dotazovací 
• Speciální 

Komunikační příkazy tedy obsahují adresu zařízení na sběrnici a konkrétní typ příkazu, který 
bude zařízení vykonávat. Je tedy důležité přesně definovat vlastnosti řídicího signálu, zejména 
jeho napěťové úrovně a délku trvání jednotlivých úrovní a přechodu mezi nimi. [18] 

 

Obrázek 8 - Úrovně signálu [18] 
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Na tomto obrázku vidíme napěťové úrovně pro jednotlivé logické stavy. Log. 0 je 
definována v rozsahu ±6,5 V. Log. 1 se nachází v rozsahu 9,5 − 22,5 V, mimo tyto definované 
napěťové úrovně není signál definován. Rovněž jsou definovány délky náběžných a sestupných 
hran. 

 

3.8 Souhrn sběrnicových systémů 
Tabulka 1 - Přehled nejdůležitějších parametrů uvedených sběrnicových systémů 

  

Typ systému a 

komunikační 

protokol 

Sběrnice Topologie 
Max. počet 

komponent 
Software 

Vhodnost 

použití 

iNELS 

Centralizovaný s 
uzavřeným 
protokolem 

CIB- komunikační 
sběrnice, kabel J-
Y(St)Y1x2x0,8mm

2
, 

max. délka 300 m                     
EBM-  systémová 
sběrnice, kabel UTP 
CAT5e, max. délka 500 
m, nutnost 
zakončovacího odporu 
120Ω 

CIB- Libovolná 
mimo uzavřený 
kruh                        
EBM - přísně 
liniová 

64 + 
rozšíření 
externími 
moduly 

iDM 
Rodinné 
domy, byty 

KNX 

Decentralizovaný 
s otevřeným 
protokolem 

kabel JY(ST)Y 
2x2x0,8mm

2
, max. 

délka 1000 m,  

Libovolná mimo 
uzavřený kruh 

57000 ETS 
Rozsáhlé 
komerční 
objekty 

Ego-n 

Centralizovaný s 
uzavřeným 
protokolem 

kabel 
KSE224(4x0,8mm

2
), 

max. délka 700 m 
Lineárni 512 

Ego-n 
Asistent 

Rodinné 
domy, byty 

Foxtrot 

Centralizovaný s 
uzavřeným 
protokolem 

CIB- komunikační 
sběrnice, kabel J-
Y(St)Y1x2x0,8mm2, 
max. délka 300 m                      
TCL2-  systémová 
sběrnice, kabel UTP 
CAT5e, max. délka 500 
m, nutnost 
zakončovacího odporu 
120Ω 

CIB- Libovolná 
mimo uzavřený 
kruh                        
TCL2 - přísně 
liniová 

320 Mosaic 

Široká oblast 
využití, jak 
v průmyslu, 
tak i v oblasti 
řízení budov. 
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4 REALIZACE ŘÍZENÍ OSVĚTLENÍ POMOCÍ ROZHRANÍ 

FOXTROT/DALI 
V této části práce se zaměříme na realizaci projektu, kde budeme řídit osvětlení připojené na 

sběrnici DALI s dostupnými komponenty systémové elektroinstalace Foxtrot, které jsou dostupné 
na již vytvořeném laboratorním panelu. Součástí kapitoly bude detailní postup vytvoření 
programu, který využijeme pro úlohu v následující části práce. Program bude realizován 
v programovacím prostředí Mosaic, které vyvinula rovněž firma Teco. 

4.1 Řízení předřadníku TRIDONIC p řes rozhraní Foxtrot/DALI 
pomocí ovladače připojeného prostřednictvím RFox 
Provedeme zapojení jednotlivých komponent dle schématu na obrázku 7. Propojíme základní 

modul CP-1000 s PC použitím ethernetového kabelu. 

 

 

Obrázek 9 - Schéma zapojení úlohy 

 

4.1.1 Založení nové skupiny projektů 
Spustíme programovací prostředí Mosaic a založíme novou skupinu projektů: 

• Soubor/Nový/Nová skupina projektů  
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Následně zadáme jméno skupiny a jednotlivého projektu. 

V menu Základní výběr řídicího systému vybereme:  

• Modulární systém 

U nabídky Deklarace programové organizační jednotky klikneme na tlačítko zrušit. 

4.1.2 Nastavení základního modulu a komunikace s ostatními moduly 
Spustíme Manažera projektů, kde provedeme nastavení. Podle pořadí následujících kroků. 

 

Obrázek 10 - Nastavení typu základního modulu 

 

Úkonem č. 5 aktivujeme sběrnici CIB, tak že se červený křížek změní na zelenou fajfku. 

V dalším kroku musíme nastavit komunikaci mezi základním modulem a PC: 

 

Obrázek 11 - Nastavení komunikace 

 

IP adresu pro úkon č. 3 zjistíme ze základní jednotky dlouhým stiskem tlačítka mode. 

Dále nastavíme master RF-1131 na sběrnici RFox: 

Vrátíme se zpět do nabídky Konfigurace HW jako v případě, kdy jsme nastavovali základní 
modul a postupujeme podle naznačených úkonů v obrázku 12. 
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Obrázek 12 - Přidání RF-1131 

 

Ve Správci jednotek nastavíme komunikaci s ovladači: 

 

Obrázek 13 - Přidání ovladačů 

 

Přidání modulu C-DL-0012S: 

Provádí se obdobně jako u ovladačů, jen se musí přejít do jiné záložky ve správci jednotek, 
jelikož je modul připojen přes sběrnici CIB. 
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Obrázek 14 - Přidání modulu C-DL-0012S 

 

Nyní máme nastavenou komunikaci se všemi potřebnými moduly. V následujícím kroku 
pojmenujeme vstupy a výstupy modulů v okně manažeru projektů.  

Kliknutím na tlačítko Nastavení V/V se otevře příslušná nabídka: 

 

Obrázek 15 - Pojmenování ovládacích výstupů 

 

V záložce RM3 nalezneme jednotlivá ovládací tlačítka připojená prostřednictvím RFox. 
Vybereme si ovladač a pojmenujeme 2 polohy jeho jedné klapky. Pro přehlednost musíme 
pojmenovat také vstup a výstup převodního modulu, který se nachází v záložce RM0. 
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Obrázek 16 - Nastavení V/V převodního modulu 

Po provedení nastavení Vstupů a výstupů máme provedeny všechny potřebné kroky nastavení a 
přejdeme k vytváření programu pro řízení předřadníku. 

4.1.3 Vytvoření programu 
Pro vytvoření nového programu využijeme cestu: 

• Soubor/Nový/Program – nová POU  

Následně se objeví okno, kde zadáme jméno programu a programovací jazyk. 

 

Obrázek 17 - Nastavení nového programu 
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Jako programovací jazyk jsme zvolili pokročilé grafické programování a budeme vkládat 
jednotlivé funkční bloky (FB). V následujícím okně vyplníme Jméno instance programu a 
potvrdíme tlačítkem OK. V prvním kroku při vytváření programu si musíme přidat knihovny, 
abychom mohli využívat FB, které jsou určeny pro řízení osvětlení. Bez přidané knihovny 
DaliLibEx nelze vytvořený program s modulem C-DL-0012 přeložit. 

 

Obrázek 18 - Jak vložit knihovnu 

 

V následujícím obrázku 19 vybereme jednotlivé knihovny, které budeme potřebovat pro 
vytvoření programu.  

Jedná se o knihovny: 

• Control4Lib 
• DaliLibEx 

Postup přidávání knihoven je uveden na obrázku 19, nejprve označíme knihovnu, kterou chceme 
přidat a potom klikneme na ikonu přidat knihovnu. Tento postup opakujeme pro každou 
knihovnu, kterou chceme přidat. 
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Obrázek 19 - Přidávání knihoven 

 

Po přidání všech potřebných knihoven můžeme začít vkládat jednotlivé FB: 

 

Obrázek 20 - Vkládání FB tlačítka 
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Po úkonu č. 1 umístíme FB na pracovní ploše a otevře se nabídka Editor boxu , kde pokračujeme 
podle úkonů uvedených na obrázku 20. Po jejich provedení vyskočí okno s definicí proměnné. 
Kontext proměnné nastavíme typu VAR a do kolonky jméno proměnné uvedeme např. 
tlacitko_1. Stejný postup provedeme pro tlacitko_2.  

Náš program by měl vypadat následovně: 

 

Obrázek 21 - Program s FB tlačítek 

 

Následně vložíme FB fbC4_Dimmer z knihovny Control4Lib a pojmenujeme ho dimmer. Dále 
vložíme fc_DL_Level_To_Power z knihovny DaliLibEx, z totéž knihovny vybereme také FB 
fb_DL_Direct a pojmenujeme ho. Bloky rozmístíme, jak je uvedeno na obrázku 22. 

 

Obrázek 22 - Rozmístění FB 
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fbC4_Dimmer slouží jako stmívač řízený dvěma tlačítky s výstupem v rozsahu 0 až 100 
%.Fc_DL_Level_To_Power převádí vstupní proměnou real na rozsah power, který využívá 
funkční blok DL_Direct.  

V programu máme vloženy všechny důležité FB a přejdeme k deklarování jednotlivých vstupů a 
výstupu FB. 

 

Obrázek 23 - Nastavení vstupů pro FB tlačítek 

 

Na obrázku 23 vidíme postup pro vložení vstupní proměnné k FB tlačítka. Jako vstupní 
proměnou jsme využili již dříve pojmenovanou polohu klapky ovladače. Postup nastavení 
vstupní proměnné opakujeme i pro druhý FB tlačítka s rozdílem, že použijeme proměnou tl1_dw. 

 

Obrázek 24 - Vytvořené vstupní proměnné tlačítek 
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Následovně si vložíme vstup logické korekce u převodního bloku: 

 

Obrázek 25 - Vstup pro logickou korekci 

 

Po vytvoření vstupní proměnné se otevře okno Definice proměnné, které nastavíme stejně, jak je 
uvedeno na obrázku 26. 

 

Obrázek 26 - Definice log. korekce 
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Další vstupní proměnná slouží jako paměť navolené úrovně osvětlení u stmívače dimmer: 

 

Obrázek 27 - Vstup pro paměť úrovně osvětlení 

 

Aktuální podoba vytvořeného programu: 

 

Obrázek 28 - Rozpracovaný program 

 

Pokračujeme deklarací vstupní a výstupní zóny převodníku C-DL-0012S, což je klíčové pro 
komunikaci s předřadníkem připojeným na sběrnici DALI. Postup nastavení vstupní proměnné je 
obdobný jako u FB tlačítek. 
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Obrázek 29 - Vstupní proměnná převodníku 

 

Stejný postup provedeme i pro výstupní oblast převodníku vložením další vstupní proměnné: 

 

Obrázek 30 - přehled vložených FB a vstupů 

 

Provedeme propojení jednotlivých funkčních bloku a vstupních proměnných jak je naznačeno na 
obrázku 31. 
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Obrázek 31 - Propojení jednotlivých prvků 

 

U funkčního bloku fb_DL_Direct chybí doplnit poslední dvě vstupní proměnné. Jedna proměnná 
slouží k aktivaci FB a druhá k nastavení broadcastové adresy 255. 

 

Obrázek 32 - Kompletní program pro řízení předřadníku 

 

Dopracovali jsme se ke kompletní podobě programu, který už pouze zbývá přeložit a vyslat do 
základní jednotky. 

Přeložení vytvořeného programu na řízení osvětlení: 

Pokud bylo programování provedeno přesně podle uvedeného návodu, tak po přeložení, jehož 
postup je uveden na obrázku 33, se objeví zelený nápis Přeloženo: Bez chyb. 
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Obrázek 33 - Přeložení programu 

 

Posledním krokem je vyslání programu do základního modulu a spuštění programu: 

 

Obrázek 34 - Vyslání kódu do základního modulu 

 

 

Obrázek 35 - Restart základního modulu 
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Po vyslání kódu programu do základního modulu se nás program dotáže, jestli má provést restart 
modulu. Doporučuji zvolit studený typ restartu, jelikož v modulu mohl být nahrán jiný typ 
programu, což by mohlo způsobit chybný chod našeho programu. 

4.1.4 Popis funkce programu 
Program slouží k řízení úrovně osvětlení kompaktní zářivky připojené k předřadníku, který je 

prostřednictvím sběrnice DALI, převodního modulu a sběrnice CIB propojen s modulem 
základním. Ovládání umožňuje nástěnný ovladač propojený se základním modulem přes RFox 
mastera. Při dlouhém stisku klapky ovladače dochází k plynulému růstu nebo snižování intenzity 
osvětlení. Při krátkém stisku dolní poloviny klapky dojde k plynulému snížení intenzity osvětlení 
až k nulové hodnotě. Krátkým stiskem horní poloviny klapky se intenzita osvětlení plynule 
nastaví do poslední známé hodnoty intenzity osvětlení, díky proměnné set u funkčního bloku 
Dimmer.

 

  



Vzdálené řízení a vizualizace systému     

 

40

5 VZDÁLENÉ ŘÍZENÍ A VIZUALIZACE SYSTÉMU 

FOXTROT /DALI  
Systém foxtrot u všech svých funkcí umožňuje jejich vzdálené řízení, díky zabudovanému 

web serveru v základním modulu. Na tomto serveru může uživatel sledovat aktuální stav 
jednotlivých proměnných systému, rovněž lze tyto proměnné nastavovat a archivovat jejich 
výstupní data. Uživatel si může u webového serveru s volně programovatelnými webovými 
stránkami, přizpůsobit prostředí zcela podle svých představ jak po funkční tak i po grafické 
stránce. K tomu slouží nástroj WebMaker, který je součástí vývojového prostředí mosaic. 
V případě, kdy máme vyšší nároky na vizualizaci a řízení systému, musíme použít jiný dostupný 
software jako je např. SCADA/HMI Reliance, který již ovšem není součástí prostředí mosaic a 
musíme tento software zakoupit zvlášť.  

V této kapitole se budeme zabývat nástrojem WebMaker, v němž si vytvoříme prostředí, 
které nám bude sloužit k vizualizaci a vzdálenému řízení osvětlení na rozhraní Foxtrot/DALI. 
Postup pro vytvoření ukázkového programu pro řízení osvětlení jsme si ukázali v předchozí části. 
Nyní tento program rozšíříme o další funkce a o ovládání systému prostřednictvím internetové 
stránky. 

5.1 Nástroj WebMaker 
Je určen pro tvorbu webových stránek u systémů foxtrot s implementovaným webovým 

serverem. Nástroj lze využít i pro vizualizaci ve vývojovém prostředí mosaic a to i v případě že 
systém není vybaven webovým serverem, potom ovšem musíme programovat dle normy IEC 
61113. [19] 

WebMaker nabízí využití několika typů objektů, které jsou nezbytné pro vytvoření prostředí, 
jenž slouží k ovládání funkcí, u námi vytvořeného programu, prostřednictvím webové stránky.  

Nejpoužívanější typy objektů jsou: 

• Statický text 
• Zadávací pole 
• Sloupec ovládaný proměnnou 
• Dvoustavový obrázek 
• Prvek pro nastavení hodnoty proměnné 
• Statický obrázek 

U vytvořených stránek ve WebMakeru, které jsou zkompilované a uložené na serveru, lze 
nastavit až 10 možností uživatelských jmen v kombinaci s heslem. Ty slouží k přístupu na server 
prostřednictvím internetového prohlížeče. Jednotlivým uživatelům lze přiřadit úroveň 
přístupových práv a úvodní stránku po přihlášení. [19] 

 Před tím, než se pustíme do vytváření webových stránek, kde implementujeme funkce 
z vytvořeného programu v prostředí mosaic, doporučuji si projít příručku k nástroji WebMaker, 
která je k dispozici na stránkách společnosti Teco. V této příručce se detailně seznámíte 
s prostředím programu, s vlastnostmi dostupných objektů a návod pro zprovoznění vytvořených 
webových stránek. 

 



Vzdálené řízení a vizualizace systému     

 

41

5.2 Realizace vzdáleného řízení a vizualizace programu v prostředí 
Mosaic 
V této části se zaměříme na vypracování návodu, který bude obsahovat postup rozšiřování 

stávajícího programu z předchozí kapitoly a postup pro vytvoření uživatelského prostředí pomocí 
nástroje WebMaker. 

5.2.1 Zadání úlohy 
V rámci úlohy máme stanoveno vytvořit ke stávajícímu programu z minulé kapitoly, který se 

zabývá stmíváním zářivky s předřadníkem na sběrnici DALI, rozšíření o možnost ovládání více 
předřadníku prostřednictvím převodního modulu C-DL-0012S. Dále k programu přidáme funkční 
blok, který umožňuje snadnější ovládání parametrů předřadníku přes uživatelské prostředí, 
stávající program se rozroste o možnost ovládání barevného LED osvětlení stmívacím aktorem a 
o možnost centrálního zhasnutí všech svítidel. Pro finální podobu programu se vytvoří 
uživatelské prostředí ve WebMakeru, které bude umožňovat vzdálené řízení osvětlení. 
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5.2.2 Schéma zapojení 

 

Obrázek 36 - Schéma zapojení úlohy pro vzdálené řízení a vizualizaci 
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5.2.3 Postup pro vytvoření programu a uživatelského prostředí 
V prvním kroku pokud nemáme, tak si otevřeme vytvořený program z minulé kapitoly a 

provedeme jeho rozšíření, jak je uvedeno v zadání úlohy. 

5.2.3.1 Řízení většího množství předřadníků 
V okně manažeru projektu u nabídky konfigurace HW otevřeme tlačítkem nabídku 

Nastavení V/V a provedeme nastavení vstupů a výstupů dalšího tlačítka podle následujícího 
obrázku. 

 

Obrázek 37 – Pojmenování výstupů druhé klapky vypínače 

Buď můžeme provést zkopírování již vytvořeného schématu z funkčních bloků, nebo 
zopakujeme postup pro vytvoření programu jako v předchozí kapitole, tak aby náš program 
vypadal dle obrázku 38. V případě kopírování bloků musíme dávat pozor, aby jednotlivé názvy 
vstupů a výstupů nebyly stejné. To samé pravidlo platí pro názvy jednotlivých FB. 

 

Obrázek 38 - Rozšíření programu o ovládání více předřadníků 
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Z obrázku 38 pozorujeme, že jsme rovněž museli změnit hodnoty vstupů pro adresy jednotlivých 
předřadníků. Toto nastavení je nutné pro samostatnou komunikaci předřadníku. 

5.2.3.2 Přidání možnosti ovládání barevného LED osvětlení 
 Řízení LED osvětlení umožňuje stmívací aktor C-DM-0006M-ULED. Ten po jeho 
připojení musíme přidat do systému jako převodní modul C-DL0012S na Obrázek 14 - Přidání 
modulu C-DL-0012STaké musíme přidat další knihovnu LightLib16 , abychom mohli pracovat 
s FB, které podporují práci s LED osvětlením. Jak přidat knihovnu jsme si ukázali na Obrázek 18 
- Jak vložit knihovnu.  

 

Obrázek 39 - Vložení FB WebLightSupport 

Na předchozím obrázku 39 vidíme vložení funkčního bloku, který podporuje ovládání osvětlení 
z webové stránky. Kontext proměnné zvolte jako VAR_GLOBAL.  
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Obrázek 40 - Vložení FB pro řízení barevného LED osvětlení 

Z obrázku 40 pozorujeme, že jsme k funkčnímu bloku WebLightSupport  přiřadily 2 
vstupy s názvem LightList  a LightGroup . Ty slouží pro ovládání jednotlivých světel nebo 
skupiny světel z webové stránky. Nyní musíme opět v manažeru projektu u nabídky konfigurace 
HW otevřít nabídku Nastavení V/V a provést tyto nastavení výstupů. 

 

Obrázek 41 - Nastavení výstupů stmívacího aktoru 
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V dalším kroku přejdeme k přiřazování výstupů k FB dle následujícího obrázku: 

 

Obrázek 42 - Přiřazení výstupů stmívacího aktoru k FB 

Jednotlivé výstupy budeme přiřazovat, dokud nedostaneme stejnou podobu jako na obrázku 43. 

 

Obrázek 43- Konečné rozložení FB pro ovládání LED osvětlení 

 

Na obrázku vidíme, že přibyli i vstupní proměnné. Jedná se o název jednotlivého svítidla 
v našem případě např. ‘LED1‘ . Název musí být uveden v uvozovkách. Další vstupní proměnou je 
přiřazení svítidla do proměnné LightList , kde číslo v hranaté závorce značí pořadí svítidla 
v tomto seznamu.  
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5.2.3.3 Funkční blok pro ovládání parametrů předřadníku přes webové rozhraní 
 Pokud chceme nastavovat parametry předřadníku přes webové rozhraní, musíme do 
programu vložit FB WebSetting, který se nachází v knihovně DaliLibEx. 

 

Obrázek 44 - Nastavení vstupních proměnných pro FB WebSetting 

Stejný postup jako je uveden na obrázku 44 zopakujeme i pro výstupní proměnnou 
DALI1_out . Speciální pozornost musíme věnovat vstupní proměnné DataDali, její detailní 
definice je znázorněna na následujícím obrázku 45. V proměnné DataDali se ukládají a následně 
nastavují všechny parametry předřadníku. 

 

Obrázek 45 - Definice proměnné DataDali 

Finální podoba FB pro ovládání předřadníku pomocí webové stránky se všemi vstupy je 
zachycena na obrázku 46. 
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Funkce centrálního zhasnutí všech svítidel: 

 

Obrázek 46 - Funkce centrálního zhasnutí svítidel 

Na obrázku 46 je k programu přidána funkce centrálního zhasnutí svítidel. To umožňuje 
FB Reset, který je spojen s FB WebLighSupport, dimmer1 a dimmer2. Zhasnutí světel řídí 
proměnná C_STOP, která je datového typu BOOL. Po implementování funkce centrálního 
zhasnutí je náš program kompletní a můžeme přejít k vytváření uživatelského prostředí, které 
umístíme na webový server a to bude sloužit ke vzdálenému řízení našeho programu. 

 

5.2.3.4 Vizualizace programu pomocí nástroje WebMaker 
V této části úlohy si ukážeme příklad, jak vytvořit uživatelské prostředí k našemu programu 

a naučíme se využívat nejpoužívanější objekty tohoto nástroje. Jako první bych doporučoval 
seznámit se s prostředím nástroje WebMaker, které je popsané v uživatelské příručce na 
stránkách firmy Teco. 

 

Obrázek 47 - Přehled nejdůležitějších nástrojů a objektů WebMakeru 

1. Zkompilování webových stránek 
2. Statický text 
3. Zadávací pole s vlastním tlačítkem pro odeslání 
4. Obdélník 
5. Sloupec ovládaný proměnnou 
6. Dvoustavový obrázek 
7. Prvek pro nastavení hodnoty proměnné  
8. Statický obrázek 
9. Nastavení hesel 
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Před tím než začneme s realizací jednotlivých funkcí prostředí, musíme mít alespoň 
základní představu o uspořádání a vizuální podobě prostředí. Doporučuji zvolit vhodné rozměry a 
počet stran. 

 

Obrázek 48 - Nastavení rozměru a počtu stran 

Nyní přejdeme k vytváření základního menu našeho prostředí a navrhneme si jeho 
vizuální podobu. Jako první zvolíme objekt Statický obrázek a využijeme ho jako základní 
prvek, který bude sloužit pro pohyb mezi jednotlivými stránkami prostředí. 

 

Obrázek 49 - Nastavení statického obrázku 

Na Obrázku 49 je znázorněn detailní popis nastavení statického obrázku v jednotlivých 
krocích. Ve čtvrtém kroku musíme nastavit, na kterou stránku konkrétní objekt odkazuje. 
V našem případě se jedná o stránku Stav_osvetlení. U posledního šestého kroku se otevře 
nabídka s dostupnými obrázky, kde si vybereme konkrétní podobu našeho objektu. V tomto 
případě zvolíme obrázek ze složky BUT o rozměrech 145x40_c. Následně tento postup 
zopakujeme pro všechny ostatní objekty, které odkazují na zbylé stránky. Odlišný je statický 
obrázek pro odhlášení z prostředí ten se nastavuje podle následujícího obrázku. 
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Obrázek 50 - Nastavení objektu pro odhlášení 

Další odlišný prvek v menu je tlačítko sloužící pro centrální zhasnutí osvětlení. K tomu 
využijeme objektu s názvem Dvoustavový obrázek. 

 

Obrázek 51 - Nastavení dvoustavového obrázku k centrálnímu zhasnutí 

Obrázek zvolíme ze správce obrázků stejný jako pro statický obrázek. Dvoustavový obrázek 
vzhledem ke stavu, ve kterém se nachází, ovládá konkrétní proměnou. To se ideálně hodí pro 
proměnné typu BOOL, které nabývají hodnot 0 nebo 1. 

 U tlačítek, které odkazují na stránky jednotlivých světel, vytvoříme diody a ty budou 
indikovat stav světel. K tomu použijeme rovněž dvoustavových obrázků, ale budeme muset přidat 
nové obrázky ve správci, které se nachází ve složce LED . 
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Obrázek 52 - Rozšíření správce obrázku o diody 

Následně k jednotlivým dvoustavovým obrázkům, jenž indikují stav zářivek a LED osvětlení 
přiřadíme konkrétní proměnné podle následujících obrázků 53 a 54. 

 

Obrázek 53 - Výběr proměnné pro indikaci stavu zářivky 
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Obrázek 54 - Výběr proměnné pro indikaci stavu LED 

Pozor si musíme dát při vybírání proměnné k indikaci stavu druhé zářivky, ta musí být 
vybrána z FB dimmer2. 

Po vytvoření ovládacího menu se zaměříme na vizuální podobu stránek. Při tom se naučíme 
pracovat s dalšími objekty a také začneme využívat vrstvy. K vytvoření názvu využijeme 
Statického textu a k barevnému podkladu jednotlivých částí stránky využijeme objektu 
Obdélník. Vytvořené obdélníky musíme umístit do vhodné vrstvy, aby nepřekrývali důležité 
prvky na stránce. 

 

Obrázek 55 - Nastavení vrstvy pro objekt 

Při vytváření grafické podoby našich stránek a ovládacího menu můžeme plně využít svou 
představivost a také různé druhy obrázků, jenž jsou přístupné v základní verzi programu. 
Popřípadě můžeme využít své vlastní obrázky.  
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Námi vytvořený společný základ vizuálního prostředí pro stránky vypadá následovně: 

 

Obrázek 56 - Společný základ stránek  

Tento vytvořený základ použijeme jako podklad pro všechny stránky našeho uživatelského 
prostředí. Ty se pak budou lišit podle toho, jakou budou plnit funkci z hlediska řízení. 

Jako první se budeme věnovat stránkám pro řízení jednotlivých zářivek, to jsou stránky 
Zarivka1  a Zarivka2 . V této části si ukážeme, jak využít objekty Zadávací pole s vlastním 
tlačítkem pro odeslání, Prvek pro nastavení hodnoty proměnné a Sloupec ovládaný 
proměnnou. 

 

Obrázek 57 - Nastavení zadávacího pole pro volbu intenzity 
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Na výše uvedeném obrázku 57 vidíme důležitá nastavení pro zadávací pole, konkrétně 
v našem případu chceme řídit intenzitu osvětlení zářivky, k tomu potřebujeme měnit hodnotu 
veličiny level, kterou využívá FB dimmer. 

 

Obrázek 58 – Prvek pro nastavení hodnoty proměnné 

U tohoto objektu pro nastavení hodnoty proměnné rovněž budeme nastavovat proměnnou level, 
avšak teď se proměnná nastaví na zadanou hodnotu, kterou určíme kliknutím na daný objekt. 
V našem případě jsme pro prvek vybrali podobu měsíce. 
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Obrázek 59 - Nastavení sloupce ovládaného proměnnou 

U sloupce ovládaného proměnnou vybereme veličinu Power z FB DL_Direct , ta bude 
udávat přehled o aktuální intenzitě osvětlení vzhledem k jeho maximálním možnostem. Pro lepší 
přehlednost se dá pomocí objektů umožňující práci s textem a obdélníky vytvořit měřítko. 

 

Obrázek 60 - Stránka pro řízení zářivky 1 

Obdobně vytvoříme i stránku pro zářivku 2, jen si musíme dát pozor, aby použité proměnné byly 
z FB, které slouží k řízení intenzity druhé zářivky. 
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Nyní se zaměříme na stránku, která bude umožňovat řízení LED osvětlení. Kde budeme 
pracovat s proměnnými FB WebLightSupport  a ukážeme si jak vytvořit přepínání mezi 
jednotlivými svítidly v LightListu .  

Jako základ pro přepínání svítidel v LightListu  využijeme statický obrázek ze správce 
obrázků 145x40_c. Na tento objekt vložíme zadávací pole s transparentním pozadím, bez 
rámečku a určeno pouze pro čtení. Dále zde umístíme dvoustavový obrázek, který informuje, zda 
je aktuální položka v LightListu  aktivní. 

 

      

Obrázek 61 - Zadávací pole pro orientaci v LightListu 
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Obrázek 62 - Indikace zapnutého stavu svítidla 

Na vytvořený statický obrázek se zadávacím polem vložíme dvoustavový obrázek, pro 
jeho vizuální podobu vybereme nový obrázek z knihovny pod názvem 145x40_t, což je 
průhledný obdélník a nastavíme ho podle následujícího obrázku. 

 

Obrázek 63 - Dvoustavový obrázek k aktivaci LED osvětlení 
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Dále potřebujeme vložit dvoustavové obrázky, které budou sloužit k přepínání mezi 
jednotlivými LED světly. 

 

Obrázek 64 - Dvoustavový obrázek pro posun v proměnné LightList 

Nastavená proměnná umožňuje posun v před v seznamu svítidel. Dále musíme nastavit bit řídicí 
viditelnosti, aby šipka zmizela v případě, že se dostaneme na konec seznamu. 

 

Obrázek 65 - Nastavení řídicího bitu viditelnosti šipek 
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Postup na obrázku 64 a 65 zopakujeme i pro šipku, která bude posunovat LightListem 
opačným směrem. Jako proměnnou budeme muset zvolit prevLight  a jako bit řídicí viditelnosti 
enablePrevLight. 

Na stránce pro ovládání LED osvětlení umístíme i zadávací pole pro nastavení podílu 
jednotlivých barev v osvětlení. 

 

Obrázek 66  - Vlastnosti zadávacího pole k nastavení barev osvětlení 

 

Obrázek 67 - Vzhled stránky pro ovládání LED osvětlení 
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Z obrázku 67 vidíme, že bude možné ovládat dobu osvětlení a také nastavení rampy, což je 
časový údaj za kolik sekund osvětlení změní svou intenzitu z 0 % na 100 %. Jak tyto funkce 
nastavit si ukážeme v následujících krocích. 

 

Obrázek 68 - Nastavení ukazatele času svícení 

K ovládání časového intervalu svícení budeme muset vložit dvoustavový obrázek 
v podobě šipky, který bude řídit nastavenou veličinu. 

 

Obrázek 69 - Ovládaní délky svícení 
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Na předchozím obrázku 69 je ukázka, jak nastavit prvek pro zkrácení doby svícení. Pro nastavení 
prvku k prodloužení doby svícení bychom postupovali obdobně, proměnná by ovšem byla názvu 
plusTime. 

Další funkce je nastavení rampy. Pro informaci o aktuálním nastavení rampy využijeme 
zadávací pole s vlastnostmi dle následujícího obrázku. 

 

Obrázek 70 - Zadávací pole zobrazující aktuální nastavení rampy 

Rovněž jako u nastavení doby svícení potřebujeme vytvořit ovládací prvky k nastavení rampy. To 
je obdobně jako u předchozí funkce pro zkrácení využijeme proměnou minusRamp a pro 
prodloužení proměnou plusRamp. Detailně je nastavení znázorněno na následujícím obrázku 71. 
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Obrázek 71 – Ovládání pro nastavení rampy 

Konečná podoba stránky pro nastavení LED osvětlení je následovná: 

 

Obrázek 72 - Ukázka vizualizace stránky pro ovládání LED osvětlení 

Další stránka bude vytvořena pro nastavení scény osvětlení, kde budeme možné ovládat 
intenzitu jednotlivých zářivek a intenzitu barev LED osvětlení. Využijeme některé funkce, které 
jsme již vytvořili a to nastavení intenzity zářivek a prvek pro přepínání svítidel v LightListu. 
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Obrázek 73 - Předchozí využité prvky na stránce scéna 

K ovládání intenzity jednotlivých barev u LED osvětlení využijeme objekt sloupec 
ovládaný proměnnou. 

 

Obrázek 74 - Výběr barvy pro sloupec ovládaný proměnnou 

Následně vložíme sloupec ovládaný proměnnou i pro ostatní barvy pod proměnnou green a 
blue. Ke sloupcům opět vytvoříme stupnici v procentech a pro snadnější nastavení hodnoty přes 
sloupec umístíme prvek pro nastavení hodnoty proměnné s příslušnou hodnotou, aby odpovídala 
jeho umístění na stupnici v procentech. 
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Obrázek 75 - Ukázka snadnějšího ovládání proměnné pomocí grafických sloupců 

Poslední stránka, kterou si vytvoříme, se bude věnovat přehledu stavu jednotlivých svítidel. 
Bude nás informovat o tom, jestli je svítidlo zapnuté nebo vypnuté a o jeho intenzitě. Pro každé 
svítidlo vložíme sloupec ovládaný proměnnou. 

 

Obrázek 76 - Sloupec ovládaný proměnnou informující o stavu zářivky1 
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Stejně budeme postupovat i pro zářivku 2, ovšem musíme opět zaměnit proměnnou z FB dimmer 
za dimmer2. Pro LED osvětlení umístíme sloupec ovládaný proměnnou pro každou barvu 
zvlášť s proměnnou dle následujícího obrázku. 

 

Obrázek 77 - Sloupec ovládaný proměnnou informující o stavu LED 1 

Ke sloupcům zase vytvoříme měřítko pro lepší přehlednost a stránka bude mít aktuálně 
následující podobu zobrazenou na obrázku 78. 

 

Obrázek 78 - Průběžný vzhled stránky informující o stavu osvětlení 
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V posledním kroku při vytváření ukázky vizualizace si vytvoříme prvek, který bude 
informovat o provozním stavu svítidla. Nebude se jednat pouze o indikaci svítící led diody jako u 
ovládacího menu. 

 

Obrázek 79 - Nastavení objektu pro indikaci vypnutého stavu zářivky 1 

Dle obrázku 79 zvolíme grafickou podobu tohoto dvoustavového obrázku a také zvolíme danou 
proměnnou a v dalším kroku bit řídicí viditelnosti. 

 

Obrázek 80 - Nastavení bitu řídicí viditelnosti u indikace vypnutého stavu zářivky 
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Také musíme vložit dvoustavový obrázek, který bude informovat o zapnutém stavu 
zářivky a podle parametrů ho rovněž nastavit. Proměnná bude totožná jako u informaci o 
vypnutém stavu budou se lišit v bitu řídicí viditelnosti. 

 

Obrázek 81 - Nastavení prvku pro informaci o zapnutém stavu zářivky 1 

Pro lepší viditelnost zapnutého stavu přidáme barevný obdélník, který se zobrazí v případě, že je 
svítidlo aktivní. V tom případě bude mít stejný bit řídicí viditelnosti jako na obrázku 81. 

Prvek informující o stavu svítidla vytvoříme i pro zářivku 2 a LED osvětlení. Pouze se budou 
lišit proměnné. U zářivky dva musíme využit FB dimmer2 a u LED osvětlení využijeme 
proměnnou out funkčního bloku, který jsme si pojmenovali LED_1 a stejnou proměnnou 
využijeme i u bitu řídicí viditelnosti. Hotová stránka informující o stavu osvětlení by měla mít 
například následující podobu jako na obrázku 82. 
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Obrázek 82 - Stránka informující o stavu osvětlení 

5.2.4 Cíl úlohy 
Cílem této úlohy bylo seznámit se s možností řízení zářivek s předřadníkem pomocí systému 

Foxtrot a také s možností řízení LED osvětlení. V rámci úlohy jsme vytvořili aplikaci, která 
umožňuje dálkové řízení programu a rovněž jsme se naučili jak pracovat s nejpoužívanějšími 
prvky nástroje WebMaker. 
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6 ZÁVĚR 
V první části práce je uvedeno porovnání mezi konvenční a systémovou elektroinstalací. 

Jsou uvedeny základní rozdíly, výhody a nevýhody těchto typů elektroinstalací a také kdy je 
vhodné použít daný typ elektroinstalace. Další kapitola je zaměřena na dělení systémových 
elektroinstalací podle nejdůležitějších hledisek provedení. Potom se práce zaměřuje na 
nejpoužívanější druhy systémových elektroinstalací. Ke každému druhu systémové 
elektroinstalace jsou uvedeny základní technické informace a možnosti využití systému. 
Detailněji je rozebrána systémová elektroinstalace Foxtrot, především jednotlivé druhy 
komunikačních sběrnic systému, základní modul a další periferní moduly, které jsou osazeny na 
laboratorním panelu systémové elektroinstalace Foxtrot a využijeme jejich funkce. Obecně je i 
popsáno programovací prostředí Mosaic. Systém Foxtrot je velmi všestranný a lze ho využít 
v široké oblasti od různých průmyslových aplikací po aplikace v obytných objektech. Systém 
nabízí bohatý sortiment periferních modulů, převodníků umožňujících komunikaci s prvky od 
ostatních výrobců a také vizualizaci celého systému prostřednictvím dostupného softwaru. 

Další částí práce je vytvoření programu pro řízení intenzity osvětlení a uvedení detailního 
postupu vytváření programu, který slouží jako návod. Program je demonstrační a slouží 
k seznámení s problematikou řízení osvětlení přes rozhraní komunikačního protokolu systému 
Foxtrot a komunikačního protokolu DALI. Při programování bylo použito jazyku pokročilého 
grafického programování, kde lze s výhodou využít předpřipravené funkční bloky z vybraných 
knihoven. Vytvořený program se zaměřuje na ovládání pouze jednoho předřadníku jedním 
ovládacím prvkem.  

Hlavní částí práce bylo vytvoření laboratorního návodu. V rámci této úlohy jsme rozšířili 
předchozí program o možnost řízení více předřadníků a o možnost řízení LED osvětlení. 
K tomuto rozšířenému programu jsme vytvořili prostřednictvím nástroje WebMaker aplikaci, 
která vizualizovala námi vytvořený program v prostředí mosaic. Vytvořená vizualizace, po 
překladu do jazyka HTML a uložení na webovém serveru centrální jednotky, slouží jako 
prostředí pro vzdálené řízení programu prostřednictvím vytvořené wifi sítě. Vytvořený program 
spolu s jeho vizualizací je přiložen v příloze práce a slouží jako ukázkový příklad. 

Práce ukazuje další z možností využití vytvořeného laboratorního panelu, který slouží 
k seznámení se systémem Foxtrot. Do budoucna by se dal panel rozšířit o moduly umožňující 
měření energií a tím ukázat využití systému pro tzv. smart metering. Kdy by se opět mohla 
vytvořit vizualizace a například využitím nástroje GraphMaker, jenž umožňuje vytvářet grafy ze 
získaných dat, by měl spotřebitel dokonalý přehled o aktuální spotřebě energií. 
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