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ABSTRAKT 

Bakalářská práce se zabývá řízením osvětlení a stínění v inteligentním domě. Řízením 

osvětlení je myšleno jeho spínání a stmívání. V práci jsou uvedeny možnosti stmívání pro různé 

druhy světelných zdrojů. Následuje přehled stínící techniky a systémové elektroinstalace, často 

nazývané jako inteligentní elektroinstalace. Konkrétně se práce zaměřuje na systém Foxtrot od 

firmy Teco a.s.. V práci jsou popsány jeho senzory a aktory používané pro spínání, stmívání 

osvětlení a ovládání stínicí techniky. Byla vytvořena nová knihovna funkčních bloků pro řízení 

osvětlení a stínění pro systém Foxtrot, které nejsou v žádné standardní knihovně. Všechny 

funkční bloky, které mají využití u řízení osvětlení nebo stínění, včetně těch standardních, jsou 

zde podrobně popsány.  

 

 

 

KLÍČOVÁ SLOVA:  aktor, centralizovaný systém, CFox, CIB, elektroinstalace, Foxtrot, 

funkční blok, inteligentní, modul, Mosaic, RFox, řízení, sběrnice, 

senzor, spínání, stínicí technika, stmívání, světelné zdroje, systémová, 

Teco a.s. 
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ABSTRACT 

This bachelor‘s thesis is focused on controlling lighting and shading in a smart house. 

Lighting control covers switching and dimming mechanisms. This thesis presents dimming 

options for different types of light sources. Following this is an overview of shading devices and 

system wiring, often called smart wiring. Specifically, the thesis focuses on the Foxtrot system 

from Teco a.s.. This work describes the sensors and actuators used for switching, dimming and 

shading control devices. New library of functional blocks for lighting and shading control for 

Foxtrot system was created, for they were not included in any standard library. All functional 

blocks that have use in the control of lighting or shading - including standard ones - are described 

in this work. 

 

 

 

KEY WORDS: actuator, centralized system, CFox, CIB, wiring, Foxtrot, functional block, 

intelligent, module, Mosaic, RFox, control, bus, sensor, switching, shading 

devices, dimming, light sources, systematic, Teco a.s. 
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1 ÚVOD 
Světelná technika zažívá v posledním desetiletí obrovský rozmach. Zásluhu na tom má 

zejména vývoj elektroniky, informačních technologií a velká snaha snížit spotřebu elektrické 

energie, proto se zakazují neefektivní světelné zdroje jako žárovky. V oblasti světelných zdrojů 

jsou to především zářivky (kompaktní, lineární), halogenidové výbojky menších výkonů, které 

jsou vhodné do obytných prostorů a za nejvíce se rozvíjející se světelný zdroj lze požadovat 

luminiscenční diody, známé jako LED. 

Člověk většinu života tráví uvnitř budov, tak je zřejmé, že by měl být interiér budov řádně 

osvětlen, bez nežádoucích rušivých světelných vlivů tak, aby měl uživatel světelnou pohodu. 

K tomu nám pomáhá vhodná volba světelných zdrojů a její řízení, tak aby byly dosaženy nároky 

zákazníka a splněny hygienické normy. Zamezení zbytečnému svícení nebo osvětlováním na 

vysokou hodnotu osvětlenosti se šetří náklady na elektrickou energii. 

K dalšímu šetření elektrické energie může pomáhat efektivnější využívání denního světla, 

které jak víme je zdarma. Naproti tomu je nežádoucí oslňování slunečním zářením, proto musíme 

sáhnout po stínící technice a jejím řízení. Při vhodném řízení stínící techniky nedosahujeme úspor 

energie jen na osvětlování, ale především na topení a chlazení. 

Právě inteligentní elektroinstalace to vše umožňuje a sdružuje více samostatných systémů do 

jednoho. To přináší nespočet výhod. Zásadní nevýhoda takového řešení je pořizovací cena. 

V praxi se s takovým systémem setkáme u tzv. inteligentních domů. 

1.1 Cíle práce 

Cílem práce je provést rešerši současných možností a existujících principů řízení osvětlování 

a stínění v rezidenčních a veřejných objektech. Pro systém Foxtrot vytvořit knihovnu funkčních 

bloků pokrývající varianty řízení osvětlování, stínění a jejich kombinaci. 
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2 SVĚTELNÉ ZDROJE 
Světelný zdroj přeměňuje elektrickou energii na optické záření, zpravidla viditelné s vlnovou 

délkou 390 – 790 nm. Základem každé osvětlovací soustavy je světelný zdroj. Na správné volbě 

světelného zdroje závisí kvalita a hospodárnost celé osvětlovací soustavy[1, 2]. 

2.1 Druhy světelných zdrojů 

Elektrické světelné zdroje se rozdělují do tří skupin – teplotní (žárovky a halogenové 

žárovky, výbojové (zářivky, výbojky) a světelné diody (LED)[1]. Členění světelných zdrojů na 

Obr. 2-1.  

Tato práce se bude zabývat jen světelnými zdroji, které se nejčastěji používají v interiérech. 

 

Obr. 2-1 Základní členění elektrických světelných zdrojů 

2.1.1 Žárovky a halogenové žárovky 

Žárovky jsou nejrozšířenějším světelným zdrojem. Vlivem procházejícího proudu, který 

zahřívá wolframové vlákno na teplotu, dochází k emisi světelného záření. Jsou konstrukčně 

jednoduché, mají nízkou cenu, rychlý start, nabízí stabilní svícení po celou dobu životnosti, 

spojité spektrum vyzařovaného světla s indexem podání barev Ra = 100. Na druhou stranu mají 

nejnižší měrný výkon a krátkou dobu životnosti[1, 2]. 

Halogenové žárovky pracují na podobném principu. Vylepšení spočívá v náplni s příměsí 

halových prvků uvnitř baňky. Oproti klasickým žárovkám nabízí vyšší měrný výkon a delší 

životnost[1]. 

V současné době je prodej žárovek s výkonem ≥ 60W zakázán. 
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2.1.2 Zářivky 

Zářivky jsou nízkotlaké rtuťové výbojky s elektrodami. Vyzařují hlavně v oblasti UV záření, 

toto záření se převádí na viditelné světlo pomocí luminoforu, který je nanesen na vnitřní povrch 

skleněné trubice. 

Zářivky rozdělujeme na lineární zářivky a kompaktní zářivky. 

2.1.3 LED 

V posledních letech se používají stále více, především díky zvyšujícímu se měrnému výkonu. 

Světlo generují vlivem procházejícího proudu polovodičovým přechodem, kdy dochází 

k emitování fotonů. 

2.2 Základní parametry světelných zdrojů 

Vlastnosti světelných zdrojů popisují jeho kvalitu. K základním parametrům patří světelný 

tok, měrný výkon, index podání barev, životnost a náhradní teplota chromatičnosti. Další důležité 

údaje jsou druh použité patice, provozní poloha světelného zdroje, napětí, provozní teplota, 

geometrický rozměr atd. 

Z hlediska řízení můžeme ovlivnit jen světelný tok, když budeme světelný zdroj chtít stmívat 

a případně ovlivnit barvu světla v případě RGB LED světelných zdrojů. 

Světelný tok Φ (lm) je množství světla, které vyzáří světelný zdroj za jednotku času. Je 

závislý na druhu světelného zdroje, většinou tento údaj najdeme uvedený na obalu světelného 

zdroje nebo v technické dokumentaci výrobce. 

2.3 Stmívání světelných zdrojů 

Stmívání nám přinese kromě ušetření nákladů na spotřebovanou energii svícením, jelikož 

přivedeme pouze tolik energie, kolik v daný okamžik právě potřebujeme, tak nám umožní 

přizpůsobit osvětlení požadavkům uživatele, dosažení osvětlení s ohledem na vykonávanou 

činnost, udržení konstantní úrovně osvětlenosti. Díky stmívání prodlužujeme i životnost 

světelných zdrojů a to nám opět šetří náklady na pořízení nových. Rozsah stmívání různých 

světelných zdrojů nalezneme v Tab. 2-1. 

Stmívači může světelný tok regulovat plynule, klasickými spínači pouze například v rozsahu 

0, 50, 100% v závislosti na rozdělení osvětlovací soustavy na více jednotlivě spínaných okruhů. 

Tab. 2-1 Rozsah regulace pro různé typy světelných zdrojů[1] 

Druh svítidla Rozsah regulace (%) 

Svítidlo se žárovkami 0 - 100 

Svítidlo s halogenovými žárovkami 0 - 100 

Zářivkové svítidlo s klasickým předřadníkem 50 - 100 

Zářivkové svítidlo s elektronickým předřadníkem 1 - 100 

Svítidlo s halogenidovou výbojkou 70 - 100 

Svítidlo s LED zdrojem 0 - 100 



 Světelné zdroje 

 

18 

 

Obr. 2-2 Principiální schéma fázově řízeného stmívače 

2.3.1 Stmívání žárovkových zdrojů 

Pro stmívání žárovkových zdrojů je nutné dosáhnout změny efektivní hodnoty proudu, který 

prochází světelným zdrojem, tím docílíme změny světelného toku. Řízení může zajišťovat 

výkonový tranzistor MOSFET nebo triak. Žárovka představuje odporovou zátěž, induktivní zátěž 

charakterizuje nízkonapěťové halogenové žárovky, které jsou řízené vinutým transformátorem. 

Moderní elektronické transformátory mají kapacitní charakter. 

Fázová regulace – regulujeme napětím, systém reguluje světelný tok světelného zdroje 

snižováním efektivní hodnoty napájecího napětí, amplituda zůstává stejná. Rozsah regulace je od 

0 do 100 % světelného toku[1]. 

 
 

Obr. 2-3 Princip fázového řízení stmívačů[5] 
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Amplitudová regulace – regulujeme napětím, systém reguluje světelný tok světelného zdroje 

změnou amplitudy napětí, tím se změní efektivní hodnota napětí. Rozsah regulace je 

od 0 do 100 % světelného toku[1].  

V závislosti na tom, zda se při průchodu nulou výstup zapne nebo vypne, rozlišujeme dva 

základní způsoby fázového řízení – se spouštěním na náběžné nebo na sestupné hraně. Spouštění 

na náběžné hraně je klasický způsob fázového řízení pro žárovky a spínání primárního vinutí 

klasického transformátoru. Zobrazeno na Obr. 2-3 vlevo. Při použití elektronických 

transformátorů se používá spouštění na sestupné hraně, Obr. 2-3 vpravo[6, 8].  

V Tab. 2-2 je rozdělení světelných zdrojů podle druhu zátěž, které představují. 

Tab. 2-2 Rozdělení světelných zdrojů podle zátěže 

2.3.2 Stmívání zářivkových zdrojů 

 Stmívání zářivek s konvenčním nebo s nestmívatelným elektronickým předřadníkem je 

možné přepínáním okruhů v rozsahu 0, 50, 100 %.  

Stmívání zářivek s konvenčním předřadníkem lze stmívat v rozsahu od 50 do 100 % 

světelného toku fázovou regulací. 

Stmívání zářivek se stmívatelným elektronickým předřadníkem dosáhneme změnou 

parametrů na výboji – frekvence, napětí. Pro lineární zářivky dosahujeme regulace světelného 

toku od 1 do 100 %, u kompaktních zářivek je to od 3 do 100 %[1]. 

Při použití digitálních předřadníků nejsou potřebné speciální přístroje – řídí se obyčejným 

tlačítkovým spínačem. Použití elektronického převodníků nabízí téměř okamžitý start bez blikání. 

Kompaktní zářivky standardně nejsou určené ke stmívání. Provoz při sníženém napětí zkracuje 

jejich životnost [8]. 

2.3.3 Stmívání LED světelných zdrojů 

Stmívat se dají pouze LED světelné zdroje určené pro stmívání. Ty pak můžeme rozdělit do 

tří kategorií.  

 Kategorie 1 – většinou světelné zdroje s více kusy diod, napájení zajišťuje lineární zdroj 

omezující proud, mají strmé stmívání. 

 Kategorie 2 – světelné zdroje mají 1 až 3 výkonové LED, napájení zajišťuje spínaný 

zdroj regulující jas na základě vstupního napětí, tento typ má plynulé stmívání. 

 Kategorie 3 – LED se stejnosměrným napájením a proudovou regulací – LED pásky, 

RGB LED, LED výkonové čipy[16]. 

Typ Princip řízení Příklad zátěže 

RL 
sepnutí v průběhu půlvlny, 
rozepnutí při průchodu sinusovky nulou 
 

-       žárovka 
-       stmívatelná kompaktní zářivka 
-       stmívatelná LED žárovka 
-       transformátor (vinutý) 

RC 
sepnutí při průchodu sinusovky nulou, 
rozepnutí v průběhu půlvlny 
 

-       žárovka 
-       elektronický předřadník  



 Řídicí systémy osvětlení 

 

20 

Světelné LED zdroje napájené ze zdroje napětí se stmívají změnou efektivní hodnoty napětí, 

u zdrojů napájených ze zdroje proudu se mění jeho hodnota. 

3 ŘÍDICÍ SYSTÉMY OSVĚTLENÍ 
Předřadníky světelných zdrojů se dají ovládat analogově nebo digitálně. Napájení 

předřadníku je přímo nestmívaným napětí sítě. 

3.1 Analogové řízení 

Elektronické předřadníky využívající analogového řízení jsou ovládány úrovní řídícího 

napětí na vstupu předřadníku. Jedná se o nejstarší a nejjednodušší způsob řízení stmívání.  

Používá se řídící napětí v rozsahu 0(1) – 10 V. Vzhledem k úbytkům napětí, nemusí být nastavení 

všech předřadníků osvětlovací soustavy na stejnou úroveň[1]. 

U analogových předřadníků je potřeba natáhnout mezi spínačem a předřadníkem kromě 

silového vedení ještě dva další vodiče pro řídící napětí. 

3.2 Digitální řízení 

V dnešní době se už běžně používá digitální řízení elektronických předřadníků. Výhoda 

digitálního přenosu oproti analogovému přenosu je vyšší odolnost proti rušení a přepólování 

řídicího napětí. Řízení probíhá po sběrnici, přenášejí se po ní telegramy[1]. 

3.2.1 DSI 

Stmívání prostřednictvím DSI (Digital Seriál Interface = digitální sériové rozhraní) probíhá 

běžně používaným tlačítkovým spínačem. Signály se převádí ze spínačů a senzorů na digitální 

data a po sběrnici jsou přenášena k jednotlivým předřadníkům. Rozsvěcování a zhasínání probíhá 

krátkým stiskem tlačítka, dlouhým stiskem měníme intenzitu[1, 15]. 

3.2.2 TOUCH DIM 

Stejný princip ovládání jako u DSI, ale z důvodu neřešení synchronizace je tento typ 

stmívání určen pro jedno svítidlo. Skupinové řízení více předřadníků je nespolehlivé. 

3.2.3 DALI 

Protokol DALI (Digital Addressable Lighting Interface = digitální adresovatelné světelné 

rozhraní) byl vyvinut mezinárodní elektrotechnickou komisí IEC (International Electrotechnical 

Commission), je to mezinárodní norma, která zaručuje kompatibilitu zařízení od různých 

výrobců, jedná se tedy o otevřený systém. Má specifické parametry přenosu a definované příkazy 

pro řízené prvky a odpovědi od prvků s definovanou strukturou.   

Komunikace probíhá po sběrnici DALI, která umožňuje digitální komunikaci mezi všemi 

komponenty v osvětlovacím systému nebo systémech řízení budov a je jej možné integrovat do 

nadřazeného systému inteligentního řízení budov. Pracuje na systému master-slave, master 

rozesílá telegramy zařízení slave, slave je zařízení, které ovládá osvětlení. Zařízení master mohou 

komunikovat mezi sebou. Sběrnice DALI může mít libovolnou topologii, jen není povolena 

kruhová. Můžeme připojit maximálně 64 samostatných jednotek, rozdělených maximálně do 16 

skupin, se 16 scénami. 
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Všechny připojené prvky soustavy jsou napájené ze sběrnice DALI, jejíž délka nesmí 

překročit 300 m, celkový proud max. 250 mA a úbytek napětí nesmí být větší než 2 V[1, 12]. 

3.2.4 DMX 

Specifikace DMX (Digital Multiplex) vychází z průmyslového standardu RS485, je určen 

pro řízení vyššího počtu světelných okruhů s vysokým stupněm dynamiky. DMX umí současně 

řídit až 512 světelných okruhů s rychlostí přenosu dat 250 kilobytů za sekundu, díky tomu dokáže 

ovládat scény s vysokým počet RGB světelných bodů a rychlými změnami barev. Používá se 

hlavně v divadlech nebo hudebních klubech. 

Sběrnice je typicky realizována stíněným kabelem s krouceným párem, má liniovou topologii 

a poslední stanice má připojení zakončovací rezistor s hodnotou 120 Ω[9, 17]. 

4 STÍNÍCÍ TECHNIKA  
Stínící technika umožňuje regulovat světelné podmínky a teplotu uvnitř místností. Zvláště 

v moderních stavbách, kde jsou použité vysoké standarty zateplení a mnoho prosklených ploch 

pomáhají udržet příjemnější klima.  

Stínicí techniku je nutno řídit tak, aby nedocházelo v letních měsících ke zbytečnému přehřívání 

interiérů, náklady na chlazení by vzrostly nebo v opačném případě by se zbytečně svítilo, na 

místo toho, aby se využilo denní světlo. V zimních obdobích se dá naopak ušetřit za vytápění 

využitím tepelných účinků slunce, které projdou přes skleněnou výplň oken. Ukázka natáčení 

lamel je na Obr. 4-2. 

Základní členění stínící techniky je na interiérovou a exteriérovou stínící techniku. Na 

venkovní stínící techniku budou zajisté větší požadavky jak na samostatné prvky, tak i jejich 

řízení zejména kvůli klimatickým vlivům. 

 

Obr. 4-1 Členění stínící techniky 
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Ruční ovládání stínicí techniky je jednoduché a levné, ale určitě není komfortní. Zatímco u 

rezidenčních objektů je manuální ovládání představitelné, i když obtížně, při větších budovách je 

ruční ovládání nepředstavitelné a bylo by energeticky nevýhodné.  

Každý výrobce stínicí techniky osazuje do svých výrobků jiný typ motorů. Nejčastěji se 

jedná o asynchronní motor, u kterého se spínají přímo jeho vinutí nebo mají integrovaný svůj 

řídicí systém, se kterým inteligentní elektroinstalace komunikuje. U méně náročných aplikací, 

jako vnitřní a meziskelní žaluzie, se používají stejnosměrné motory. Aby se nenarušila těsnost 

izolačního skla, tak se k přenosu ovládací síly používají magnety. 

Řízení stínící techniky nám tedy přináší vyšší komfort, úspory energie na vytápění a 

chlazení. Při dobrém návrhu přináší i vyšší zabezpečenost objektu, kdy se nehledí na vyhřívání 

interiéru, ale zabraňuje se pohledům dovnitř a případně násilnému vniknutí dovnitř. 

Exteriérovou stínící techniku je nutné chránit před nepříznivými klimatickými podmínkami, 

zejména větrem a deštěm. Mělo by se myslet i na vypnutí automatického systému řízení pro 

případ údržby. 

 

Obr. 4-2 Ukázka samočinného clonění[21] Obr. 4-3 Ukázka clonění s využitím přirozeného 

světla[21] 

Když je známa poloha Slunce na obloze – popsáno v kapitole 4.1, může se stínící technika 

řídit tak, aby byla co nejvíce prospěšná v závislosti na tom, čeho chce uživatel dosáhnout. Princip 

je ukázán na Obr. 4-2 a Obr. 4-3 a v určitých případech můžeme tak s výhodou vynechat čidla 

oslunění. 

Při řízení stínicí techniky lze brát ohled i na zastiňující objekty – stromy, okolní budovy, viz 

Obr. 4-4. 

 

Obr. 4-4 Zastiňující objekt[28] 
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Pro systém KNX je k dispozici specializovaný modul pro řízení žaluzií, do kterého se zadá 

zeměpisná poloha a orientace budovy. Tento modul pak na základě výpočtů řídí žaluzie podle 

polohy Slunce na obloze. U centralizovaných systémů si s tím musí poradit řídicí jednotka. 

4.1 Poloha slunce na obloze 

 Vlivem vlastní rotace Země, odklonění osy otáčení Země od Slunce a rotace Země okolo 

Slunce se mění zdánlivá poloha Slunce na obloze. Mění se doba soumraku, čas východu a západu 

Slunce, jeho výška nad horizontem a deklinace. 

Východ a západ Slunce jsou okamžiky, kdy se horní okraj slunečního kotouče nachází přesně 

na ideálním horizontu. 

Soumrak je přechod mezi dnem a nocí. Je to doba před východem Slunce nebo po západu 

Slunce. Ranní soumrak se nazývá svítání a večerní soumrak stmívání. Při soumraku je Slunce 

pod obzorem, osvětluje horní vrstvy atmosféry a na molekulách vody se světlo rozptyluje a tím 

částečně osvětluje i zemský povrch. Délka soumraku závisí na zeměpisné šířce a během roku se 

mění. Rozlišuje se občanský, nautický a astronomický soumrak. 

Občanský soumrak začíná okamžikem, kdy se střed slunečního kotouče nachází 6° pod 

horizontem a končí východem Sluncem. Večer začíná západem Slunce a končí okamžikem, kdy 

se střed slunečního kotouče nachází 6° pod horizontem. Nautický soumrak je časový interval, ve 

kterém se střed slunečního kotouče nachází mezi -12° a -6° pod horizontem. Astronomický 

soumrak je časový interval, ve kterém se střed slunečního kotouče nachází mezi -18° a -12° pod 

horizontem[30]. 

Deklinace je v systému rovníkových souřadnic souřadnice, která udává úhlovou vzdálenost 

od světového rovníku. Na severní polokouli je kladná, zatímco na jižní je záporná. Hvězdy na 

rovníku mají deklinaci rovnou nule, hvězda na severním pólu by měla deklinaci +90°, hvězda na 

jižním pólu -90°. Deklinace se měří podél deklinační kružnice[29]. 

  

Obr. 4-5 Určení polohy Slunce na obloze[29] 

Zdánlivá poloha Slunce z místa pozorovatele se může plně určit pomocí dvojice úhlů – 

výškový a azimutální úhel. Znázorněno na Obr. 4-5. 

Výškový úhel je úhel, který svírá sluneční paprsek s vodorovnou rovinou, úhel sevřený 

slunečním paprskem a průmětem paprsku do vodorovné roviny. Když je Slunce na horizontu, je 

výškový úhel nulový, v případě, že je Slunce nad horizontem je výškový úhel kladný. Jedná se o 
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výškovou polohu slunce vzhledem k idealizovanému horizontu. Skutečný zemský povrch a 

horizont bývá složitější – kopce, budovy. 

Azimutální úhel je úhel sevřený průmětem slunečního paprsku do vodorovné roviny a 

polopřímkou ležící ve vodorovné rovině směřující na jih. Udává, ze které světové strany slunce 

svítí. Pro Slunce na východu je azimutální úhel -90°, pro Slunce svítící z jihu je azimutální úhel 

roven 0° a pro Slunce na západě je azimutální úhel +90°. 

Uvedené definice polohových úhlů mají jeden nedostatek a to je případ, kdy je sluneční 

paprsek přesně vertikální. Tato situace nastává v oblasti rovníku dvakrát za rok a naší zeměpisné 

šířky se netýká[29]. 

4.2 Řídicí systémy pro stínicí techniku 

Standardizovaný řídicí systém pro stínicí techniku je SMI (Standart Motor Interface), obdoba 

řídicího systému pro osvětlení DALI.  

Komunikace probíhá po sběrnici. Kabel obsahuje 5 vodičů, 3 vodiče silového napájení a 2 

vodiče na komunikaci. Maximální délka je 350 m. Komunikační rychlost sběrnice je 2400 b/s. 

Jedno rozhraní umí ovládat až 16 motorů. Je zaručena zpětná diagnostika stavu motoru. 

SMI umožňuje i místní ovládání při použití patřičného modulu, stejně tak použití dálkového 

ovládání. Samozřejmostí je připojení senzorů – senzor větru, oslunění. Kromě motorů na 

230 V AC jsou modely pro interiérové použití napájené malým napětím 24 V DC, ty jsou 

označovány jako SMI LoVo (Low Voltage). 

Pokud není podpora výrobce nadřazeného systému na integraci SMI, tak se může řídicí 

jednotka propojit pomocí sběrnice RS-232 na nadřazený systém. 

5 VEŘEJNÉ INTELIGENTNÍ BUDOVY 
Při řízení osvětlení a stínění v soukromých objektech je jednoznačný zásah uživatele na 

rozdíl od veřejných budov. Použití inteligentní elektroinstalace právě ve veřejných budovách je 

vhodné z důvodu úspor energie, protože uživatelé obvykle nevěnují pozornost tomu, zda se někde 

svítí, topí či chladí, jen pokud je to nezbytné. Dále jsou tu další aspekty jako jednoduchost, 

přehlednost a komfort užívání, proto se používá ve školách, muzeích, nemocnicích, skladech či 

výrobních prostorech. Je zřejmé, že rozsah takové instalace bude daleko rozsáhlejší než při 

použití v soukromých objektech. Při použití určitých systémů není pro domácnosti ani vhodné, 

vzhledem k daleko vyšším pořizovacím nákladům a ty při menší instalaci nenajdou ekonomické 

opodstatnění. 

Řízení osvětlení a stínění ve veřejných budovách je náročnější než v soukromých objektech. 

Na veřejné budovy se kladou velice různorodé požadavky, a proto je nemožné zahrnout všechny 

možnosti. Záleží na druhu a využití celých budou či pouze jejich částí – sklady, podzemní 

parkoviště. 

Například požadavky na prezentační místnosti, kde se může požadovat variabilní řízení 

světelných soustav pro možnost kdykoliv změnit rozložení ovládání svítidel z různých míst při 

přestavbě pohyblivých příček apod. S výhodou, právě zde najde uplatnění řídicí systém osvětlení 

Dali, kde stačí jen přenastavit ovládací prvky. Dále se v takových prostorech řeší různé světelné 

scény, návaznost osvětlení a žaluzií na promítací plátno nebo osvětlování na stálou úroveň 

osvětlenosti. Řízení žaluzií je potřeba upravit tak, jak bylo popsáno v předchozí kapitole.   
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U různých veřejných objektů je odlišná náročnost na řízení osvětlení a stínění vzhledem 

k jejich využití. V kancelářských budovách se často používají pohyblivá čidla na méně 

frekventovaných místech, jako jsou toalety, chodby apod. Využití čidel může být i jen mimo 

pracovní špičku – večerní režim. Přímo v kancelářích si většinou uživatelé sami nerozsvěcí, ale 

řeší se to centrálně například z vrátnice. V takovém případě je mít vhodný systém s možností 

vizualizace, která usnadní a zpřehlední ovládání osvětlení a stínění. Ve veřejných objektech se 

také nesmí zapomenout na nouzové osvětlení. 

6 SYSTÉMOVÁ INSTALACE 
Častěji se setkáváme s pojmem inteligentní elektroinstalace, i když žádnou vlastní inteligenci 

nemá, spočívá pouze v provázanosti všech prvků elektroinstalace. Výhodou tedy je provázanost 

například osvětlení, stínění a topení, kdy se vhodně doplňují, aby bylo dosaženo co nejvyšších 

energetických úspor, komfortu a pohody uživatele daného objektu. Největší nevýhodou 

systémové instalace je její cena, kdy pro menší projekty je daleko vyšší než při použití klasické 

instalace. U větších projektů a požadavků na funkci se cena srovnává, dokonce vychází levněji, 

k tomu nám přináší bonus ve zvýšení komfortu uživatele. 

Tab. 6-1 Přehled systémů 
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KNX ✓    ✓ 

Foxtrot  

(Teco) 
 ✓ ✓   

XComfort 

(Eaton) 
 ✓   ✓ 

Nikobus 

(Eaton) 
 ✓  ✓  

Ego-n    

(ABB) 
 ✓ ✓   

iNels    

(ELKO EP) 
 ✓ ✓   

My Home 

(Legrand) 
 ✓   ✓ 

In One by 

Legrand 
 ✓   ✓ 

LOGO! 

(Siemens) 
 ✓ ✓   

SynchroLiving 

(Siemens) 
 ✓   ✓ 
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6.1 Rozdělení podle uspořádání  

Jsou dva základní druhy systémových instalací, dělí se na centralizované a decentralizované.  

6.1.1 Centralizované systémy 

Centralizovaný systém má hlavní centrální řídicí jednotku, veškerá data jsou ze snímačů 

posílána do řídící jednotky, kde jsou zaslaná data vyhodnocena a dle naprogramování se řídí 

aktory[13].  

Tento systém má vysokou rychlost komunikace. Řídící jednotka dokáže přijímat telegramy 

jen od určitého počtu senzorů a je schopná ovládat pouze určitý počet aktorů[10]. 

6.1.2 Decentralizované systémy 

Decentralizovaný systém nemá hlavní řídící jednotku. Veškeré řízení spočívá v jednotlivých 

členech, které mají integrované komunikační bloky. Rozvoj decentralizovaných systémů je 

umožněn především díky vývoji v posledních desetiletích dostatečně výkonných procesorů. 

Chce-li nějaký aktor odeslat telegram, musí se nejprve přesvědčit o volné sběrnici a 

popřípadě musí vyčkat. Pokud by chtěly vysílat dva aktory telegramy zároveň, dostane přednost 

aktor s vyšší prioritou, v případě stejné priority rozhoduje fyzická adresa. Fyzická adresa se 

určuje podle umístění na sběrnici, přednost dostává prvek s nižší hodnotou fyzické adresy. 

Protože v decentralizovaném systému není použita centrální jednotka, obsahuje tento systém 

navíc komunikační prvek, který umožňuje komunikaci celého systému s uživatelem 

prostřednictví osobního počítače[10]. 

6.1.3 Hybridní systémy 

Hybridní systémy jsou kombinací centralizovaných a decentralizovaných systémů, též 

nazývané částečně decentralizované. 

6.2 Podle kompatibility a normalizace protokolů 

Dělíme na otevřené a uzavřené systémy. 

6.2.1 Otevřené systémy 

Komunikační protokoly jsou veřejně dostupným standardem. Proto kompatibilní zařízení 

může nabízet každý výrobce, máme tak možnost si vybrat komponenty v různých cenových 

hladinách a být nezávislí na výrobci. Jejich nevýhodou bývá vyšší cena oproti systémům 

uzavřeným, proto se příliš nepoužívají pro menší aplikace např. rodinné domy[11].  

6.2.2 Uzavřené systémy 

Uzavřené systémy pocházejí od jednoho výrobce. Komunikační protokol není veřejný, 

standardizovaný, proto není možné kombinovat zařízení od různých výrobců. Bývají cenově 

výhodnější, ale uživatel musí spolupracovat s firmou nebo jejich partnerem po celou životnost 

instalace[11, 12]. 

Tento typ systému používá například Ego-n, NikoBus, Xcomfort, Inels a Foxtrot. 



 Systémová instalace 

 

27 

6.3 Topologie inteligentních systémů 

Liniová topologie - jednotlivé prvky jsou zapojeny postupně za sebou v jedné řadě. Při 

přerušení sběrnice dojde k výpadku zbývající struktury. 

Stromová topologie - větví se podle potřeby. Nevýhoda může být v nepřehlednosti celé 

struktury při špatně zpracovaném projektu. 

Hvězdicová topologie - všechny prvky jsou zapojeny do jednoho bodu, většinou je tento bod 

řídící jednotka. Při poruše sběrnice nezpůsobí porucha výpadek celého systému, ale jen 

konkrétního prvku. Při této topologii je velká spotřeba kabelů. 

Kruhová topologie - má výhody liniové topologie, jednotlivé prvky jsou zapojeny za sebou a 

tvoří uzavřený kruh. Porucha sběrnice v jednom místě nezpůsobí poruchu, toto zapojení se 

většinou nepoužívá z důvodu možných komunikačních chyb. 

Kombinovaná topologie - variace všech předcházejících topologií. Dochází k ní u rozsáhlých 

objektů[18]. 

6.4 Sběrnice  

Prvky mezi sebou komunikují prostřednictvím sběrnice, kterou tvoří kabel s vodiči. Sběrnice 

může mít různé možnosti zapojení prvků - topologie. U systémů decentralizovaných se může 

skupinou prvků vytvořit oddíl, protože je nutností zachovat komunikaci mezi oddíly, lze je 

zapojit mezi sebou podle určité topologie[10]. 

Je to nejjednodušší a nejpoužívanější přenos dat. Nevýhoda je nutnosti instalace odpovídající 

kabeláže a nemožnost jednoduchého rozšíření bez stavebního zásahu[18]. 

6.4.1 EIB/KNX sběrnice 

Tuto sběrnici používá více než 100 výrobců po celém světě, přehled všech výrobců na 

webových stránkách KNX (www.knx.org). Rychlost komunikace po sběrnici je 9,6 kb/s. 

Doporučený kabely jsou J-Y(St)-Y 2x2x0.8 mm
2
, YCYM 2x2x0,8 mm

2
. 

KNX je nejrozšířenější decentralizovaný systém v Evropě. 

6.4.2 CIB sběrnice 

Sběrnice CIB (Common Installation Bus) je dvouvodičová sběrnice s libovolnou topologií, 

jen kruhová topologie není dovolena. Při instalaci je nutné dodržet polaritu vodičů. Data i 

napájení pro prvky připojené k této sběrnici je vedené po společných dvou vodičích. 

Komunikace je typu master-slave. Komunikace je rychlá, odezva je do 150 ms, její 

přenosová rychlost je 19,2 kb/s. Na jednu větev sběrnice se může připojit až 32 jednotek, 

v případě potřeby se využije druhá větev centrální jednotky a dále se dají přidat rozšiřující 

modulu. Rozšiřující modul lze umístit až do vzdálenosti 300 m při použití metalického vedení a 

až 1700 m při použití optického vedení. Pro sběrnici CIB je doporučený kabel s krouceným 

stíněným párem průměrem žil alespoň 0,6 mm
2
, nejlépe 0,8mm, např. J-Y(St)-Y 2x2x0.8 mm

2
, 

YCYM 2x2x0,8 mm
2
. 

Sběrnice má jmenovité napětí 24 V stejnosměrných, ale doporučuje se použít 27 V, díky 

tomu je umožněno trvalé dobíjení připojených záložních akumulátorů. Díky tomu je inteligentní 

instalace schopna vykonávat komunikační a zabezpečovací funkce[19]. 

http://www.knx.org/
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6.4.3 Sběrnice TCL2 

Výrobci systémové elektroinstalace používají velké množství různých sběrnic. Systém 

Foxtrot kromě sběrnice CIB, kterou využívá k připojení periferních prvků, používá kromě jiné 

sběrnici TCL2. Tato sběrnice je přísně liniová a musí být ukončena zakončovacím odporem o 

velikosti 120 Ω. Má omezený počet periferních modulů, které jsou v provedení pouze na DIN 

lištu[20].  

6.5 Bezdrátová komunikace 

Prvky mezi sebou nebo s centrální jednotkou komunikují bezdrátově pomocí rádiové 

komunikace. Výhodou bezdrátové komunikace je snadná instalace bez nutnosti natahovat 

komunikační sběrnici, možná přemístitelnost ovládacího prvku, případně možnost rozšíření bez 

nutnosti stavebních úprav. 

6.6 Komunikace po silovém vedení  

Tento způsob komunikace se nejčastěji označuje jako powerline. Pomocí powerline adaptérů 

je snadné si doma rozšířit kabelové připojení k internetu pomocí stávajících rozvodů silového 

vedení. Kromě toho, pomocí powerline může inteligentní elektroinstalace komunikovat 

s domácími spotřebiči. Například spotřebiče značky Miele umějí komunikovat po silovém vedení 

při použití patřičného hardwaru.  

6.7 Komunikace po optickém kabelu 

Komunikace po optickém kabelu se používá pro komunikaci na větší vzdálenosti bez 

nutnosti používat opakovače, protože optické vlákno má nízký útlum, dosahuje vysoké rychlosti 

přenosu dat a je odolné proti elektromagnetické interferenci. U inteligentních systémů je toto 

vhodný způsob přenosu dat mezi více řídícími jednotky v rozsáhlých areálech. 

6.8 Komunikace po ethernetu 

Ethernového rozhraní se dnes hojně používá pro svoji jednoduchost a univerzálnost. 

Například se přechází od využívání CCTV (analogový kamerový systém) k IP kamerám, které 

právě využívají ethernetového rozhraní pro datový přenos i pro vlastní napájení – POE (Power 

Over Ethernet). Často tohoto rozhraní využívá převodník ethernet/powerline (Miele) nebo 

ethernet/RS-485 pro komunikaci klimatizační jednotkou apod. 

Pomocí ethernetového rozhraní propojujeme také řídicí jednotky foxtrotu, který má toto 

rozhraní jako základní komunikační kanál. 

7 SYSTÉM FOXTROT 
Systém Foxtrot je založen na výkonných centrálních jednotkách na bázi PLC, jedná se tedy o 

centralizovaný systém. Používá dvouvodičovou sběrnici CIB (popsána v kapitole 6.4.2), která 

zajišťuje jak komunikaci se senzory a aktory, tak i jejich napájení.   

Systém Foxtrot lze volně naprogramovat dle normy ČSN EN 61131-3, což je výhoda pro 

programátory i pro uživatele, protože není odkázán na realizační firmu. Programovat lze na dálku 

i za chodu aplikace, díky tomu, uživatel nezůstane bez řízení. K programování se používá 

prostředí Mosaic, pro oblast jednoduchých standardních aplikací v inteligentních domech lze 

systém Foxtrot parametrizovat pomocí programu FoxTool i bez znalosti programování. 
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„Řídicí systém Tecomat Foxtrot je nástrojem pro projektové, elektro-instalační, 

integrátorské a programátorské firmy, které jsou schopny samy na jeho základě zákazníkovi 

vytvořit řešení na míru, uzpůsobit mu logiku a grafiku ovládání přes vypínače, ovladače, TV či 

mobilní telefon nebo dnes populární tablety zároveň. Jsou schopny mu vyřešit jakékoliv 

kombinace zdrojů a spotřebičů tepla, chlazení, fotovoltaiky nebo i větrné elektrárny. V tom se 

výrazně odlišuje od všech produktů na trhu automatizace budov, kdy každý řídicí systém je 

zaměřen na více či méně technologií, ale pro řízení všech dnes běžných technologií v domech v 

jednom centrálním systému se potřebují konkurenční systémy doplnit o další systémy, a 

mnohokrát pak je to právě Tecomat Foxtrot, jímž jsou tyto většinou zahraniční řídicí systémy 

doplňovány. Jedná se např. o systémy Lutron, AMX, Control4 či Cue. Některé společnosti 

nabízejí Tecomat Foxtrot jako celek nebo jeho hardware pod vlastním názvem a značkou na trhu, 

a to jak v tuzemsku, tak i v zahraničí“[7]. 

Systém Foxtrot má jak sběrnicovou variantu, kterou nazývá CFox, tak i bezdrátovou variantu 

RFox pracující v pásmu 868 MHz, ale logicky se prvky chovají jako sběrnice. Největší počet 

periferních prvků se připojuje instalační sběrnicí CIB a jsou k dispozici v různých provedeních – 

na lištu DIN, do instalační krabice, na zeď do interiéru, do výrobku atd. Modulu bezdrátové 

varianty určené do instalační krabice jsou napájené bateriově nebo z napájecího zdroje. Moduly 

určené na zeď do interiéru jsou napájené bateriově. 

Periferní moduly mají analogové vstupy, digitální vstupy, analogový výstup, digitální výstup, 

reléový výstup v různých provedených a kombinacích. Analogový výstup je nastavitelný na 

výstupní napětí 0 – 10 V nebo na PWM regulaci. 

 K vypracování této kapitoly byl využit text a obrázky z firemní literatura firmy Teco, a.s., 

zejména Příručka projektování CFox, RFox a Foxtrot - [9].   

7.1 Centrální jednotka 

Centralizovaný systém potřebuje centrální řídící jednotku, znázorněna na Obr. 7-1. Jejím 

prostřednictvím probíhá veškerá komunikace mezi všemi prvky. Je napájena stejně jako senzory 

a aktory stejnosměrným napětím 24 V. U Foxtrotu je na výběr několik řídicích jednotek. Mezi 

sebou se liší především kapacitou paměti a počtem vstupů/výstupů. Podle náročnosti aplikace se 

vybere nejvhodnější jednotka. Jedna centrální jednotka umožňuje připojení až 320 akčních členů 

a senzorů, 64 přímo na centrální jednotku, zbylých 256 připojené na 4 master moduly. Externí 

mastery sběrnice CIB CF-1141 a systému RFox RF-1131 lze kombinovat, ale jen do celkového 

počtu 4 mastery na jeden základní modul. 
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Obr. 7-1 Čelní pohled na základní modul CP-1004[9] 

7.2 Napájení  

Napájecí modul zajišťuje napájení sběrnice stejnosměrným napětím, připevňují se na DIN 

lištu. Je nabízen v několika výkonových variantách, podle počtu připojených prvků ke sběrnici a 

jejich příkonů se vybere vhodný typ. Nedostačuje-li výkon, musí se použít více napájecích 

modulů. Zdroje jsou chráněny elektronickou pojistkou proti přetížení. 

CIB oddělovací modul se používá k oddělení napájecího zdroje od periferních modulů a 

mastera sběrnice tak, aby zabezpečil napájení sběrnice a zároveň oddělil vlastní komunikaci od 

napájecího zdroje. 

V případě, že sběrnice CIB je nainstalována tak, že existuje riziko vzniku přepětí na sběrnici 

nebo na připojených prvcích, je nutné použít přepěťové ochrany. Mohou se použít pouze 

speciální typy přepěťových ochran, použití jiných snižuje spolehlivost a funkčnost aplikace. Jsou 

dvě provedení – v provedení 1M na DIN lištu a vestavné provedení s vývody izolovanými vodiči 

délky 10 cm. 
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7.3 Senzory 

Senzorem je v inteligentní elektroinstalaci každé tlačítko nebo senzor fyzikální veličiny. V Tab. 

7-1 jsou uvedeny moduly CFox v designu Elegant a Decente. Ostatní výrobci (celkem 7) mají 

obdobné, ve vlastním designu, jen se liší např. počtem čidel teploty. Nabídka RFox modulů je 

omezenější. V současné době je jen dvoutlačítko, čtyřtlačítko, čidlo teploty a pokojový termostat 

jen v designu Time a Element od výrobce ABB. 

 Tab. 7-1 Nástěnné ovladače a senzory v designu firmy Obzor: Elegant a Decente 

Název Vlastnosti 

C-WS-0200R 2x tlačítko, 1x LED, 1x čidlo teploty, 2x AI/DI 

C-WS-0400R 4x tlačítko, 2x LED, 1x čidlo teploty, 2x AI/DI 

C-IT-0200R 1x čidlo teploty, 1x vstup externího čidla teploty 

C-RC-0002R 1x LCD, 3x tlačítko, 1x čidlo teploty, 1x vstup externího čidla teploty 

C-RC-0003R 
1x LCD-grafický, 3x tlačítko, 1x čidlo teploty, 1x čidlo vlhkosti, 1x vstup 

externího čidla teploty 

C-RI-0403R 1x IR přijímač/vysílač, 1x čidlo teploty, 1x čidlo osvětlení 

C-WG-0503R 1x čtečka RFID karet 

C-RQ-0600R - PIR 1x detektor pohybu PIR 

C-RQ-0600R-RHT 1x čidlo teploty, 1x čidlo vlhkosti 

C-RQ-0600R-CO2 1x čidlo CO2 

C-RQ-0600R-CT 1x čidlo CO2, 1x čidlo teploty 

C-RQ-0600R-CHT 1x čidlo CO2, 1x čidlo teploty, 1x čidlo vlhkosti 

7.3.1 Tlačítkové ovladače 

Ovladač na zeď lze do systému integrovat několika způsoby, které se liší cenou, možnostmi, 

komfortem a sortimentem. 

 

Obr. 7-2 Provedení ovladače R-WS-0400R v designu ABB Element[9] 
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První způsob je použití ovladače jako sběrnicového prvku systému Foxtrot, který nabízí 

nejlepší využití prvku na zdi – více tlačítek, integrované čidlo teploty, LED signalizace apod. 

Sortiment je omezen na přímo podporované designy spínačů. Modul na Obr. 7-2 se skládá 

z hmatníků, elektroniky v mezirámečku, standardního rámečku a nosné části. Jako nejmodernější 

lze považovat řadu ovladačů v designu iGlass. Jsou to dotykové ovladače, používající kapacitní 

snímání, s krycím sklem. Existují jedno, dvou, čtyř a šesti tlačítkové varianty. 

Druhou možností je využití krátkocestných tlačítek. Tyto tlačítka se mohou připojit na 

binární vstupy systému buď k modulu přímo umístěného do instalační krabice pod příslušný 

ovládací prvek, nebo vést kabelem k modulu v provedení na DIN lištu. U této varianty je opět 

omezen sortiment vyráběných ovladačů.  

Další možností je využití obyčejných tlačítek bez aretace, ale není zde možnost signalizace, 

na ovladači je k dispozici jedno nebo dvě tlačítka. Výhodou je, že lze takové tlačítko sehnat 

v téměř každém vyráběném designu. Stejně jako u předchozí varianty se opět připojí na binární 

vstupy systému.  

7.3.2 Pohybový senzor 

V některých prostorech je vhodné pro ovládání osvětlení použít PIR detektory, které nám 

podle aktivity osob, úrovně osvětlení a dalších podmínek zajistí automatické rozsvícení zdrojů 

světla. Pro vyhodnocení pohybu osob se může použít PIR detektory EZS přímo připojení 

k systému Foxtrot, tak i nepřímo vyčítanými stavy PIR detektorů autonomních ústředen EZS 

připojené k systému Foxtrot komunikačním rozhraním. 

Detektory používaný pro EZS mají zpravidla pomalejší reakci kvůli planým poplachům, 

většinou jsou umístěné tak, aby zachytil narušitele přicházejícího oknem a proto nemusí vždy 

vyhovět požadavkům na ovládání osvětlení. V těchto případech je vhodnější použití PIR 

detektorů přímo pro ovládání osvětlení, které je nutno rozmístit tak, aby optimálně reagovaly na 

pohyb osob uvnitř budovy. 

Systém Foxtrot má k dispozici přímo modul C-RQ-0400R-PIR, který lze dodat v řadě 

designů, nebo se mohou připojit na digitální vstupy systému vhodné detektory. 

 

 

 Obr. 7-3 Modul C-RQ-0600R-PIR[9] 

Pro umístění detektoru je vhodnější zvolit PIR detektor Vantage FL-MS. Senzor je velmi 

malý, s detekčním rozsahem 360°. Připojuje se například k modulu C-WG-0503S, detektor a jeho 

připojení je znázorněno na Obr. 7-4. 

PIR detektor C-RQ-0600R-PIR: 

- je řešen kulovým vrchlíkem o průměru 

24 mm usazeným ve středu krytky 

- čidlo teploty pod vrchlíkem 

- má dosah 5 až 7 m 

- úhel záběru až 60° 

- při osazení na strop je při výšce místnosti 

240 cm dosah čidla cca kruhový 

s průměrem při zemi cca 5 m 
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Obr. 7-4 Připojení PIR detektoru FL-MS mini k modulu C-WG-0503S[9] 

7.3.3 Měření osvětlení 

Intenzita osvětlení je fotometrická veličina, značí se E a její jednotkou je lux (lx). Jeden lux 

je osvětlení způsobené světelným tokem 1 lm dopadající na plochu 1 m
2
. K snímání intenzity 

osvětlenosti používají světelné senzory především fotodiody nebo fototranzistory. 

Pro měření intenzity osvětlenosti v interiéru je určen modul C-RI-0401R, který se skládá ze 

dvou částí – vestavné části, která se umístí do instalační krabice a druhé části na zeď ve zvoleném 

designu, která je osazena čidlem osvětlení, teploty, IR vysílače a přijímače. Na zakázku je možno 

některá čidla vynechat. Tento modul měří úroveň v rozsahu měřené intenzity osvětlení 0 –

 5000 lx.  

Do exteriéru je určen modul s vyšším krytím C-RI-0401I. Uvnitř krabičky je umístěn modul 

popsaný výše. Tento modul má navíc čidlo venkovní teploty. Nebo se může použít vlastní čidlo 

osvětlení BPW21, který se připojí k modulu C-RI-0401S. Tento modul obsahují i předchozí 

moduly. Při instalaci v exteriéru je nutné zohlednit ochranu proti přepětí – na rozhraní zón lze 

instalovat přepěťovou ochranu na CIB sběrnici. 

 

Obr. 7-5 Ukázka provedení čidla osvětlení, teploty a IR ovládání[9] 
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7.3.4 Meteorologické měření – vítr, srážky, oslunění 

Rychlost větru měří anemometr. Nejjednodušší je miskový anemometr s impulzním 

výstupem, u kterého je potřeba znát konstantu anemometru – počet impulzů/rychlost větru. 

Připojí se na libovolný čítačový vstup nebo digitální vstup, ale zde se musí ověřit minimální šířka 

pulzu ze snímače, aby nedošlo ke ztrátě impulzu. 

Směr větru se měří pomocí ukazatelů větru, vybavenými odporovým výstupem, pak se měří 

výstupní signál ukazatele analogovým vstupem systému. 

Srážky se měří srážkoměrem s překlápěcím člunkem, při jehož překlápění vznikají impulzy 

odpovídající danému množství srážek. Připojuje se stejně jako anemometr. 

Jako nejvhodnější řešení se nabízí použití meteostanice GIOM3000, která měří rychlost a 

směr větru, vlhkost, teplotu, tlak a veličiny z nich odvozených – barometrická výška, relativní 

tlak, rosný bod atd. Připojuje se přes rozhraní Ethernet s napájením POE (Power Over Ethernet). 

V programové prostředí Mosaic je pro tuto meteostanici připraven funkční blok.  

Pro měření solární radiace se používají čidla solární radiace – pyranometry, polarimetry a 

jiné snímače. Přesný typ snímače se zvolí na základě chtěného použití a žádané přesnosti. 

7.4 Aktory  

Akční člen čeká na povel od centrální jednotky, po jeho obdržení provádí naprogramovaný 

úkon. Nejčastěji se jedná o aktory, které provádí spínání nebo regulaci silových okruhů – spínání 

zásuvek, ovládání osvětlení a rolet. 

Moduly aktorů se opět liší provedením, jsou moduly určené na montáž na DIN lištu, moduly 

do instalační krabice a moduly určené přímo do zařízení. Rovněž je k dispozici varianta na CIB 

sběrnici CFox, tak i bezdrátová varianta RFox. Obě varianty mají shodné parametry, zapojují se 

shodně, kromě napájení u bezdrátového provedení. Spínání světelných zdrojů 

S vyšší četností používání úsporných zdrojů v poslední době se zvyšuje podíl spínaných 

zdrojů pro tyto světelné zdroje. Spínané zdroje mají kapacitní charakter zátěže a v důsledku toho 

v okamžik zapnutí odebírají po velmi krátkou dobu mnohem vyšší proud, než je běžné za 

normálního provozu. Z tohoto důvodu se musí vybrat vhodný spínací modul, s dostatečně 

dimenzovanými reléovými výstupy.  

Tab. 7-2 Seznam modulů vhodných pro spínání zátěže kapacitního charakteru 

C-OR-0011M-800 11 reléových výstupů s krátkodobým spínacím proudem až 800 A 

C-LC-0202B 2 reléové výstupy s krátkodobým spínacím proudem až 80 A 

C-OR-0008M 8 reléových výstupů s krátkodobým spínacím proudem až 80 A 

C-OR-0202B 2 reléové výstupy s krátkodobým spínacím proudem až 80 A 

C-HM-1113M 1 reléový výstup s krátkodobým spínacím proudem až 800 A 

C-HM-1121M 3 reléové výstupy s krátkodobým spínacím proudem až 800 A 

C-IR-0203S 1 reléový výstup s krátkodobým spínacím proudem až 80 A 

R-OR-0001B 1 reléový výstup s krátkodobým spínacím proudem až 800 A 

Pro spínání klasických žárovek se mohou využít libovolné výstupy systému Foxtrot, nicméně 

pro budoucí možnost výměny světelného zdroje je vhodné zvolit modul s výkonnějším relé. 

Vinutí transformátorů pro halogenové žárovky 12 V se může spínat reléovým kontaktem 5 A, pro 
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elektronické transformátory je doporučeno použít 16 A relé, stejně tak pro klasické a kompaktní 

zářivky. 

Pro spínání světelných okruhů je nejvíce univerzální modul C-OR-0011M-800, který je 

osazen 11 reléovými výstupy se spínacím kontaktem 16A s krátkodobým spínacím proudem 

800 A po dobu 200 µs. Každý kontakt má samostatně vyveden, což umožňuje libovolné rozdělení 

do jištěných okruhů. Výstupy se mohou zároveň použít i pro ovládání zásuvkových okruhů a 

jiných libovolných zátěží, když vyhoví kontakty relé. 

 

Obr. 7-6 Příklad zapojení spínání světelných zdrojů modulem C-OR-0011M-800[9] 
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Pro ovládání světel je dále k dispozici specializovaný modul C-LC-0202B, který je určený 

pro ovládání dvou svítidel a umístění do instalační krabice. Modul má dva vstupy, které jsou 

primárně určeny pro připojení tlačítkového ovladače. Při výpadku komunikace, ale ne napájení, 

je zajištěna funkce modulu – ovládání výstupů tlačítky, při prvním stisknutí tlačítka se sepne 

výstup, při druhém stisknutí rozepne. 

 

Obr. 7-7 Modul C-LC-0202B[9] 

7.4.1 Stmívání světelných zdrojů 

Při výběru modulu pro stmívání se musí zvolit vhodný typ modulu pro daný světelný zdroj. 

Přehled modulů používaných při stmívání světlených zdrojů je uveden v Tab. 7-3. 

LED napájené ze zdroje napětí 

Napětím řízené LED jako běžně používané LED pásky nebo LED bodových reflektorových 

zdrojů. Nejčastěji se jedná o pásky na 12 V stejnosměrných, buď jednobarevné, dvoubarevné 

nebo RGB se společnou anodou. Méně často jsou používané pásky na 24 V. Pro tyto LED pásky 

je k dispozici modul C-DM-0006M-ULED, který umí stmívat LED pásky se jmenovitým napětím 

12 až 24 V. Má celkem 6 nezávislých kanálů, každý kanál se při rovnoměrném zatížení může 

zatížit proudem 4 A, maximálně lze zatížit kanál proudem 6 A, ale celkový součet všech proudů 

nesmí překročit 24 A. Tímto modulem nelze stmívat RGB pásky se společnou katodou a nelze 

stmívat výkonové proudem buzené LED pásky. 

LED napájené ze zdroje proudu 

Pro plynulé řízení jasu proudově napájených LED zdrojů se jmenovitým proudem 150, 350, 

500 a 700 mA je k dispozici modul C-DM-0006M-ILED. Každý výstup lze nastavovat nezávisle 

– nastavit maximální proud a řídit jej v rozsahu 0 až max. proud. Napájecí zdroj musí mít 

výstupní napětí v rozsahu 4,5 až 48 V, podle počtu napájených LED v sérii. 

Aby zdroj pro napájení nebyl stále zapnutý v síti a neodebíral proud, když se nesvítí, je 

vhodné jej spínat reléovým výstupem při použití některého modulu popsaného výše. 
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 Žárovky, kompaktní žárovka (CFL), LED žárovky, 12V zdroje 

Pro tyto světelné zdroje je určen modul C-DM-0402-RLC. Modul má dva kanály, které se 

nastavují podle použitého světelného zdroje. Umožňuje stmívání RLC (odporové, induktivní, 

kapacitní) zátěže. 

 Kompaktní zářivky nelze stmívat od 0%, pod určitou mezí se chovají nestandardně – bliká, 

proto se pro každý kanál stmívače nastavuje tzv. zážehová mez. Minimální hodnota se liší u 

každého typu kompaktní zářivky nebo LED, v závislosti na tom, zda se zdroj rozsvěcí od nuly 

nebo jas klesá k nule a záleží na provozní teplotě světelného zdroje. Úsporné zářivky a LED lze 

stmívat do 250 VA. 

Klasické žárovky je možné stmívat až do výkonu 500 VA, pro větší výkony až do 2 kW lze 

zapojit až 4 kanály paralelně. Vše platí při napětí 230 V. 

Elektronické předřadníky 

Pro řízení zařízení s protokolem DALI je určen převodník CIB – DALI. Vestavný modul do 

instalační krabice C-DL-0012S umožňuje samostatně ovládat 12 zařízení. Napájení DALI 

sběrnice je z CIB sběrnice a nejsou galvanicky oddělené. K montáži na DIN lištu je určen modul 

C-DL-0064M. Tento modul zajišťuje galvanické oddělení sběrnic, napájení modulu je 

z externího zdroje 24 V a umožňuje samostatně řídit 64 zařízení. Je možné jej nastavit do režimu 

převodník protokolu CIB – DSI. 

Elektronické předřadníky již jsou ovládány signálem 0 – 10 V se použije některý analogový 

výstup systému Foxtrot, který se správně nakonfiguruje. Při ovládání více předřadníků je nutné 

dodržet maximální proud analogového výstupu, typicky 10 mA. 

Elektronické předřadníky, ať už ovládané signálem 0 – 10 V nebo s protokolem DALI a DSI 

je vhodné spínat reléovým výstupem, aby nebyl zbytečný trvalý odběr předřadníků. Při zapojení 

více předřadníků se opět musí dát pozor na proudový náraz, popřípadě rozdělit předřadníky do 

více skupin. Pro elektronické předřadníky řiditelné analogovým napětí 0 – 10 V je vhodný 

například modul C-IR-0203S – má reléový výstup pro vypnutí napájení předřadníku a analogový 

výstup pro vlastní řízení jasu. 

Tab. 7-3 Přehled modulů pro stmívání světelných zdrojů 

Název Provedení Vlastnosti, použití 

C-DM-006-

ULED 

Na DIN 

lištu 

6 nezávislých kanálů, max. 4 A na kanál při rovnoměrném 

zatížení, jednotlivý kanál max. 6 A do celkového proudu 24 A, 

12 – 24 V, Stmívání napěťově řízené LED (LED pásek) nebo 

nízkonapěťové reflektorové zdroje, RGB jen se společnou 

kladnou svorkou 

C-DM-006-

ILED 

Na DIN 

lištu 

6 nezávislých kanálů, pro plynulé řízení jasu proudově 

napájených LED zdrojů se jmenovitým proudem 150, 350, 500 

nebo 700 mA, 4,5 – 48 VDC 

C-DM-0402M-

RLC 

Do 

instalační 

krabice 

2x výstup, 4x univerzální vstup, možnost nastavení RL nebo 

RC zátěže, pro stmívání klasický žárovek (do 500 VA), CFL a 

LED žárovek (do 250 VA), možnost paralelního chodu 4 

kanálů 
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Název Provedení Vlastnosti, použití 

C-DL-0012S Vestavné 
Pro ovládání 12 DALI předřadníků, napájení ze sběrnice CIB, 

bez galvanického oddělení 

C-DL-0064M 
Na DIN 

lištu 

Pro ovládání 64 DALI předřadníků, napájení z externího 

zdroje, bez galvanického oddělení sběrnic 

C-IR-0203S Vestavné 

1x relé 3 A (max. 16 A), 2x analogový výstup (0 – 10 V), 2x 

univerzální vstup, pro řízení elektronických předřadníků 

řiditelným analogovým napětí 0 – 10 V, reléový výstup pro 

vypínání předřadníku  

C-IR-0202S Vestavné 

1x relé 5 A (max. 80 A), 1x analogový výstup (0 – 10 V), 2x 

univerzální vstup, pro elektronický předřadník řízení 

analogovým napětím 0 – 10 V 

7.4.2 Ovládání žaluzií a rolet 

Motory pro ovládání žaluzií, rolet, markýz a podobných zařízení jsou asynchronní motory 

s reverzací přepínáním vinutí. Ke spínání se mohou použít libovolné reléové výstupy systému 

Foxtrot, ale pro vyloučení sepnutí obou vinutí, které by vedlo ke zničení motoru, je vhodnější 

využít relé s přepínacími kontakty zapojené se vzájemným blokováním sepnutí. Na jeden výstup 

se nesmí připojit více motorů, jestliže to výrobce pohonu přímo nedovoluje. 

Vlastní logiku řízení – koncové polohy, natáčení lamel, doby běhu je potřeba ošetřit při 

programování dle konkrétních motorů. Kromě nutnosti zajistit, aby nedošlo k současnému 

sepnutí obou výstupů, je také nutné potřeba zajistit, aby při rychlém přepnutí směru byla zajištěna 

prodleva, jinak by mohlo dojít k poškození motoru. 

Pro interiérové rolety a žaluzie se používají stejnosměrné motory, u kterých se směr otáčení 

mění změnou polarity napětí. Přehled všech modulů určených pro motorové ovládání stínicí 

techniky je uveden v Tab. 7-4, všechny moduly se připojují ke sběrnici CIB, neexistuje jejich 

bezdrátová varianta RFox. Na Obr. 7-6 příklad zapojení ovládání stejnosměrného motoru rolet 

modulem C-OR-0202B. 

Tab. 7-4 Seznam modulů určených pro pohony rolet a žaluzií 

Název Provedení Vlastnosti, použití 

C-JC-0006M Na DIN lištu 

6x přepínací reléový výstup 5 A, mechanická i programová 

blokace současného sepnutí obou výstupů, pro ovládání motorů 

230VAC s reverzací pomocí přepínání vinutí 

C-JC-0201B 
Do instalační 

krabice 

1x přepínací reléový výstup 16 A, 2x digitální vstup pro přímé 

připojení tlačítek ovládání žaluzií, určen pro ovládání motorů 

230VAC s reverzací pomocí přepínání vinutí 

C-OR-0202B 
Do instalační 

krabice 

2x reléový výstup, krátkodobě až 80 A, 2x univerzální vstup 

(tlačítka, teplota), blokace výstupů vhodným zapojením (1x 

pohon), pro ovládání motorů 230VAC s reverzací pomocí 

přepínání vinutí nebo pro stejnosměrné motory rolet 
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Název Provedení Vlastnosti, použití 

C-OR-0008M Na DIN lištu 

8x reléový výstup, krátkodobě až 80 A, blokace vhodným 

zapojením (4x pohon), pro ovládání motorů 230VAC 

s reverzací pomocí přepínání vinutí 

 

 

Obr. 7-8 Příklad zapojení ovládání stejnosměrného motoru rolet modulem C-OR-0202B[9] 

V případě využití pohonů s komunikací se standardizovanými komunikačními protokoly 

např. RS-485, SMI nebo pomocí vlastních protokolů a použití převodníků, které se připojí k řídicí 

jednotce Foxtrot. Tímto se v určitém ohledu zjednoduší náročnost programování systému Foxtrot. 

Nemusí se řešit ošetření dorazu, prodlevy, doby běhu, natáčení lamel. 

8 KNIHOVNA FUNKČNÍCH BLOKŮ 
Řídicí jednotky systému Foxtrot se programují v prostředí Mosaic programovacími jazyky 

dle normy IEC 61 131-3 pro průmyslové automaty. Je nezávislá na konkrétní organizaci či firmě 

a má širokou mezinárodní podporu. 

Funkce, funkční bloky a programy jsou v rámci normy IEC 61 131-3 nazývány společně 

programové organizační jednotky (POUs). Funkční blok obsahuje algoritmy a data, takže mohou 

zpracovávat informaci o minulosti, tím se liší od funkce. Mají striktně definované rozhraní a 

skryté vnitřní proměnné, jako přirovnání může sloužit integrovaný obvod. 

Funkční blok je univerzální a mnohonásobně použitelný. Jednou vytvořený funkční blok se 

může opakovaně použít v daném programu, nebo v jiném programu a dokonce i v jiném projektu.  

Tab. 8-1 Přehled programovacích jazyků 

Textové 

jazyky 

IL Instruction List jazyk seznamu instrukcí 

ST Structured Text jazyk strukturovaného textu 

Grafické 

jazyky 

LD Ladder Diagram jazyk příčkového diagramu  

FBD Function Block Diagram jazyk funkčního blokového schématu 

CFC Continuous Function Chart 
obdoba jazyka funkčního blokového 

schématu 

SFC Sequential Function Chart jazyk sekvenčního programování 
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V rámci normy jsou definované čtyři typy programovacích jazyků. Jejich sémantika a 

syntaxe je přesně definována. Programovací jazyky se dělí do dvou základních kategorií – 

textové (IL, ST) a grafické jazyky (LD, FBD). Přehled je v Tab. 8-1 a jejich ukázka je na Obr. 

8-1. Jsou nabízeny i nové programovací jazyky, které zatím nejsou obsaženy v uvedené normě 

(SFC, CFC) [22]. 

 

 

Obr. 8-1 Logická funkce ANDN ve čtyřech základních jazycích dle IEC 61 131-3[23] 

Volba programovacího jazyku je závislá jen na programátorovi, jeho zkušenostech, typu 

řešeného problému apod. Všechny čtyři základní jazyky jsou vzájemně provázány[23]. 

Funkční bloky jsou seskupeny do knihoven. Přímo od výrobce jsou k dispozici knihovny 

s funkcemi a funkčními bloky pro standardní a systémové funkce, regulaci a řízení budov a 

komunikační funkce. Funkční bloky pro řízení osvětlení a stínění jsou obsaženy v několika 

knihovnách, tyto knihovny jsou uvedeny v Tab. 8-2. Další funkční bloky jsou v nově vytvořené 

knihovně LightAndBlind – kapitola 8.4.   

Tab. 8-2 Přehled knihoven a jejich určení 

Knihovna Řízení osvětlení Řízení stínění 

LightLib ✓ - 

BuildingLib ✓ ✓ 

iControlLib ✓ ✓ 

DaliLib ✓ - 

DMX512lib ✓ - 

LightAndBlind ✓ ✓ 

Při programování podle normy IEC 61 131-3 jsou mj. definovány tzv. elementární datové 

typy. Znát je a vědět, kdy který typ použít je důležité při tvorbě a použití funkčních bloků. 

Elementární datové typy jsou charakterizované počtem bitů a rozsahem hodnot. Přehled 

elementárních datových typů je v Tab. 8-3. 
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Tab. 8-3 Elementární datové typy[23] 

Klíčové slovo Datový typ Rozsah hodnot 

BOOL Booleovské číslo 0,1 

SINT Krátké celé číslo -128 až +127 

INT Celé číslo -32 768 až +32 767 

DINT Celé číslo, dvojnásobná délka 
-2 147 483 648 až  

+2 147 483 647 

USINT Krátké celé číslo bez znaménka 0 až 255 

UINT Celé číslo bez znaménka 0 až 65 535 

UDINT 
Celé číslo bez znaménka, 

dvojnásobná délka 
0 až 4 294 967 295 

REAL Číslo v pohyblivé řadové čárce ± 2.9E-39 až ± 3.4E+38 

LREAL 
Číslo v pohyblivé řadové čárce 

(dvojnásobná přesnost) 
Dle IEC 559 

TIME Trvání času DLE IEC 559 

DATE Datum Od 1.1.1970 00:00:00 

TIME_OF_DAY nebo TOD Denní čas 24d 20:31:23:647 

DATE_AND_TIME nebo DT „Absolutní čas“ Od 1.1.1970 00:00:00 

STRING Řetězec Max. 255 znaků 

BYTE Sekvence 8 bitů Nedeklarován 

WORD Sekvence 16 bitů Nedeklarován 

DWORD Sekvence 32 bitů Nedeklarován 

 

Níže jsou uvedené knihovny s funkčními bloky pro řízení osvětlení, stínění a jejich 

kombinaci. Popis knihoven a funkčních bloků byl zpracován z  firemní literatury – [24, 25, 31, 

32, 33, 34] 

8.1 Knihovna LightLib 

V Tab. 8-4 je přehled funkčních bloků, které obsahuje knihovna LightLib. Jedná se o funkční 

bloky pro řízení osvětlení včetně podpory pro ovládání z webového rozhraní. Popis jednotlivých 

funkčních bloků je uveden v příloze. 

Tab. 8-4 Knihovna LightsLib[24] 

Funkční blok Popis 

fbWebLightControl Podpora pro ovládání svítidla z webového rozhraní 

fbWebLightGroup Podpora pro sestavování svítidel do skupin z webového rozhraní 

fbWebGroupControl Podpora pro ovládání skupin svítidel z webového rozhraní 

fbWebLightSupport Zahrnuje všechny předcházející bloky pro podporu webového rozhraní 

fbSimpleButton Vyhodnocení krátkých a dlouhých stisků tlačítka 

fbLight1Group Jednotlačítkové ovládání skupiny svítidel 

fbLight2Group Dvoutlačítkové ovládání skupiny svítidel 

fbResetAllLights Zhasnutí všech svítidel 

fbLight1Web Jednotlačítkové ovládání svítidla (bez stmívání) 

fbLight2Web Dvoutlačítkové ovládání svítidla bez stmívání 

fbLight2Dim1Web 
Řízení stmívaného svítidla s nastavováním úrovně pomocí dlouhých 

stisků s výstupy pro CFox jednotky ULED / ILED 
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Funkční blok Popis 

fbLight2Dim2Web 
Řízení stmívaného svítidla s nastavováním úrovně pomocí dlouhých 

stisků s výstupem 0 - 10V 

fbLight1Rgb1Web Řízení RGB svítidla s výstupy pro CFox jednotky ULED / ILED 

fbLight1Rgb2Web Řízení RGB svítidla s výstupy pro DMX svítidla 

8.2 Knihovna BuildingLib 

V Tab. 8-5 jsou funkční bloky z knihovny BuildingLib. Popsané v příloze jsou pouze ty, 

které najdou uplatnění pro řízení osvětlení a stínění. 

Tab. 8-5 Knihovna BuildingLib[25] 

Funkční blok Popis 

DMA1 Jednotlačítkový stmívač 

SCA1 Schodišťový automat se signalizací před vypnutím 

SCA2 Schodišťový automat se stmíváním 

SBC1 Ovladač roletových žaluzií 

PWM Pulsně šířková modulace 

MFT1 Jednoúrovňový termostat 

MFT2 Dvojúrovňový termostat 

MFT3 Diferenční termostat 

MFT4 Termostat s mrtvou zónou 

8.3 Knihovna iControlLib 

Knihovna iControlLib obsahuje funkční bloky využitelné v inteligentních domech. Tyto 

bloky jsou připraveny pro ovládání z webového rozhraní a pro snadnou integraci s aplikací 

iFoxtrot a systémem Control4. Aplikace iFoxtrot je určena pro zařízení s iOS, systém Control4 je 

multimediální systém, který umožňuje řízení, volbu a distribuci audio a video signálu 

z libovolného zdroje na libovolné místo. Kromě toho umožňuje ovládat osvětlení, teplotu a 

zabezpečení. Funkční bloky z této knihovny jsou v Tab. 8-6 a vybrané jsou popsané v příloze. 

Tab. 8-6 Knihovna iControlLib[32] 

Funkční blok Popis 

fb_iAction Zachycení požadavku na akci 

fb_iButton1 Vyhodnocení krátkého a dlouhého stisku tlačítka 

fb_iButton2 Zpracování 2 tlačítek pro Control4 

fb_iContact Testování BOOL proměnné (např. binární vstup) 

fb_iDimmer Řízení stmívaného světla 

fb_iDimmerLED Řízení stmívaného LED světla 

fb_iDimmerRGB Řízení stmívaného RGB světla 

fb_iJalousie Ovládání žaluzií 

fb_iLight Řízení spínaného světla 

fb_iRelay Řízení BOOL proměnné (např. reléový výstup) 

fb_iSensorPIR Detekce přítomnosti 

fb_iTherm Měření teploty 

fb_JalAlarm Vyhodnocení alarmů pro žaluzie 

fb_RndPulse Generátor náhodných pulzů 

fb_TimeAction Jednoduché časové ovládání 
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8.4 Knihovna LightAndBlind 

V této knihovně jsou funkční bloky mnou vytvořené nebo převzaté, které nejsou v žádné 

oficiální knihovně. 

Funkční bloky fbSunBlind1 a fbSunBlind2 nejsou v žádné knihovně, jsou použité v příkladu 

(Příklad Byt 2+KK) v prostředí Mosaic, proto byly přidány do knihovny LightAndBlind – Tab. 

8-7. Funkční blok PIR je určen pro ovládání osvětlení pohybovým čidlem. Další funkční bloky 

v této knihovně jsou doplňky k některým funkčním blokům z knihoven výše zmíněných. Slouží 

pro spínání předřadníků nebo zdrojů napájející stmívatelné zdroje. Tím se zabrání jejich chodu 

naprázdno a dojde k úspoře nákladů na elektrickou energii. Knihovna dále obsahuje dva 

jednoduché funkční bloky pro připojení tlačítek, funkční blok Blind je určen pro ovládání žaluzií 

v místnostech, kde je televize nebo projektor, kromě zatažení žaluzií při spuštění projektoru 

vysune projekční plátno. Funkční blok NightLight je určeno pro spínání nočního orientačního 

osvětlení pohybovým čidlem, jeho funkce se řídí změnou délky dne, pro správnou funkci musí 

být v centrální jednotce nastaven UTC čas. 

Při vytváření této knihovny nebyla závislost na ostatních knihovnách zapnutá, proto při použití 

knihovny LightAndBlind musí být do projektu vloženy knihovny – iControlLib, BuildingLib, 

AstroLib. Je to výhodnější z pohledu použití novější verze knihovny, protože se nesmí vložit do 

projektu knihovna, která už by byla vložená v závislosti na jiné, je to z důvodu vytvoření 

duplicity. 

Tab. 8-7 Knihovna LightAndBlind 

Funkční blok Popis 

fbSunBlind1 Řízení horizontálních žaluzií 

fbSunBlind2 Řízení vertikálních žaluzií 

Dimmer_PS Doplněk k fb_iDimmer pro spínání předřadníku 

DimmerLED_PS Doplněk k fb_iDimmerLED pro spínání zdroje 

DimmerRGB_PS Doplněk k fb_iDimmerRGB a fbLight1RGB1Web pro spínání zdroje 

OnOff1 Spínání světelných, zásuvkových okruhů či spotřebiče 1 tlačítkem 

OnOff2 Spínání světelných, zásuvkových okruhů či spotřebiče 2 tlačítky 

LightDim1_PS Spínání zdroje pro fbLight1Dim1Web a fbLight2Dim1Web 

LightDim2_PS Spínání zdroje pro fbLight1Dim2Web a fbLight2Dim2Web 

PIR Funkční blok pro spínání pohyblivým čidlem 

Blind Řízení žaluzií – sledování TV 

NightLight Funkční blok pro noční osvětlení 

Všechny funkční bloky uvedené v Tab. 8-7 jsou rozepsány v příloze č. 4. Přeložená knihovna 

ve formátu .mlb je na přiloženém CD. 

8.5 Knihovna DaliLib 

Knihovna DaliLib obsahuje funkční bloky pro ovládání DALI předřadníků. Knihovna je 

určena pro práci s moduly převodníku sběrnice CIB-DALI – modul C-DL-0012S a C-DL-

0064M. 

Tab. 8-8 Knihovna DaliLib[33] 

Funkční blok Popis 

fb_DL_Direct Přímé nastavení úrovně výkonu předřadníku 

fb_DL_UnDirect Nepřímé nastavení úrovně výkonu předřadníku 
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Funkční blok Popis 

fb_DL_Scene Volba přednastavené scény výkonu předřadníku 

fb_DL_Blink Zablikání svítidla předřadníku 

fb_DL_SetPar Nastavení hodnot parametrů předřadníku 

fb_DL_Reset Nastavení výchozích hodnot parametrů 

fb_DL_Query Čtení stavu a parametrů předřadníku 

fb_DL_Address Změna krátké adresy nebo skupin adres 

fb_DL_RndAddr Inicializace krátkých adres 

fb_DL_WebSetting Podpora nastavení předřadníků přes nástroj WebMaker 

8.6 DMX512lib 

Knihovna protokolu DMX512 obsahuje pouze jeden funkční blok fbDMX512FB, který 

provádí nastavení komunikačního kanálu a komunikaci. 

Podrobnější informace o funkčním bloku, datové struktuře a nastavení komunikačních 

kanálů lze najít v dokumentaci výrobce. 

8.7 Knihovna AstroLib 

Knihovna AstrolLib není přímo určená na řízení osvětlení nebo stínění, neobsahuje ani 

funkční bloky. Obsahuje funkce pro výpočet pohybu Slunce na obloze, jak bylo popsáno 

v kapitole 4.1. Výstupy z těchto funkcí se mohou použít pro řízení především stínicí techniky. 

Její funkce jsou uvedeny v Tab. 8-9. 

Tab. 8-9 Funkce knihovny AstroLib[31] 

Funkce Popis 

AngleToDegrees Převede úhel v radiánech na stupně/minuty/sekundy 

DegreesToAngle Převede úhel ve stupních/minutách/sekundách na radiány 

SunAzimuth Spočítá aktuální azimut ke slunci 

SunDeclination Spočítá deklinaci slunce 

SunHeightAboveHorizon Spočítá výšku slunce nad obzorem 

SunTime Spočítá čas východu nebo západu slunce 

Z tabulky je patrné, která funkce k čemu slouží. Níže je upřesnění některých funkcí. Více zde 

nejsou funkce rozepisovány. 

Funkce SunAzimuth spočítá úhel sevřený směrem „jih-sever“ a průmětem směru 

„pozorovatel-slunce“ do roviny horizontu. Nabývá hodnot od 0°do 90°od obzoru k zenitu. 

Funkce SunDeclination vrací úhel sevřený spojnicí „země-slunce“ a rovinou světového 

rovníku. Nabývá hodnot od 0°do +90°směrem od rovníku k severnímu světovému pólu a od 0°do 

-90°směrem od rovníku k jižnímu světovému pólu. 

Funkce SunHeightAboveHorizon vrací výšku slunce nad obzorem. Tj. úhel sevřený rovinou 

horizontu a směrem „pozorovatel-slunce“. Nabývá hodnot od 0°do 90°od obzoru k zenitu[31]. 

Knihovna AstroLib je využitelná například i pro řízení pohyblivých fotovoltaických panelů. 



 Knihovna funkčních bloků 

 

45 

8.8 Knihovny komunity OSCAT 

OSCAT (Open Source Community for Automation Technology) je komunita, která vytvořila 

knihovny s otevřeným kódem založených na standardu dle IEC 61 131-3. Jejich cílem bylo 

vytvořit knihovnu, která není závislá na funkcích výrobce PLC systému a je snadno přenositelná 

mezi všemi PLC kompatibilními s IEC 61 131-3. Vytvořené knihovny jsou brány komunitou 

OSCAT spíše jako šablony, sám uživatel zodpovídá za jejich funkčnost, může si je libovolně 

modifikovat. Jsou zdarma ke stažení a mohou se použít pro soukromé i pro komerční účely. 

Pro vložení do programového prostředí Mosaic byly portovány dvě základní knihovny. První 

knihovna OSCAT Basic 3.33 má 26 kapitol a v nich celkem 560 funkčních bloků nebo funkcí. 

Tyto funkce najdou využití při tvorbě funkčních bloků. Druhou knihovnou je OSCAT Building 

1.00, která má 7 kapitol a v nich celkem 100 funkcí nebo funkčních bloků. 

Pro tuto práci jsou zajímavé především funkční bloky z kapitoly 6 - Elektrotechnika a 7 - 

Žaluziové moduly v knihovny OSCAT Building. Vybrané funkční bloky jsou v Tab. 8-10. 

Tab. 8-10 Vybrané funkční bloky knihovny OSCAT Building 1.00 

Funkční blok Popis 

CLICK Rozpoznání počtu kliknutí tlačítka, 1x, 2x, 3x 

CLICK_MODE Rozpoznání jednoduchého, dvojitého a dlouhého stisku 

DIMM_2 Inteligentní stmívač – 2 tlačítka 

DIMM_1 Inteligentní stmívač – 1 tlačítko 

F_LAMP Funkční blok pro zářivku 

SWITCH_I Inteligentní přepínač – rozpoznání tlačítka nebo vypínače 

SWITCH_X Rozhraní pro 6 tlačítek umožní ovládat až 14 výstupů 

TIMER_1 Časovač – určitý čas, určitě dny 

TIMER_EXT Speciální časovač pro venkovní osvětlení 

TIMER_P4 Univerzální programovatelný časovač 

BLIND_ACTUATOR Simulace polohy a natočení lamel žaluzie 

BLIND_CONTROL Ovládání spouštění a natočení lamel žaluzií 

BLIND_CONTROL_S Řízení a kontrola pozice žaluzií 

BLIND_INPUT Klíčový funkční blok pro provoz žaluzií, podpora 3 režimů 

BLIND_NIGHT Večerní spuštění žaluzií 

BLIND_SCENE Ukládá 16 scén – pozice a natočení lamel žaluzií 

20BLIND_SECURITY Vyhodnocení alarmů pro žaluzie 

BLIND_SET Rychlé nastavení pozice a natočení lamel žaluzií 

BLIND_SHADE Výpočet optimálního nastavení lamel v závislosti na poloze Slunce 

BLIND_SHADE_S Funkční blok pro ovládání rolety v závislosti na poloze Slunce 

Funkční bloky pro ovládání žaluzií jsou navrženy a harmonizovány, aby se navzájem 

doplňovaly.  Tento modulární systém umožní rychlé a lehké nastavení od jednoduchých po 

složité regulování stínicí techniky. 

Tyto dvě výše zmíněné knihovny a podrobnější informace o těchto knihovnách jsou 

přiloženy na CD, protože nenalezneme nápovědu v prostředí Mosaic. Další knihovny a nápověda 

k nim, včetně diskusního fóra, je k dispozici na webových stránkách www.oscat.de. 

  

http://www.oscat.de/


 Závěr 

 

46 

9 ZÁVĚR 
Cílem práce bylo provést rešerši současných možností a existujících principů řízení 

osvětlování a stínění v rezidenčních a veřejných objektech. Pro veřejné objekty různého typu se 

řízení osvětlování a stínění liší v jiném přístupu, použití jiných technologií a systémů. 

Samozřejmé je pro ně typická daleko rozsáhlejší instalace. V principu věci se snaží o to samé. 

V práci je popsané základní dělení světelných zdrojů a možnosti jejich stmívání, včetně 

řídicích systémů, které se běžně používají pro jejich řízení. Dále je v práci uvedeno dělení stínicí 

techniky a základní principy pro její řízení. Zajímavou funkcí propracovanějšího řízení je 

automatické polohování lamel žaluzií v závislosti na pohybu Slunce po obloze. Následuje 

základní rozdělení a vlastnosti různých systémových instalací. Jsou popsány různé topologie, 

používané sběrnice a různé způsoby komunikace. Podrobněji se práce zaměřuje na řídicí systém 

Foxtrot od tuzemské firmy Teco a.s. a jeho periferní moduly. Je vypracován přehled senzorů a 

aktorů, které najdou uplatnění pro řízení osvětlení a stínicí techniky. 

Na závěr byly shrnuté funkční bloky z různých standardních knihoven určené pro ovládání 

osvětlení nebo stínění. Některé z nich, které najdou častější využití, jsou podrobně popsány v 

příloze. Byla vytvořena nová knihovna s název LightAndBlind, do které byly vloženy další 

funkční bloky.  
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PŘÍLOHA Č. 1 – KNIHOVNA LIGHTLIB 

FBWEBLIGHTSUPPORT 

 

Obr. 0-1 Struktura a vzhled fbWebLightSupport[24] 

Funkční blok fbWebLightSupport slouží k podpoře ovládání svítidel z webového rozhraní. 

Vnitřně se skládá z funkčních bloků fbWebLightGroup (pro sestavování skupin svítidel), 

fbWebGroupControl (pro řízení skupin svítidel) a fbWebLightControl (pro řízení jednotlivých 

svítidel) [24]. 

Tab. 0-1 Popis proměnných fbWebLightSupport[24] 

 Proměnná Typ Význam 

VAR_IN_OUT 

 light_list T_LIGHT_LIST Seznam svítidel 

 light_group T_LIGHT_GROUP Seznam skupiny svítidel 

FBSIMPLEBUTTON 

 

Obr. 0-2 Struktura a vzhled fbSimpleButton[24] 

Funkční blok fbSimpleButton slouží k vyhodnocení dlouhého nebo krátkého stisku tlačítka 

připojeného na vstup in. Výstup out kopíruje vstup in, výstup click je nastaven při krátkém stisku 

tlačítka a výstup press je nastaven při dlouhém stisku tlačítka. Za dlouhý stisk je považováno, 

pokud je vstup in ve stavu logické 1 delší dobu, než udává konstanta LONG_CLICK_TIME[24]. 

Tab. 0-2 Popis proměnných fbSimpleButton[24] 

 Proměnná Typ Význam 

VAR_INPUT 

 in BOOL Vstup (tlačítko) 

VAR_OUTPUT 

 out BOOL Kopie vstupu 

 click BOOL Krátký stisk 

 press BOOL Dlouhý stisk 
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Některé CIB moduly mají integrovanou funkci vyhodnocení krátkého a dlouhého stisku 

tlačítka. V případě použití těchto modulů není funkční blok na rozeznání délky stisku tlačítka 

potřeba, protože informaci o krátkém či dlouhém stisku poskytuje přímo CIB modul. Doba pro 

vyhodnocení dlouhého stisku se pak zadává v hardwarové konfiguraci modulu. 

FBLIGHT1GROUP  

 

Obr. 0-3 Struktura a vzhled fbLight1Group[24] 

Funkční blok fbLight1Group slouží k jednotlačítkovému ovládání skupiny svítidel. Stisk 

tlačítka připojeného na vstup in přepne stav všech svítidel. Z vypnutého stavu se přepne do 

zapnutého a naopak. Proměnná webIn slouží k ovládání skupiny z webového rozhraní. 

V proměnné groupNum musí být uveden index ovládané skupiny. V proměnné light_list se 

zadává seznam svítidel a v proměnné light_group musí být seznam skupin.  

Výstup bloku out signalizuje zapnutou skupinu. Výstupní proměnná name pak udává název 

skupiny ve webovém rozhraní[24]. 

Tab. 0-3 Popis proměnných fbLight1Group[24] 

 Proměnná Typ Význam 

VAR_INPUT 

 in BOOL R_EDGE Vstup pro ovládání skupiny svítidel tlačítkem 

 webIn BOOL R_EDGE 
Vstup pro ovládání skupiny svítidel z webového 

rozhraní 

 groupNum UINT Index skupiny v seznamu skupin 

VAR_IN_OUT 

 light_list T_LIGHT_LIST Seznam svítidel 

 light_group T_LIGHT_GROUP Seznam skupin 

VAR_OUTPUT 

 out BOOL Signalizace zapnuté skupiny 

 name STRING[16] Název skupiny 
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FBLIGHT2GROUP 

 

Obr. 0-4 Struktura a vzhled fbLight2Group[24] 

Funkční blok fbLight2Group slouží k dvoutlačítkovému ovládání skupiny svítidel. Stisk 

tlačítka připojeného na vstup up zapne všechna svítidla ve skupině. Stisk tlačítka připojeného na 

vstup dw vypne všechna svítidla ve skupině. Proměnná webIn slouží k ovládání skupiny 

z webového rozhraní. V proměnné groupNum musí být uveden index ovládané skupiny. 

V proměnné light_list se zadává seznam svítidel a v proměnné light_group musí být seznam 

skupin.  

Výstup bloku out signalizuje zapnutou skupinu. Výstupní proměnná name pak udává název 

skupiny ve webovém rozhraní[24]. 

Tab. 0-4 Popis proměnných fbLight2Group[24] 

 Proměnná Typ Význam 

VAR_INPUT 

 up BOOL R_EDGE Zapnutí všech svítidel ve skupině tlačítkem 

 dw BOOL R_EDGE Vypnutí všech svítidel ve skupině tlačítkem 

 webIn BOOL R_EDGE 
Vstup pro ovládání skupiny svítidel z webového 

rozhraní 

 groupNum UINT Index skupiny v seznamu skupin 

VAR_IN_OUT 

 light_list T_LIGHT_LIST Seznam svítidel 

 light_group T_LIGHT_GROUP Seznam skupin 

VAR_OUTPUT 

 out BOOL Signalizace zapnuté skupiny 

 name STRING[16] Název skupiny 
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FBRESETALLLIGHTS 

 

Obr. 0-5 Struktura a vzhled fbResetAllLights[24] 

Funkční blok fbResetAllLights slouží k centrálnímu vypnutí všech aktuálně zapnutých 

svítidel. Stisk tlačítka připojeného na vstup in vypne všechna svítidla. Proměnná webIn slouží 

k vypnutí všech svítidel z webového rozhraní. V proměnné light_list se zadává seznam svítidel a 

v proměnné light_group musí být seznam skupin. 

Výstup bloku out signalizuje, že je některé svítidlo zapnuté[24]. 

Tab. 0-5 Popis proměnných fbResetAllLights[24] 

 Proměnná Typ Význam 

VAR_INPUT 

 in BOOL R_EDGE Vypnutí všech svítidel 

 webIn BOOL R_EDGE Vstup pro ovládání skupiny z webového rozhraní 

VAR_IN_OUT 

 light_list T_LIGHT_LSIT Seznam svítidel 

 light_group T_LIGHT_GROUP Seznam skupin 

VAR_OUTPUT 

 out BOOL Signalizace, že je zapnuté nějaké svítidlo 

FBLIGHT1WEB  

 

Obr. 0-6 Struktura a vzhled fbLight1Web[24] 

Funkční blok fbLight1Web slouží k jednotlačítkovému ovládání nestmívaného svítidla. 

Možno použít např. i pro spínání zásuvky. Každý stisk tlačítka připojeného na vstup in přepne 

stav svítidla. Zapnuté svítidlo vypne a vypnuté svítidlo zapne. V proměnné lightItem se zadává, 

kterou položku v seznamu svítidel tento funkční blok obsadí. Proměnná name pak udává název 

svítidla na webové stránce. 

Svítidlo lze současně ovládat a sledovat z webového rozhraní. Z webového rozhraní lze také 

zadat dobu, jakou má svítidlo maximálně svítit. Pokud není zadaná žádná doba (čas = 00:00), 

doba svícení svítidla není omezena[24]. 
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Tab. 0-6 Popis proměnných fbLight1Web[24] 

 Proměnná Typ Význam 

VAR_INPUT 

 in BOOL R_EDGE Vstup pro ovládání tlačítkem 

 webIn BOOL R_EDGE Vstup pro ovládání z webového rozhraní 

 name STRING[16] Název svítidla 

VAR_IN_OUT 

 lightItem T_LIGHT_DESC Odkaz na položku v seznamu svítidel 

VAR_OUTPUT 

 out BOOL Výstup pro ovládání svítidla 

FBLIGHT2WEB  

 

Obr. 0-7 Struktura a vzhled  fbLight2Web[24] 

Funkční blok fbLight2Web slouží k dvoutlačítkovému ovládání nestmívaného svítidla. Stisk 

tlačítka připojeného na vstup up zapne svítidlo, stisk tlačítka připojeného na vstup dw vypne 

svítidlo. Ovládání je tedy stejné jako u klasické elektroinstalace s vypínači. V proměnné lightItem 

se zadává, kterou položku v seznamu svítidel tento funkční blok obsadí. Proměnná name pak 

udává název svítidla na webové stránce. 

Svítidlo lze současně ovládat a sledovat z webového rozhraní. Z webového rozhraní lze také 

zadat dobu, jakou má svítidlo maximálně svítit. Pokud není zadaná žádná doba (čas = 00:00), 

doba svícení není omezena[24]. 

Tab. 0-7 Popis proměnných fbLight2Web[24] 

 Proměnná Typ Význam 

VAR_INPUT 

 up BOOL R_EDGE Vstup pro zapnutí svítidla tlačítkem 

 dw BOOL R_EDGE Vstup pro vypnutí svítidla tlačítkem 

 webIn BOOL R_EDGE Vstup pro ovládání svítidla z webového rozhraní 

 name STRING[16] Název svítidla 

VAR_IN_OUT 

 lightItem T_LIGHT_DESC Odkaz na položku v seznamu svítidel 

VAR_OUTPUT 

 out BOOL Výstup pro ovládání svítidla 
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FBLIGHT2DIM1WEB  

 

Obr. 0-8 Struktura a vzhled  fbLight2Dim1Web[24] 

Funkční blok fbLight2Dim1Web slouží k dvoutlačítkovému ovládání stmívaného světelného 

zdroje připojeného k modulu C-DM-0006M-ULED nebo C-DM-006M-ILED. Stisk tlačítka 

připojeného na vstup up zapne svítidlo, stisk tlačítka připojeného na vstup dw jej vypne. 

Signálem přivedeným na vstup longUp lze plynule zvyšovat úroveň jasu. Signálem přivedeným 

na vstup longDw lze plynule snižovat úroveň jasu. Zapnutím se nastaví na výstupu level 

naposledy nastavená úroveň (0 – 100 %). V proměnné lightItem se zadává, kterou položku 

v seznamu svítidel tento funkční blok obsadí. Proměnná name pak udává název svítidla na 

webové stránce.  

Výstup bloku out signalizuje zapnutí. Úroveň jasu je dána výstupem level, výstup ramp 

udává, za jak dlouho se svítidlo rozsvítí z 0 na 100 %.  

Svítidlo lze současně ovládat a sledovat z webového rozhraní. Z webového rozhraní lze také 

zadat, jakou dobu má svítidlo maximálně svítit. Pokud není zadaná žádná doba (čas = 00:00), 

doba svícení není omezená. Dále lze nastavit požadovanou výstupní úroveň jasu a také s jakou 

rampou bude probíhat rozsvícení či zhasnutí svítidla. Pokud není rampa nastavena, svítidlo bude 

zapnuto nebo vypnuto okamžitě[24]. 

Tab. 0-8 Popis proměnných fbLight2Dim1Web[24] 

 Proměnná Typ Význam 

VAR_INPUT 

 up BOOL R_EDGE Vstup pro zapnutí svítidla tlačítkem 

 longUp BOOL Plynulé zvýšení jasu  

 dw BOOL R_EDGE Vstup pro vypnutí svítidla tlačítkem 

 longDw BOOL Plynulé snížení jasu 

 webIn BOOL R_EDGE Vstup pro ovládání svítidla z webového rozhraní 

 name STRING[16] Název svítidla 

VAR_IN_OUT 

 lightItem T_LIGHT_DESC Odkaz na položku v seznamu svítidel 

VAR_OUTPUT 

 out BOOL Signalizace zapnutého svítidla 

 level REAL Výstupní úroveň (0 – 100 %) 

 ramp USINT Doba, za kterou se svítidlo rozsvítí z 0 na 100 % 
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FBLIGHT2DIM2WEB   

 

Obr. 0-9 Struktura a vzhled fbLight2Dim2Web[24] 

Funkční blok fbLight2Web slouží k dvoutlačítkovému ovládání stmívaného svítidla 

ovládaného výstupem 0 – 10V. Stisk tlačítka připojeného na vstup up zapne svítidlo, stisk tlačítka 

připojeného na vstup dw vypne svítidlo. Signál přivedený na vstup longUp zvýší úroveň jasu a 

signál přivedení na vstup longDw sníží úroveň jasu. Zapnutím svítidla se nastaví na výstupu level 

poslední úroveň jasu. V proměnné lightItem se zadává, kterou položku v seznamu svítidel tento 

funkční blok obsadí. Proměnná name pak udává název svítidla na webové stránce. 

Svítidlo lze současně ovládat a sledovat z webového rozhraní. Z webového rozhraní lze také 

zadat, jakou dobu má svítidlo maximálně svítit. Pokud není zadaná žádná doba (čas = 00:00), 

doba svícení není omezena[24]. 

Tab. 0-9 Popis proměnných fbLight2Dim2Web[24] 

 Proměnná Typ Význam 

VAR_INPUT 

 up BOOL R_EDGE Vstup pro zapnutí svítidla tlačítkem 

 longUp BOOL Zvýšení jasu  

 dw BOOL R_EDGE Vstup pro vypnutí svítidla tlačítkem 

 longDw BOOL Snížení jasu 

 webIn BOOL R_EGE Vstup pro ovládání svítidla z webového rozhraní 

 name STRING[16] Název svítidla 

VAR_IN_OUT 

 lightItem T_LIGHT_DESC Odkaz na položku v seznamu svítidel 

VAR_OUTPUT 

 out BOOL Signalizace zapnutého svítidla 

 level REAL Výstupní úroveň (0 – 100%) 



 Příloha č. 1 – Knihovna LightLib 

 

57 

FBLIGHT1RGB1WEB  

 

Obr. 0-10 Struktura a vzhled  fbLight1Rgb1Web[24] 

Funkční blok fbLight1Rgb1Web slouží k jednotlačítkovému ovládání barevného svítidla 

připojeného k CFox modulu C-DM-0006M-ULED nebo ILED. Stisk tlačítka připojeného na 

vstup in zapne nebo vypne svítidlo v závislosti na jeho předchozím stavu. Zapnutím svítidla se 

nastaví na výstupech levelRed, levelGreen, levelBlue úrovně nastavené z webového rozhraní 

v rozsahu 0 – 100 %. V proměnné lightItem se zadává, kterou položku v seznamu svítidel tento 

funkční blok obsadí. Proměnná name pak udává název svítidla na webové stránce. 

Výstup bloku out signalizuje zapnuté svítidlo. Poměr jednotlivých barev je dán výstupy 

levelRed, levelGreen, levelBlue. Výstupy rampRed, rampGreen a rampBlue udávají rychlost 

rozsvícení jednotlivých barevných kanálů. Tyto výstupy jsou vypočteny blokem 

fbLight1Rgb1Web na základě požadavku na celkovou dobu rozsvěcování RGB svítidla. 

Svítidlo lze současně ovládat a sledovat z webového rozhraní. Z webového rozhraní lze také 

zadat, jakou dobu má svítidlo maximálně svítit. Pokud není zadaná žádná doba (čas = 00:00), 

doba svícení není omezena. Také lze nastavit požadované složky RGB v rozsahu 0 – 255 pro 

každou barvu a dobu pro rozsvícení a zhasnutí svítidla. Pokud není tato doba nastavena, svítidlo 

bude zapnuto resp. vypnuto okamžitě[24]. 

Tab. 0-10 Popis proměnných fbLight1Rgb1Web[24] 

 Proměnná Typ Význam 

VAR_INPUT 

 in BOOL R_EDGE Vstup pro ovládání svítidla tlačítkem 

 webIn BOOL R_EDGE Vstup pro ovládání svítidla z webového rozhraní 

 name STRING[16] Název svítidla 

VAR_IN_OUT 

 lightItem T_LIGHT_DESC Odkaz na položku v seznamu 

VAR_OUTPUT 

 out BOOL Signalizace zapnutého svítidla 

 levelRed REAL Výstupní úroveň červené složky (0 – 100%) 

 levelGreen REAL Výstupní úroveň zelené složky (0 – 100%) 

 levelBlue REAL Výstupní úroveň modré složky (0 – 100%) 

 rampRed USINT Doba, za kterou se rozsvítí červená barva z 0 na 100% 
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 Proměnná Typ Význam 

 rampGreen USINT Doba, za kterou se rozsvítí zelená barva z 0 na 100% 

 rampBlue USINT Doba, za kterou se rozsvítí modrá barva z 0 na 100% 

FBLIGHT1RGB2WEB  

 

Obr. 0-11 Struktura a vzhled fbLight1Rgb2Web[24] 

Funkční blok fbLight1Rgb2Web slouží k jednotlačítkovému ovládání barevného svítidla, 

které je řízeno např. převodníkem DMX. Stisk tlačítka připojeného na vstup in přepne stav 

svítidla, zapnuté svítidlo vypne a naopak. Zapnutím svítidla se nastaví na výstupech red, green a 

blue úrovně nastavené z webového rozhraní v rozsahu 0 – 255. V proměnné lightItem se zadává, 

kterou položku v seznamu svítidel tento funkční blok obsadí. Proměnná name pak udává název 

svítidla na webové stránce. 

Výstup bloku out signalizuje zapnuté svítidlo. Poměr jednotlivých barev je dán výstupy red, 

green a blue. Tyto výstupy nabíhají při zapnutí svítidla po rampě podle požadavku na celkovou 

dobu rozsvěcování RGB svítidla. To je rozdíl oproti bloku fbLight1Rgb1Web, kde rampy při 

rozsvícení resp. zhasnutí realizují přímo CFox moduly C-DM-0006M-ULED nebo C-DM-

0006M-ILED. 

Svítidlo lze současně ovládat a sledovat z webového rozhraní. Z webového rozhraní lze také 

zadat, jakou dobu má svítidlo maximálně svítit. Pokud není zadaná žádná doba (čas = 00:00), 

doba svícení není omezena. Dále lze nastavit požadované složky RGB v rozsahu 0 – 255 pro 

každou barvu a dobu pro rozsvícení a zhasnutí svítidla. Pokud není tato doba nastavena, svítidlo 

bude zapnuto resp. vypnuto okamžitě[24]. 

Tab. 0-11 Popis proměnných fbLight1Rgb2Web[24] 

 Proměnná Typ Význam 

VAR_INPUT 

 in BOOL R_EDGE Vstup pro ovládání svítidla tlačítkem 

 webIn BOOL R_EDGE Vstup pro ovládání svítidla z webového rozhraní 

 Name STRING[16] Název svítidla 

VAR_IN_OUT 

 lightItem T_LIGHT_DESC Odkaz na položku v seznamu svítidel 

VAR_OUTPUT 

 out BOOL Signalizace zapnutého svítidla 

 red USINT Výstupní úroveň červené složky (0 – 255) 

 green USINT Výstupní úroveň zelené složky (0 – 255) 
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 Proměnná Typ Význam 

 blue USINT Výstupní úroveň modré složky (0 – 255) 
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PŘÍLOHA Č. 2 - KNIHOVNA BUILDINGLIB 

DMA1  

 

Obr. 0-1 Struktura a vzhled DMA1 

Funkční blok DMA1 je jednoduchý stmívač s možností postupného náběhu/doběhu do 

zapnutí/vypnutí stmívače. Stmívač je ovládán tlačítkem na vstup In. Při krátkém stisku výstup 

Out nabíhá na požadovanou úroveň jasu po zadané rampě, dalším krátkým stiskem výstup Out 

snižuje úroveň jasu až do vypnutí po zadané rampě. Dlouhým stiskem tlačítka dochází k plynulé 

regulaci jasu v rozsahu hodnot MinOut – MaxOut. Po dosažení krajní hodnoty je regulace jasu 

zastavena. Po uvolnění tlačítka je intenzita jasu zapamatována a další krátké stisky tlačítka 

zapínají/vypínají výstup Out na tuto úroveň jasu. 

Rychlost náběhu výstupu Out na požadovanou úroveň jasu při zapnutí je dána parametrem 

Tup, rychlost sestupu při vypnutí je dána parametrem Tdw. Pokud není náběh/doběh požadován 

parametry Tup/Tdw se nastaví na 0. Rychlost změny úrovně jasu stmívače z hodnoty MinOut → 

MaxOut je dána parametrem Tch. Pro stmívač lze nastavit dobu svícení, po které dojde 

k automatickému vypnutí výstupu – parametr Twt. Pokud jsou parametry Tch a Twt nastaveny na 

0, není tato funkce aktivována. 

Výstup Sig je určen pro signalizaci chodu stmívače. Výstup Sup je určen pro ovládání 

napájení předřadníků zářivek a je automaticky nastaven do logické 1 v případě, že je na výstupu 

Out hodnota vyšší, než 10% hodnoty MaxOut[25]. 

Tab. 0-1 Popis proměnných DMA1[25] 

 Proměnná Typ Význam 

VAR_INPUT 

 In BOOL Vstup pro ovládání svítidla tlačítkem 

 Cfg _TDMA1_CFG_ Konfigurační struktura bloku 

 .MinOut REAL Minimum výstupu [%] 

 .MaxOut REAL Maximum výstupu [%] 

 .Tup TIME Doba náběhu při zapnutí 

 .Tdw TIME Doba doběhu při vypnutí 

 .Tch TIME Době přeběhu stmívače při změně jasu 

 .Tac TIME Doba svitu 
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 Proměnná Typ Význam 

 .Twt TIME Doba zpožděného vypnutí 

 .Tlong TIME  Prodleva vyhodnocení dlouhého stisku 

VAR_OUTPUT 

 Out REAL Výstup stmívače [%] 

 Sig BOOL Signalizace chodu stmívače 

 Sup BOOL Ovládání předřadníků 

Funkce stmívače DMA1 jsou zobrazeny na Obr. 0-2 až Obr. 0-5. 

 

Obr. 0-2 Funkce stmívače DMA1 bez aktivovaného náběhu/doběhu[25] 

 

Obr. 0-3 Funkce stmívače DMA1 s aktivovaným náběhem/doběhem[25] 

 

Obr. 0-4 Časování náběhu, doběhu a přeběhu stmívače DMA1[25] 

 

Obr. 0-5 Časování odchodového zpoždění (vlevo) a časování doby svitu (vpravo)[25] 
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SCA1  

 

Obr. 0-6 Struktura a vzhled SCA1 

Funkční blok SCA1 slouží k ovládání osvětlení schodiště, zastává funkci schodišťového 

automatu. Interval doby svícení je dán parametrem Tac. Obsahuje výstrahu před blížícím se 

vypnutím výstupu dvojitým probliknutím 40s a 30s před vypnutím. Blok může pracovat 

v jednom z 3 možných režimů – parametr Fce: 

 (0) AUTO – časování bez možnosti prodloužení času 

 (1) PROG – časování s možností prodloužení času počtem stisků tlačítka 

 (2) ON – výstup je trvale sepnutý  

V režimech AUTO a PROG je možno časování předčasně ukončit dlouhým stiskem tlačítka. 

Tato funkce též funguje jako ochrana trvalého svícení při zablokování stisknutého tlačítka. 

V režimu AUTO lze dobu sepnutí výstupu prodloužit až po signalizaci blížícího se vypnutí 

výstupu[25]. 

Tab. 0-2 Popis proměnných SCA1[25] 

 Proměnná Typ Význam 

VAR_INPUT 

 In BOOL Vstup pro ovládání svítidla tlačítkem 

 Tac TIME Čas svícení 

 Fce USINT Režim schodišťového automatu 

VAR_OUTPUT 

 Out BOOL Výstup pro ovládání svítidla 

Jednotlivé časové funkce bloku ilustrují Obr. 0-7, Obr. 0-8 a Obr. 0-9. 

 

Obr. 0-7 Režim AUTO - časování bez možnosti prodloužení času[25] 

 

Obr. 0-8 Režim PROG - časování s možností prodloužení času počtem stisků tlačítka[25] 
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Obr. 0-9 Režim ON - výstup je trvale sepnutý[25] 

V případě nastavení doby sepnutí výstupu na dobu kratší než 30s není výstražné probliknutí 

aktivováno[25]. 

SCA2  

 

Obr. 0-10 Struktura a vzhled SCA2 

Funkční blok SCA2 nahrazuje schodišťový automat, ovládá osvětlení schodiště s funkcí 

postupného rozsvěcení a zhasínání. Jako ovládací vstup lze použít tlačítko In1 nebo vypínač In2. 

Doba náběhu je dána parametrem Tup, doba svícení parametrem Tac a doba doběhu parametrem 

Tdw. Výstup Out se při činnosti schodišťového automatu může pohybovat v mezích MinOut → 

MaxOut. 

Právě probíhající cyklus svícení lze prodloužit opětovným stiskem tlačítka. Ovládání pomocí 

vypínače je funkčně nadřazeno ovládání pomocí tlačítka a lze jej s výhodou použít pro servisní 

účely – úklid, kontrola a výměna osvětlovacích prvku a podobně[25]. 

Tab. 0-3 Popis proměnných SCA2[25] 

 Proměnná Typ Význam 

VAR_INPUT 

 In1 BOOL Vstup pro ovládání svítidla tlačítkem 

 In2 BOOL Vstup pro ovládání vypínačem 

 Cfg _TSCA2_CFG_ Konfigurační struktura bloku 

 .MinOut REAL Minimum výstupu [%] 

 .MaxOut REAL Maximum výstupu [%] 

 .Tup TIME Doba náběhu při zapnutí 

 .Tdw TIME Doba doběhu při vypnutí 

 .Tac TIME Doba svitu 

VAR_OUTPUT 
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 Proměnná Typ Význam 

 Out REAL Výstup stmívače [%] 

 Sig BOOL Signalizace chodu stmívače 

 Sup BOOL Ovládání předřadníků 

Činnost bloku SCA2 ilustruje Obr. 0-11 a Obr. 0-12. 

 

Obr. 0-11 Funkce bloku při ovládání tlačítkem In1[25] 

 

Obr. 0-12 Funkce bloku při ovládání vypínačem In2[25] 

SBC1  

 

Obr. 0-13 Struktura a vzhled SBC1 

Funkční blok SBC1 slouží k ovládání elektrického pohonu roletových žaluzií. Ovládání je 

realizováno pomocí dvou tlačítek. Funkční blok zajišťuje časovou kontrolu doby běhu pohonu a 

prodlevu při reverzaci chodu pohonu – zajištění ochrany pohonu z elektrických a mechanických 

důvodů. 

Po stisku tlačítka IUp je aktivován výstup pro pohyb žaluzií směrem vzhůru Up. Dalším 

stiskem kteréhokoliv tlačítka je výstup Up deaktivován. Po stisku tlačítka IDown je aktivován 

výstup pro pohyb žaluzií směrem dolů Down. Dalším stiskem kteréhokoliv tlačítka je výstup 

Down deaktivován. 

Při aktivaci výstupů na delší dobu, než udává parametr Tac, budou výstupy automaticky 

deaktivovány. Při reverzaci chodu pohonu je aktivace jednotlivých výstupů vždy vložena časová 

prodleva - parametr Twt[25]. 
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Tab. 0-4 Popis proměnných SBC1[25] 

 Proměnná Typ Význam 

VAR_INPUT 

 In1 BOOL Vstup pro ovládání žaluzií nahoru 

 In2 BOOL Vstup pro ovládání žaluzií dolů 

 Cfg _TSBC1_CFG_ Konfigurační struktura bloku 

 Tac .TIME Maximální doba běhu pohonu 

 Twt .TIME Prodleva při reverzaci chodu pohonu 

VAR_OUTPUT 

 Up BOOL Výstup pro chod pohonu nahoru 

 Down BOOL Výstup pro chod pohonu dolů 

PWM  

 

Obr. 0-14 Struktura a vzhled PWM 

Blok PWM slouží k realizaci funkce pulsně šířkové modulace. Najde využití při řízení 

ovládání předřadníku s PWM řízením. Perioda modulace je dána hodnotou proměnné Per, šířka 

modulovaného pulsu je dána hodnotou proměnné Pul. Hodnota Pul se zadává v rozsahu 0 – 

100 %. Aktivace pulsně šířkové modulace na výstupu Out je ovládaná vstupem Enb[25]. 

Tab. 0-5 Popis proměnných PWM[25] 

 Proměnná Typ Význam 

VAR_INPUT 

 Enb BOOL Povolení modulace 

 Per TIME Perioda modulace 

 Pls REAL Šířka pulsu [0 – 100%] 

VAR_OUTPUT 

 Out BOOL Výstup modulace 

Funkce bloku PWM je zobrazena na Obr. 0-15. 

 

Obr. 0-15 Funkce bloku PWM[25]  
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PŘÍLOHA Č. 3 - KNIHOVNA ICONTROLLIB 

FB_IACTION 

 

Obr. 0-1 Struktura a vzhled fb_iAction 

Funkční blok fb_ iAction slouží k zachycení požadavku na nějakou akci – například ovládání 

světelné scény tlačítkem. Vstup action slouží pro připojení požadavků vznikajících v PLC – 

stisknutí tlačítka, nastavení BOOL proměnné v programu. Vstup webAction slouží k zachycení 

požadavků z webového rozhraní. Externí aplikace (iFoxtrot, Control4,…) musí pro vyvolání akce 

nastavit hodnotu TRUE do proměnné GTSAP1_ACTION_state. Vstup name slouží k 

pojmenování akce[32]. 

Tab. 0-1 Popis proměnných fb_iAction[32] 

 Proměnná Typ Význam 

VAR_INPUT 

 Action BOOL R_EDGE Žádost o vyvolání akce 

 webAction BOOL R_EDGE Žádost o vyvolání akce z webového rozhraní 

 Name STRING[24] Pojmenování bloku pro externí aplikaci 

VAR_OUTPUT 

 out BOOL Výstup 

Výstup out je nastaven na TRUE v případě, že se na kterémkoliv ze vstupů změní hodnota z 

FALSE na TRUE. Jinými slovy náběžná hrana na kterémkoliv vstupu nastaví výstup out na dobu 

jednoho cyklu PLC. Vstupy webAction a GTSAP1_ACTION_state jsou po zachycení náběžné 

hrany automaticky vynulovány[32]. 

FB_IBUTTON1 

 

Obr. 0-2 Struktura a vzhled fb_iButton1 

Funkční blok fb_iButton1 slouží k vyhodnocení krátkých a dlouhých stisků tlačítka, které je 

připojeno na binární vstup systému Foxtrot. Vstup in je určen pro připojení tlačítka. Vstup 

pressTime definuje dobu pro vyhodnocení dlouhého stisku.  
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Výstup out je kopií vstupu in. Výstup click je nastaven po dobu jednoho cyklu PLC na 

hodnotu TRUE v případě že došlo ke krátkému stisku tlačítka připojeného na vstup in. Výstup 

press je nastaven na hodnotu TRUE pokud je tlačítko stisknuté delší dobu než udává vstup 

pressTime. Výstup press pak setrvá aktivovaný až do okamžiku uvolnění tlačítka[32]. 

Tab. 0-2 Popis proměnných fb_iButton1[32] 

 Proměnná Typ Význam 

VAR_INPUT 

 in BOOL Vstup pro připojení tlačítka 

 pressTime TIME Minimální doba pro vyhodnocení dlouhého stisku 

VAR_OUTPUT 

 out BOOL Kopie vstup in 

 click BOOL Výstup pro krátký stisk tlačítka 

 press BOOL Výstup pro dlouhý stisk tlačítka 

FB_IDIMMER 

 

Obr. 0-3 Struktura a vzhled fb_iDimmer 

Funkční blok  fb_iDimmer je určen k řízení stmívaného svítidla v rozsahu 0 – 100 %. Výstup 

bloku je vhodný pro řízení svítidla předřadníkem 0 – 10 V. 

Vstup lightOn slouží k zapnutí svítidla na úroveň danou parametrem setLevel. Svítidlo se 

rozsvítí plynule, rychlost rozsvícení určuje parametr offOnRamp. Ten udává celkový čas, za který 

se svítidlo rozsvítí z minLevel na 100%. Vstup minLevel určuje minimální úroveň, při které 

svítidlo ještě svítí. Vstup lightOff vypne svítidlo. Pomocí vstupů levelUp a levelDw lze nastavit 

úroveň, na kterou se svítidlo bude rozsvěcet. Při nastavování úrovně je rychlost rozsvícení 

respektive zhasínání určena parametrem setRamp, za který se svítidlo rozsvítí z minLevel na 

100 %. Vstup lightToggle přepne svítidlo – zapne pokud svítí tak ho zhasne a pokud je zhasnuté 

tak ho rozsvítí. Vstup webToggle funguje stejně jako lightToggle a slouží k zapínání a vypínání 

svítidla z webového rozhraní. Vstup timeLimit umožňuje omezit dobu svícení. Pokud má hodnotu 
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T#0s tak doba svícení není omezena. Vstup lightReset slouží pro centrální vypnutí všech svítidel. 

Vstup name je pro pojmenování svítidla pro externí aplikaci. 

Proměnná setLevel slouží k uložení poslední nastavené úrovně a musí být v sekci 

VAR_GLOBAL_RETAIN.  

Výstup out signalizuje zapnutí svítidla. Výstup level udává úroveň, na jakou se svítidlo 

rozsvítí[32]. 

Tab. 0-3 Popis proměnných fb_iDimmer[32] 

 Proměnná Typ Význam 

VAR_INPUT 

 lightOn BOOL R_EDGE Zapnutí svítidla na úroveň setLevel 

 levelUp BOOL Zvýšení úrovně osvětlení 

 lightOff BOOL R_EDGE Vypnutí svítidla 

 levelDw BOOL Snížení úrovně osvětlení 

 lightToggle BOOL R_EDGE Přepnutí stavu svítidla 

 minLevel REAL Minimální úroveň osvětlení 

 offOnRamp TIME 
Doba, za kterou se svítidlo rozsvítí z minLevel na 

100% pro zapnutí a vypnutí svítidla 

 setRamp TIME 
Doba, za kterou se svítidlo rozsvítí z minLevel na 

100% pro změnu požadované úrovně 

 timeLimit TIME Omezení doby svícení 

 webToggle BOOL R_EDGE Ovládání svítidla z webového rozhraní 

 lightReset BOOL R_EDGE Vstup pro centrální vypnutí 

 name STRING[24] Pojmenování pro externí aplikaci 

VAR_IN_OUT 

 setLevel REAL Požadovaná úroveň, na kterou se má svítidlo rozsvítit 

VAR_OUTPUT 

 out  BOOL Signalizace zapnutého svítidla 

 level REAL Aktuální hodnota pro řízení svítidla 

 minLev REAL Minimální úroveň 
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FB_IDIMMERLED 

 

Obr. 0-4 Struktura a vzhled fb_iDimmerLED 

Funkční blok fb_iDimmerLEDi je určen k řízení stmívaného LED svítidla v rozsahu 0 –

 100 %. 

Vstup lightOn slouží k rozsvícení svítidla na úroveň nastavenou parametrem setLevel. 

Svítidlo se rozsvítí plynule, rychlost rozsvícení je určena parametrem offOnRamp. Ten určuje čas 

potřebný k rozsvícení z minLevel na úroveň určenou pomocí setLevel. Vstup lightOff slouží 

k vypnutí svítidla. Pomocí vstupů levelUp a levelDw lze změnit aktuální hodnotu osvětlení. Vstup 

lightToggle přepne svítidlo z jednoho stavu do druhého. Vstup minLevel určuje minimální 

úroveň, při které svítidlo ještě svítí. Proměnná setRamp představuje čas změny z úrovně 0 na 100 

% a určuje rychlost plynulé regulace okamžité úrovně svitu. Vstup timeLimit umožňuje omezit 

dobu svícení. Vstup webToggle funguje stejně jako lightToggle a slouží k zapínání a vypínání 

svítidla z webového rozhraní. Proměnná lightReset slouží k centrálnímu vypnutí osvětlení. 

Vstupní řetězec name slouží k pojmenování bloku pro externí aplikaci. 

Proměnná setLevel slouží k zapamatování poslední nastavené úrovně a musí být založena 

v sekci VAR_GLOBAL RETAIN. 

Výstupy level a ramp jsou určeny pro jeden kanál CFox modulu typu ULED/ILED/RLC. 

Výstup out signalizuje zapnutí svítidla[32]. 

Tab. 0-4 Popis proměnných fb_iDimmerLED[32] 

 Proměnná Typ Význam 

VAR_INPUT 

 lightOn BOOL R_EDGE Zapnutí svítidla na úroveň setLevel 

 levelUp BOOL Zvýšení úrovně osvětlení 

 lightOff BOOL R_EDGE Vypnutí svítidla 

 levelDw BOOL Snížení úrovně osvětlení 

 lightToggle BOOL R_EDGE Přepnutí stavu svítidla 

 minLevel REAL Minimální úroveň osvětlení 
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 Proměnná Typ Význam 

 offOnRamp TIME 
Doba, za kterou se svítidlo rozsvítí z minLevel na 

100% pro zapnutí a vypnutí svítidla 

 setRamp TIME 
Doba, za kterou se svítidlo rozsvítí z minLevel na 

100% pro změnu požadované úrovně 

 timeLimit TIME Omezení doby svícení 

 webToggle BOOL R_EDGE Ovládání svítidla z webového rozhraní 

 lightReset BOOL R_EDGE Vstup pro centrální vypnutí 

 name STRING[24] Pojmenování pro externí aplikaci 

VAR_IN_OUT 

 setLevel REAL Požadovaná úroveň, na kterou se má svítidlo rozsvítit 

VAR_OUTPUT 

 out  BOOL Signalizace zapnutého svítidla 

 level REAL Aktuální hodnota pro řízení svítidla 

 ramp USINT Aktuální pracovní rampa pro řízení svítidla 

 minLev REAL Minimální úroveň 

FB_IDIMMERRGB 

 

Obr. 0-5 Struktura a vzhled fb_iDimmerRGB 

Funkční blok fb_iDimmerRGB je určen k řízení stmívaného RGB svítidla v rozsahu 0 –

 100 %. Výstup bloku je vhodný pro řízení svítidla CFox modulem C-DM-006M-ULED/ILED. 

Vstup lightOn slouží k zapnutí svítidla na úroveň nastavenou parametrem setLevel. Vstup 

offOnRamp určuje čas potřebný k rozsvícení na úroveň určenou pomocí setLevel. Vstup lightOff 

slouží k vypínání svítidla. Pomocí vstupů levelUp a  levelDw lze nastavit aktuální hodnotu 

osvětlení. Tato hodnota se zároveň stává úrovní, na kterou se svítidlo bude rozsvěcet. Vstup 

lightToggle přepne svítidlo z jednoho stavu do druhého. Vstup minLevel určuje minimální 

úroveň, při které svítidlo ještě svítí. Vstup setRamp představuje čas změny z úrovně 0 na 100 %, 

určuje rychlost plynulé regulace okamžité úrovně svitu. Vstup timeLimit umožňuje omezit dobu 
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svícení. Vstup webToggle funguje stejně jako lightToggle a slouží k zapínání a vypínání svítidla 

z webového rozhraní. Vstup lightReset slouží k centrálnímu vypnutí osvětlení. Vstupní řetězec 

name slouží k pojmenování bloku pro externí aplikaci. 

Proměnná setLight slouží k zapamatování poslední nastavené úrovně a barvy svítidla, vkládá 

se do sekce VAR_GLOBAL RETAIN. 

Výstupy levelRed, levelGreen, levelBlue a rampRed, rampGreen, rampBlue se připojují na 

vstupy CFox modulu. Výstup out signalizuje, že je svítidlo zapnuté[32]. 

Tab. 0-5 Popis proměnných fb_iDimmerRGB[32] 

 Proměnná Typ Význam 

VAR_INPUT 

 lightOn BOOL R_EDGE Zapnutí svítidla na úroveň setLevel 

 levelUp BOOL Zvýšení úrovně osvětlení 

 lightOff BOOL R_EDGE Vypnutí svítidla 

 levelDw BOOL Snížení úrovně osvětlení 

 lightToggle BOOL R_EDGE Přepnutí stavu svítidla 

 minLevel REAL Minimální úroveň osvětlení 

 offOnRamp TIME 
Doba, za kterou se svítidlo rozsvítí z minLevel na 

100% pro zapnutí a vypnutí svítidla 

 setRamp TIME 
Doba, za kterou se svítidlo rozsvítí z minLevel na 

100% pro změnu požadované úrovně 

 timeLimit TIME Omezení doby svícení 

 webToggle BOOL R_EDGE Ovládání svítidla z webového rozhraní 

 lightReset BOOL R_EDGE Vstup pro centrální vypnutí 

 name STRING[24] Pojmenování pro externí aplikaci 

VAR_IN_OUT 

 setLevel T_SET_RGB_LIGHT 
Požadovaná úroveň, na kterou se má svítidlo 

rozsvítit 

 .level REAL Úroveň, na kterou se má svítidlo rozsvítit 

 .RGB T_RGB_COLOR Struktura pro zadání barvy svítidla 

VAR_OUTPUT 

 out  BOOL Signalizace zapnutého svítidla 

 levelRed REAL Aktuální hodnota pro řízení červené barvy 

 levelGreen REAL Aktuální hodnota pro řízení zelené barvy 

 levelBlue REAL Aktuální hodnota pro řízení modré barvy 

 rampRed USINT Aktuální pracovní rampa pro řízení červené barvy 

 rampGreen USINT Aktuální pracovní rampa pro řízení zelené barvy 

 rampBlue USINT Aktuální pracovní rampa pro řízení modré barvy 

 minLev REAL Minimální úroveň 
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FB_JALALARM 

 

Obr. 0-6 Struktura a vzhled fb_JalAlarm 

Funkční blok fb_JalAlarm slouží k vyhodnocení poplachů pro žaluzie a tím zabraňuje jejich 

poškození. Používá se jako předřadní blok před blok ovládající žaluzii. Informace o poplachu se 

připojuje na některý z následujících vstupů: 

- fire požární poplach (nejvyšší priorita) 

- ice námraza 

- wind vítr 

- glass rozbité okno (nejnižší priorita) 

V případě, že některý z uvedených vstupů nastaven na hodnotu TRUE, funkční blok ovládá 

svoje výstupy v závislosti na typu poplachu. Požární poplach vytáhne žaluzie a zablokuje vstupy 

pro ovládání žaluzie, poplach námrazy zastaví případný pohyb žaluzie a zablokuje vstupy pro 

ovládání žaluzie, poplach překročení rychlosti větru vytáhne žaluzie a zablokuje vstupy pro 

ovládání žaluzie a poplach rozbití skla zavře žaluzie. Poplach je aktivní po celou dobu, kdy je na 

příslušný vstup přivedena hodnota TRUE. Deaktivovat poplach lze pouze nastavení vstupu na 

FALSE nebo aktivací poplachu s vyšší prioritou. 

Další vstupy slouží k centrálnímu ovládání. Vstup blockJal blokuje ovládací vstup připojené 

žaluzie, vstup stopJal zastaví pohyb připojené žaluzie, vstupy ctrUp a ctrDw jsou určeny pro 

centrální ovládání žaluzií. Vstupy centrálního ovládání mají nižší prioritu než poplachové vstupy.  

Výstupy se připojují na stejnojmenné vstupy bloku fb_iJalousie[32]. 

Tab. 0-6 Popis proměnných fb_JalAlarm[32] 

 Proměnná Typ Význam 

VAR_INPUT 

 fire BOOL Poplach oheň – vytáhne žaluzie a blokuje vstupy 

 ice BOOL Poplach námraza – zastaví pohyb a blokuje vstupy 

 wind BOOL Poplach vítr – vytáhne žaluzie a blokuje vstupy 

 glass BOOL Poplach sklo – zatáhne žaluzie 

 blockJal BOOL Blokování ovládacích vstupů připojené žaluzie 

 stopJal BOOL R_EDGE Zastavení pohybu žaluzie 

 ctrUpJal BOOL R_EDGE Centrální otevření žaluzií 

 ctrDwJal BOOL R_EDGE Centrální zavření žaluzií 



 Příloha č. 3 - Knihovna iControlLib 

 

73 

 Proměnná Typ Význam 

VAR_OUTPUT 

 block BOOL Výstup pro vstup fb_iJalousie.block 

 stop BOOL Výstup pro vstup fb_iJalousie.stop 

 ctrUp BOOL Výstup pro vstup fb_iJalousie.ctrUp 

 ctrDw BOOL Výstup pro vstup fb_iJalousie.ctrDw 

FB_IJALOUSIE 

 

Obr. 0-7 Struktura a vzhled fb_iJalousie 

Funkční blok fb_iJalousie je určen k ovládání žaluzií bez zpětné vazby aktuální pozice. Je 

schopen žaluzii posunout o přednastavený krok, sloužící k překlopení lamel, nebo aktivovat 

kompletní vytažení nebo zatažení žaluzií. Dále dokáže pracovat s prodlevou pro reverzaci směru 

pohybu použitého motoru. 

Vstup rotUp slouží k posunu žaluzií směrem vzhůru o jeden krok, zatímco vstup up spouští 

kompletní vytažení žaluzie. Vstup rotDw aktivuje krok směrem dolů a dw kompletní spuštění 

žaluzií. Započatý kompletní pohyb lze přerušit aktivací některého z vstupů pro vyvolání pohybu, 

stejně tak jako pomocí aktivace z webového rozhraní, jedné z proměnných určené pro externí 

aplikaci nebo vstupu stop. Vstup block zablokuje ovládací rozhraní daného bloku. Vstupy ctrUp a 

ctrDw slouží pro připojení centrálního ovládání všech žaluzií.  Z důvodu omezení proudového 

rázu je funkční blok vybaven vstupem ctrTime, který slouží pro zadání zpoždění rozběhu pohonu 

při aktivaci centrálního vytažení nebo spuštění. Zadáním různých hodnot pro jednotlivé žaluzie se 

velikost proudového rázu omezí. Vstupy webUp a webDw fungují stejně jako vstupy up a dw a 

jsou určeny pro ovládání žaluzií z webové stránky. Pojmenování bloku pomocí proměnné name 

je určeno pro rozeznání bloku v externí aplikaci. 

Výstup outUp slouží k spínání relé pro pohyb směrem vzhůru, výstup outDw slouží k spínání 

relé pro pohyb směrem dolů. Výstup sig signalizuje pohyb žaluzií. Výstup sigUp signalizuje stav 

po kompletním pohybu vzhůru. Výstup sigDw signalizuje stav po kompletním pohybu dolů[32]. 
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Tab. 0-7 Popis proměnných fb_iJalousie[32] 

 Proměnná Typ Význam 

VAR_INPUT 

 rotUp BOOL R_EDGE Vstup pro pootočení lamel nahoru 

 up BOOL R_EDGE Vstup pro vytáhnutí žaluzií 

 rotDw BOOL R_EDGE Vstup pro pootočení lamel dolů 

 dw BOOL R_EDGE Vstup pro spuštění žaluzií 

 block BOOL R_EDGE Vstup pro blokaci vstupů bloku 

 stop BOOL R_EDGE Vstup pro zastavení pohybu 

 ctrUp BOOL R_EDGE Vstup pro centrální pohyb nahoru 

 ctrDw BOOL R_EDGE Vstup pro centrální pohyb dolů 

 webUp BOOL R_EDGE Vstup pro vytáhnutí žaluzií z webového rozhraní 

 webDW BOOL R_EDGE Vstup pro spuštění žaluzií z webového rozhraní  

 upDwTime TIME Čas pro kompletní pohyb 

 rotíme TIME Délka kroku 

 pauseTime TIME Prodleva při rezervaci pohybu 

 ctrTime TIME Zpoždění pohybu při centrálním ovládání 

 name STRING[24] Jméno žaluzie 

VAR_OUTPUT 

 outUp BOOL Žaluzie nahoru 

 outDw BOOL Žaluzie dolů 

 sig BOOL Signalizace chodu 

 sigUp BOOL Signalizace žaluzie nahoře 

 sigDw BOOL Signalizace žaluzie dole 

FB_ILIGHT 

 

Obr. 0-8 Struktura a vzhled fb_iLight 

Funkční blok fb_iLight je určen k ovládání svítidla. Blok umožňuje jak dvoutlačítkové 

ovládání pomocí vstupů lightOn a lightOff, tak jednotlačítkové pomocí vstupu lightToggle. 

Vstup lightOn zapíná svítidlo, vstup lightOff svítidlo vypíná. Vstup lightToggle přepíná stav 

svítidla, při vypnutém stavu zapne a naopak. Vstup webToggle funguje totožně a slouží 

k zapínání nebo vypínání svítidla z webového rozhraní. Vstup timeLimit umožňuje omezit dobu 

svícení, při hodnotě T#0s není doba svícení omezena. Vstup lightReset je pro centrální vypnutí.  

Výstup out slouží k ovládání svítidla[32]. 
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Tab. 0-8 Popis proměnných fb_iLight[32] 

 Proměnná Typ Význam 

VAR_INPUT 

 lightOn BOOL R_EDGE Vstup pro zapnutí svítidla 

 lightOff BOOL R_EDGE Vstup pro vypnutí svítidla 

 lightToggle BOOL R_EDGE Vstup pro přepnutí svítidla 

 timeLimit TIME Omezení doby svícení svítidla 

 webToggle BOOL R_EDGE Vstup pro přepnutí svítidla z webového rozhraní 

 lightReset BOOL R_EDGE Vstup pro centrální vypnutí svítidel 

 name STRING[24] Název svítidla 

VAR_OUTPUT 

 out BOOL Výstup pro ovládání svítidla 

FB_ISENSORPIR 

 

Obr. 0-9 Struktura a vzhled fb_iSensorPIR 

Funkční blok fb_iSensorPIR slouží k připojení pohybového čidla pro vyhodnocení pohybu 

osob, které se připojuje na vstup in. Vstup delay umožňuje nastavit minimální délku vstupního 

pulsu, na kterou bude blok reagovat[32]. 

Tab. 0-9 Popis proměnných fb_iSensorPIR[32] 

 Proměnná Typ Význam 

VAR_INPUT 

 in BOOL Vstup pro PIR čidlo (0 = detekce osoby) 

 delay TIME Necitlivost 

 Name STRING[24] Pojmenování senzoru 

VAR_OUTPUT 

 out BOOL Výstup při detekci pohybu 

FB_RNDPULSE 

  

Obr. 0-10 Struktura a vzhled fb_RndPulse 



 Příloha č. 3 - Knihovna iControlLib 

 

76 

Funkční blok fb_RndPulse slouží k náhodnému generování náhodně dlouhých pulzů. Byl 

vytvořen pro simulaci přítomnosti v domě. Vstup enable povoluje funkci. Vstupy sTime  a eTime 

se nastavuje začátek a konec generování pulzů. Při překročení eTime se dokončí již započatý 

časový průběh aktivace výstupu. Vstupy minOffT, minOnT a maxLenght určují časový průběh. 

Výstup outOn se nastaví na TRUE v okamžiku zapínání výstupu out. Výstup outOff se 

nastaví na TRUE v okamžiku vypínání výstupu out. Tyto výstupy jsou sepnuty po dobu jednoho 

cyklu[32]. 

Tab. 0-10 Popis proměnných fb_iSensorPIR[32] 

 Proměnná Typ Význam 

VAR_INPUT 

 enable BOOL Povolení funkce bloku 

 sTime TIME Čas začátku generování náhodných pulzů 

 eTime TIME Konec generování náhodných pulzů 

 minOffT TIME Minimální délka intervalu „0“ 

 minOnT TIME Minimální délka intervalu „1“ 

 maxLenght TIME Maximální délka pulzu jak „1“ tak „0“ 

VAR_OUTPUT 

 out BOOL Výstup náhodně generovaných a náhodně dlouhých pulzů 

 outOn BOOL TRUE při náběžné hraně výstupu out 

 outOff BOOL TRUE při sestupné hraně výstupu out 
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PŘÍLOHA Č. 4 - KNIHOVNA LIGHTANDBLIND 

FBSUNBLIND1 

 

Obr. 0-1 Struktura a vzhled fbSunblind1 

Funkční blok fbSunblind1 je určen pro ovládání žaluzie dvěma tlačítky. Jedno tlačítko řídí 

pohyb žaluzie směrem vzhůru a druhé pohyb směrem dolů. Vstupy pro krátký stisk tlačítek rotUp 

a rotDw pouze pootočí žaluzii daným směrem. Vstupy pro dlouhý stisk tlačítek up a dw vyvolá 

pohyb do koncové polohy žaluzie. Pokud je během pohybu žaluzie krátce stisknuto libovolné 

tlačítko, pak se pohyb žaluzie zastaví.  

Současný pohyb směrem nahoru i dolů je blokován. Při změně směru pohybu žaluzie je 

automaticky vkládána pauza, aby nedošlo k poškození pohonu žaluzie z elektrických a 

mechanických důvodů. Žaluzie je možné vytahovat a spouštět také z webového rozhraní – webUp 

a webDw, ze kterého je také nastavitelná doba pohybu žaluzie z jedné krajní polohy do druhé. 

Doba kroku při rotaci žaluzií je dána parametrem rotTime. Celková doba přejezdu žaluzií se řídí 

parametrem maxTime[26]. 

Výstup sig signalizuje pohyb žaluzií, výstupy sigLeft a sigRight signalizují krajní polohu. 

Výstupy outLeft a outRight jsou určeny pro ovládání žaluzií daným směrem. 

Tab. 0-1 Popis proměnných fbSunblind1 

 Proměnná Typ Význam 

VAR_INPUT 

 rotUp BOOL R_EDGE Pootočit žaluzie nahoru 

 up BOOL R_EDGE Vytáhnout žaluzie nahoru 

 rotDw BOOL R_EDGE Pootočit žaluzie dolů 

 dw BOOL R_EDGE Pootočit žaluzie dolů 

 webUp BOOL R_EDGE Pro vytažení žaluzií z webového rozhraní 

 webDw BOOL R_EDGE Pro stažení žaluzií z webového rozhraní 

 maxTime TIME Doba přejezdu žaluzií 

 Rot_time TIME Doba trvání kroku při pootáčení 

VAR_OUTPUT 

 outUp BOOL Ovládání pohybu nahoru 
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 Proměnná Typ Význam 

 outDw BOOL Ovládání pohybu dolů 

 sig BOOL Signalizace pohybu žaluzií 

 sigUp BOOL Signalizace vytažených žaluzií 

 sigDw BOOL Signalizace stažených žaluzií 

FBSUNBLIND2 

 

Obr. 0-2 Struktura a vzhled fbSunblind2 

Funkční blok fbSunblind2 je určen pro ovládání závěsů dvěma tlačítky. Jedno tlačítko řídí 

pohyb vlevo, druhé vpravo. Vstupy pro krátký stisk tlačítek toLeft a toRight rozběhne pohyb do 

z jedné krajní polohy do druhé. Pohyb závěsu lze řídit dlouhým stiskem tlačítka připojeného na 

vstup moveLeft nebo  moveRight. V tomto případě se závěs pohybuje po dobu stisknutí tlačítka. 

Současný pohyb oběma směry je blokován. Při změně směru pohybu je automaticky 

vkládána pauza. Závěsy je možné ovládat z webového rozhraní vstupy webLeft a webRight. 

Celková doba přejezdu závěsů se řídí parametrem maxTime[26]. 

Výstup sig signalizuje pohyb závěsů, výstupy sigLeft a sigRight signalizují krajní polohu. 

Výstupy outLeft a outRight jsou určeny pro ovládání závěsů daným směrem. 

Tab. 0-2 Popis proměnných fbSunblind2 

 Proměnná Typ Význam 

VAR_INPUT 

 toLeft BOOL R_EDGE Závěsy zcela vlevo 

 moveLeft BOOL R_EDGE Posunout závěsy vlevo 

 toRight BOOL R_EDGE Závěsy zcela vpravo 

 moveRight BOOL R_EDGE Posunout závěsy vpravo 

 webLeft BOOL R_EDGE Pro přesunutí závěsů vlevo z webového rozhraní 

 webRight BOOL R_EDGE Pro přesunutí závěsů vpravo z webového rozhraní 

 maxTime TIME Maximální doba běhu pohonu 

VAR_OUTPUT 

 outLeft BOOL Závěsy vlevo 

 outRight BOOL Závěsy vpravo 
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 Proměnná Typ Význam 

 Sig BOOL Signalizace chodu 

 sigLeft BOOL Signalizace závěsy vlevo 

 sigRight BOOL Signalizace závěsy vpravo 

DIMMER_PS 

 

Obr. 0-3 Struktura a vzhled Dimmer_PS 

Funkční blok Dimmer_PS je určen k rozšíření funkčního bloku fb_iDimmer z knihovny 

iControlLib o možnost ovládání spínání napájecího zdroje či předřadníku. 

Vstupy Out, Level, MinLev se připojují na stejnojmenné výstupy daného funkčního bloku. 

Vstup TimeOff udává čas mezi vypnutím světla a napájení předřadníku. Zamezí se při okamžitém 

zpětném zapnutí proudovému rázu. 

Výstup Sig je kopií vstupu Out a signalizuje zapnutí svítidla. Výstup OnOff je určen pro 

spínání předřadníku. Výstupy OutLevel a OutMinLev se připojují na vstupy daného CIB modulu. 

Tab. 0-3 Popis proměnných Dimmer_PS 

 Proměnná Typ Význam 

VAR_INPUT 

 Out BOOL 
Vstupy pro připojení ke stejnojmenným výstupů daného 

funkčního bloku  Level REAL 

 MinLev REAL 

 TimeOff TIME Časová prodleva mezi vypnutím výstupu a vypnutím zdroje 

VAR_OUTPUT 

 Sig BOOL Kopie původního výstupu out  

 OnOff BOOL Ovládání spínání 

 OutLevel REAL Aktuální hodnota pro řízení svítidla 

 OutMinLevel REAL Minimální úroveň 



 Příloha č. 4 - Knihovna LightAndBlind 

 

80 

DIMMERLED_PS 

 

Obr. 0-4 Struktura a vzhled DimmerLED_PS 

Funkční blok DimmerLED_PS je určen k rozšíření funkčního bloku fb_iDimmerLED 

z knihovny iControlLib o možnost ovládání spínání napájecího zdroje či předřadníku. 

Vstupy Out, Level, Ramp, MinLev se připojují na stejnojmenné výstupy daného funkčního 

bloku. Vstup TimeOff udává čas mezi vypnutím světla a napájení zdroje. Zamezí se při 

okamžitém zpětném zapnutí proudovému rázu. 

Výstup Sig je kopií vstupu Out a signalizuje zapnutí svítidla. Výstup OnOff je určen pro 

spínání napájecího zdroje. Výstupy OutLevel, OutRamp a OutMinLev se připojují na vstupy 

daného CIB modulu. 

Tab. 0-4 Popis proměnných DimmerLED_PS 

 Proměnná Typ Význam 

VAR_INPUT 

 Out BOOL 

Vstupy pro připojení ke stejnojmenným výstupů daného 

funkčního bloku 
 Level REAL 

 Ramp USINT 

 MinLevel REAL 

 TimeOff TIME Časové prodleva mezi vypnutím výstupu a vypnutím zdroje 

VAR_OUTPUT 

 Sig BOOL Kopie původního výstupu out  

 OnOff BOOL Ovládání spínání 

 OutLevel REAL Aktuální hodnota pro řízení svítidla 

 OutRamp USINT Aktuální pracovní rampa pro řízení svítidla 

 OutMinLev REAL Minimální úroveň 



 Příloha č. 4 - Knihovna LightAndBlind 

 

81 

DIMMERRGB_PS 

 

Obr. 0-5 Struktura a vzhled DimmerRGB_PS 

Funkční blok DimmerRGB_PS je určen k rozšíření funkčního bloku fb_iDimmerRGB 

z knihovny iControlLib o možnost ovládání spínání napájecího zdroje či předřadníku. 

Vstupy Out, Level(Red/Green/Blue), Ramp(Red/Green/Blue) se připojují na stejnojmenné 

výstupy daného funkčního bloku. Vstup TimeOff udává čas mezi vypnutím světla a napájení 

předřadníku. Zamezí se při okamžitém zpětném zapnutí proudovému rázu. Vstup Minimum 

určuje hranici, od které dojde k zapnutí napájení napájecího zdroje. 

Výstup Sig je kopií vstupu Out a signalizuje zapnutí svítidla. Výstup OnOff je určen pro 

spínání předřadníku. Výstupy OutLevel(Red/Green/Blue), OutRamp(Red/Green/Blue) se připojují 

na vstupy daného CIB modulu. 

Tab. 0-5 Popis proměnných DimmerRGB_PS 

 Proměnná Typ Význam 

VAR_INPUT 

 Out BOOL 

Vstupy pro připojení ke stejnojmenným výstupů daného 

funkčního bloku 

 LevelRed REAL 

 LevelGreen REAL 

 LevelBlue REAL 

 RampRed USIN 

 RampGreen USINT 

 RampBlue USINT 

 TimeOff TIME Časová prodleva mezi vypnutím výstupu a vypnutím zdroje 

 Minimum REAL Nastavení minimální úrovně, při které dojde k vypnutí 

VAR_OUTPUT 

 Sig BOOL Kopie původního výstupu out 

 OnOff BOOL Ovládání spínání 
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 Proměnná Typ Význam 

 OutLevelRed REAL Aktuální hodnota pro řízení červené barvy 

 OutLevelGreen REAL Aktuální hodnota pro řízení zelené barvy 

 OutLevelBlue REAL Aktuální hodnota pro řízení modré barvy 

 OutRampRed USINT Aktuální pracovní rampa pro řízení červené barvy 

 OutRampGreen USINT Aktuální pracovní rampa pro řízení zelené barvy 

 OutRampBlue USINT Aktuální pracovní rampa pro řízení modré barvy 

ONOFF1 

 

Obr. 0-6 Struktura a vzhled OnOff1 

Funkční blok OnOff1 slouží k jednotlačítkovému ovládání libovolného výstupu. Při prvním 

stisku tlačítka připojeného na vstup In se výstup Out sepne, při druhém stisku se vypne. Vstup 

TotalOff  je určen pro centrální vypnutí.  

Tab. 0-6 Popis proměnných OnOff1 

 Proměnná Typ Význam 

VAR_INPUT 

 In BOOL R_EDGE Vstup pro tlačítko 

 TotalOff BOOL R_EDGE Vstup pro centrální vypnutí 

VAR_OUTPUT 

 Out BOOL Ovládání výstupu 

ONOFF2 

 

Obr. 0-7 Struktura a vzhled OnOff2 

Funkční blok OnOff2 slouží k dvoutlačítkovému ovládání libovolného výstupu. Vstup On 

slouží k zapnutí výstupu Out a tlačítko Off k jeho vypnutí. Vstup TotalOff je určen pro centrální 

vypnutí. 

Tab. 0-7 Popis proměnných OnOff2 

 Proměnná Typ Význam 

VAR_INPUT 

 On BOOL R_EDGE Vstup pro tlačítko zapnutí 

 Off BOOL R_EDGE Vstup pro tlačítko vypnutí 
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 Proměnná Typ Význam 

 TotalOff BOOL R_EDGE Vstup pro centrální vypnutí 

VAR_OUTPUT 

 Out BOOL Ovládání výstupu 

LIGHTDIM1_PS 

  

Obr. 0-8 Struktura a vzhled LightDim1_PS 

Funkční blok LightDim1_PS slouží ke spínání napájecího zdroje, je určen pro funkční bloky 

fbLight1Dim1Web a fbLight2Dim1Web. 

Vstupy Out, Level, Ramp se připojují na stejnojmenné výstupy daného funkčního bloku. 

Vstup TimeOff udává čas mezi vypnutím světla a napájení předřadníku. Zamezí se při okamžitém 

zpětném zapnutí proudovému rázu. Vstup Minimum určuje hranici, od které dojde k zapnutí 

napájení napájecího zdroje. 

Výstup Sig je kopií vstupu Out a signalizuje zapnutí svítidla. Výstup OnOff je určen pro 

spínání napájecího zdroje. Výstupy OutLevel a OutRamp se připojují na vstupy daného CIB 

modulu. 

Tab. 0-8 Popis proměnných LightDim1_PS 

 Proměnná Typ Význam 

VAR_INPUT 

 Out BOOL 
Vstupy pro připojení ke stejnojmenným výstupů daného 

funkčního bloku  Level REAL 

 Ramp USINT 

 TimeOff TIME Časová prodleva mezi vypnutím výstupu a vypnutím zdroje 

 Minimum REAL Nastavení minimální úrovně, při které dojde k vypnutí 

VAR_OUTPUT 

 Sig BOOL Kopie původního výstupu out 

 OnOff BOOL Ovládání spínání 

 OutLevel REAL Aktuální hodnota pro řízení svítidla 

 OutRamp USINT Aktuální pracovní rampa pro řízení svítidla 
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LIGHTDIM2_PS 

 

Obr. 0-9 Struktura a vzhled LightDim2_PS 

Funkční blok LightDim2_PS slouží ke spínání napájecího zdroje, je určen pro funkční bloky 

fbLight1Dim2Web a fbLight2Dim2Web. 

Vstupy Out a Level se připojují na stejnojmenné výstupy daného funkčního bloku. Vstup 

TimeOff udává čas mezi vypnutím světla a napájení předřadníku. Zamezí se při okamžitém 

zpětném zapnutí proudovému rázu. Vstup Minimum určuje hranici, od které dojde k zapnutí 

napájení napájecího zdroje. 

Výstup Sig je kopií vstupu Out a signalizuje zapnutí svítidla. Výstup OnOff je určen pro 

spínání napájecího zdroje. Výstup OutLevel se připojuje na vstup daného CIB modulu. 

Tab. 0-9 Popis proměnných LightDim2_PS 

 Proměnná Typ Význam 

VAR_INPUT 

 Out BOOL Vstupy pro připojení ke stejnojmenným výstupů daného 

funkčního bloku 
 Level REAL 

 TimeOff TIME Časová prodleva mezi vypnutím výstupu a vypnutím zdroje 

 Minimum REAL Nastavení minimální úrovně, při které dojde k vypnutí 

VAR_OUTPUT 

 Sig BOOL Kopie původního výstupu out 

 OnOff BOOL Ovládání spínání 

 OutLevel REAL Aktuální hodnota pro řízení svítidla 

PIR 

 

Obr. 0-10 Struktura a vzhled PIR 

Funkční blok PIR je určen pro ovládání světla tlačítkem a pohybovým senzorem. Na vstup In 

se připojuje tlačítko. Vstup Off je určen pro centrální vypnutí. Vstup PirSens je určen pro 
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připojení pohybového čidla. Parametrem LightTime se nastavuje doba svícení při aktivaci světla 

PIR. 

Výstup Out spíná světlo a výstup EndTime udává čas do vypnutí světla. 

Tab. 0-10 Popis proměnných PIR 

 Proměnná Typ Význam 

VAR_INPUT 

 In BOOL R_EDGE Vstup pro ovládání tlačítkem 

 Off BOOL R_EDGE Vstup pro vypínací tlačítko 

 PirSens BOOL R_EDGE Vstup pro připojení pohyblivého čidla 

 LightTime TIME Nastavení doby svícení 

VAR_OUTPUT 

 Out BOOL Ovládání spínání 

 EndTime TIME Zbývající doba do vypnutí 

BLIND 

  

Obr. 0-11 Struktura a vzhled Blind 
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Funkční blok Blind je určen k ovládání žaluzií bez zpětné vazby aktuální pozice doplnění o 

možnost připojení k automatickému řízení žaluzií a řízení žaluzií v závislosti na sledování 

televize. 

Vstup rotUp slouží k posunu žaluzií směrem vzhůru o jeden krok, zatímco vstup up spouští 

kompletní vytažení žaluzie. Vstup rotDw aktivuje krok směrem dolů a dw kompletní spuštění 

žaluzií. Započatý kompletní pohyb lze přerušit aktivací některého z vstupů pro vyvolání pohybu, 

stejně tak jako pomocí aktivace z webového rozhraní, jedné z proměnných určené pro externí 

aplikaci nebo vstupu stop. Vstup block zablokuje ovládací rozhraní daného bloku. Vstupy ctrUp a 

ctrDw slouží pro připojení centrálního ovládání všech žaluzií.  Z důvodu omezení proudového 

rázu je funkční blok vybaven vstupem ctrTime, který slouží pro zadání zpoždění rozběhu pohonu 

při aktivaci centrálního vytažení nebo spuštění. Zadáním různých hodnot pro jednotlivé žaluzie se 

velikost proudového rázu omezí. Vstupy webUp a webDw fungují stejně jako vstupy up a dw a 

jsou určeny pro ovládání žaluzií z webové stránky. Vstup stop je pro zastavení pohybu žaluzií, 

vstup block blokuje ovládání žaluzií. Na základě vstupu OnTV se ovládají žaluzie v závislosti na 

zapnutí video techniky – při zapnutí se aktivují výstupy outDw pro spínání relé pro pohyb žaluzií 

dolů a DwTV pro vysunutí televize/projekčního plátna. Při vypnutí se aktivují výstupy outUp pro 

vytažení žaluzií a upTV pro zatažení televize/projekčního plátna.   Parametrem Cfg se nastavuje 

maximální doba chodu pohonu a prodleva při reverzaci chodu pohonu pro video techniku. 

Pojmenování bloku pomocí proměnné name je určeno pro rozeznání bloku v externí aplikaci. 

Výstupy sigUp signalizuje stav po kompletním pohybu vzhůru a sigDw signalizuje stav po 

kompletním pohybu dolů. Výstup sigJal signalizuje pohyb žaluzií a výstup sigTV podává 

informaci o zapnutí video techniky. 

Tab. 0-11 Popis proměnných Blind 

 Proměnná Typ Význam 

VAR_INPUT 

 rotUp BOOL R_EDGE Vstup pro pootočení lamel nahoru 

 up BOOL R_EDGE Vstup pro vytáhnutí žaluzií 

 rotDw BOOL R_EDGE Vstup pro pootočení lamel dolů 

 dw BOOL R_EDGE Vstup pro spuštění žaluzií 

 webUp BOOL R_EDGE Vstup pro vytáhnutí žaluzií z webového rozhraní 

 webDW BOOL R_EDGE Vstup pro spuštění žaluzií z webového rozhraní  

 AutoOn BOOL R_EDGE Přepnutí z manuálního do automatického režimu 

 AutoRotUp BOOL R_EDGE Vstup pro automatické ovládání – pootočení nahoru 

 AutoUp BOOL R_EDGE Vstup pro automatické ovládání – vytažení  

 AutoRotDw BOOL R_EDGE Vstup pro automatické ovládání – pootočení dolů 

 AutoDw BOOL R_EDGE Vstup pro automatické ovládání – spuštění 

 ctrUp BOOL R_EDGE Vstup pro centrální pohyb nahoru 

 ctrDw BOOL R_EDGE Vstup pro centrální pohyb dolů 

 block BOOL R_EDGE Vstup pro blokaci vstupů bloku 

 stop BOOL R_EDGE Vstup pro zastavení pohybu 

 upDwTime TIME Čas pro kompletní pohyb 

 rotTime TIME Nastavení délky kroku 
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 Proměnná Typ Význam 

 pauseTime TIME Prodleva při rezervaci pohybu 

 ctrTime TIME Zpoždění pohybu při centrálním ovládání 

 OnTV BOOL Informace o zapnutí projektoru (se spuštěním žaluzií) 

 OnlyTV BOOL Informace o zapnutí projektoru (bez spuštění žaluzií) 

 Cfg _TSBC1_CFG_ Konfigurační struktura bloku pro pohon plátna 

 Tac .TIME Maximální doba běhu pohonu plátna 

 Twt .TIME Prodleva při reverzaci chodu pohonu plátna 

 name STRING[24] Jméno žaluzie 

VAR_OUTPUT 

 outUp BOOL Žaluzie nahoru 

 outDw BOOL Žaluzie dolů 

 sigUp BOOL Signalizace žaluzie nahoře 

 sigDw BOOL Signalizace žaluzie dole 

 sigJal BOOL Signalizace chodu 

 sigTV BOOL Signalizace zapnutí projektoru 

 upTV BOOL Zatažení projekčního plátna 

 dwTV BOOL Spuštění projekčního plátna 

NIGHTLIGHT 

 

Obr. 0-12 Struktura a vzhled NightLight 

Funkční bok NightLight je určen pro noční orientační osvětlení spínané pohybovým čidlem. 

Funkce nočního osvětlení se zapíná při zvoleném soumraku a vypíná při svítání, tuto informaci 

zadáváme do proměnné Zenith. 

Vstup In slouží pro připojení tlačítka při manuálním ovládání, vstup Off je určen pro 

předčasné vypnutí nebo centrální vypnutí. Na vstup PIR se připojuje pohybové čidlo. Parametrem 

LightTime se nastaví doba svícení při aktivaci pohybovým čidlem, do parametru MaxTime se 

zadává maximální doba svícení. Parametry Longitude a Latitude určují zeměpisnou polohu. 

Výstup Out spíná svítidlo. Výstupy SigOn a SigOff předávají informaci o zapnutí, resp. 

vypnutí k dalšímu bloku. EndTime odpočítává čas do vypnutí. 

 



 Příloha č. 4 - Knihovna LightAndBlind 

 

88 

Tab. 0-12 Popis proměnných NightLight 

 Proměnná Typ Význam 

VAR_INPUT 

 In BOOL Vstup pro ovládání tlačítkem 

 Off BOOL Vstup pro centrální vypnutí 

 PIR BOOL Vstup pro pohybové čidlo 

 LightTime TIME Nastavení doby svícení při aktivaci PIR 

 MaxTime TIME Maximální doba svícení 

 Zenith DINT Nastavení druhu soumraku 

 Longitude LREAL Zeměpisná délka 

 Latitude LREAL Zeměpisná šířka 

VAR_OUTPUT 

 Out BOOL Výstup pro ovládání svítidla 

 SigOn BOOL Impuls pro zapnutí navazujícího svítidla 

 SigOff BOOL Impuls pro vypnutí navazujícího svítidla 

 EndTime TIME Zbývající čas do vypnutí 
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