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ABSTRAKT  
Tato diplomová práce se zabývá systémy inteligentní elektroinstalace se zaměřením na 

osvětlovací systémy pracující se sběrnicovým systémem DALI. Teoretická část práce obsahuje 
přehled současných systémů inteligentní elektroinstalace a její využití jak v domácnostech, tak 
i v průmyslových objektech. Součástí práce je souhrnný popis sběrnicových systémů KNX 
a DALI a jejich ovládacích a akčních členů. 

Praktická část této práce obsahuje návrh dvou demonstračních panelů pro laboratoře UEEN 
VUT v Brně, popis jejich konstrukce a také popis programů potřebných k jejich programování, 
řízení a monitorování. 

Výstupem této diplomové práce je zjištění možností vzdáleného ovládání akčních členů 
sběrnicového systému DALI a vzájemné kompatibility sběrnicových systémů KNX a DALI. Dále 
práce obsahuje podklady k laboratorní úloze, které vychází ze získaných poznatků o vzdáleném 
řízení a monitorování prvků sběrnicového systému DALI.  

 

 

 

KLÍ ČOVÁ SLOVA : KNX; DALI; inteligentní elektroinstalace; řízení osvětlení; vzdálené 
ovládání; sběrnicový systém; komunikace; programování; 
demonstrační panel; 
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ABSTRACT 
This Master's thesis deals with intelligent installation systems, focused on lighting 

systems using the DALI bus system. Theoretical part of this work includes a list of currently 
available intelligent installation systems and its use in both households and industrial buildings. 
A summarizing description of KNX and DALI bus systems and their actuators and actuating 
units are a part of this paper. The practical part proposes two examplary boards designed for 
laboratories of UEEN VUT in Brno and describes its construction, as well as the programs 
necessary for its programming, control and monitoring. The outcome of this Master's thesis is a 
survey of possible remote control of DALI bus system's actuators and mutual compatibility of 
KNX and DALI bus systems. Furthermore, this paper includes background material for 
laboratory task, based on data found about remote control and DALI bus system's monitoring. 

 

 

 

 

KEY WORDS: KNX; DALI; intelligent installation system; lighting control; remote 
control; bus system; communication programming; exemplary board 

 



 Obsah 

 

8

OBSAH 
 

SEZNAM OBRÁZK Ů ................................................................................................................................ 10 

SEZNAM TABULEK ................................................................................................................................ 12 

SEZNAM SYMBOL Ů A ZKRATEK ....................................................................................................... 13 

1 ÚVOD ....................................................................................................................................................... 14 

2 CÍLE PRÁCE .......................................................................................................................................... 15 

3 HLAVNÍ APLIKACE ............................................................................................................................. 16 

3.1 OVLÁDÁNÍ VYTÁP ĚNÍ  ....................................................................................................................... 16 

3.2 OVLÁDÁNÍ OSV ĚTLENÍ  ..................................................................................................................... 16 

3.3 OVLÁDÁNÍ ŽALUZIÍ A ROLET ........................................................................................................... 16 

3.4 ZABEZPEČENÍ  ................................................................................................................................... 17 

4 SBĚRNICOVÉ SYSTÉMY .................................................................................................................... 20 

4.1 ROZDĚLENÍ SBĚRNICOVÝCH SYSTÉM Ů ........................................................................................... 20 

4.1.1 SYSTÉMY CENTRALIZOVANÉ .................................................................................................. 20 

4.1.2 DECENTRALIZOVANÉ SYSTÉMY .............................................................................................. 21 

4.1.3 PŘÍKLADY SBĚRNICOVÝCH SYSTÉMŮ ..................................................................................... 21 

4.2 SBĚRNICE KNX/EIB ........................................................................................................................ 21 

5 ŘÍZENÍ OSVĚTLENÍ SYSTÉMEM DALI .......................................................................................... 28 

5.1 VAZBY ŘÍZENÍ OSVĚTLENÍ NA DALŠÍ FUNKCE  ................................................................................ 28 

5.2 PRINCIP ROZHRANÍ DALI ............................................................................................................... 29 

5.3 TOPOLOGIE DALI ............................................................................................................................ 29 

5.4 SROVNÁNÍ PARAMETR Ů OVLÁDÁNÍ DIGITÁLNÍHO ZA ŘÍZENÍ DALI  A ANALOGOVÉHO ZA ŘÍZENÍ 

EIB/KNX ................................................................................................................................................ 30 

5.5 TECHNICKÉ PARAMETRY JEDNOTKY DALI ................................................................................... 31 

6 NÁVRH PANELŮ DALI A KNX .......................................................................................................... 32 

6.1 GRAFICKÁ ČÁST NÁVRHU  ................................................................................................................ 32 

6.2 KONSTRUKCE PANELŮ ..................................................................................................................... 32 

6.3 SEZNAM POUŽITÝCH KOMPONENT  ................................................................................................. 32 

6.3.1 PANEL KNX ............................................................................................................................ 32 
6.3.2 PANEL DALI ........................................................................................................................... 33 

6.4 SCHÉMATA ZAPOJENÍ PANEL Ů ........................................................................................................ 34 

7 PROGRAMOVÁNÍ PANELU DALI .................................................................................................... 36 

7.1 SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM DESIGNER ....................................................................................... 36 

7.1.1 HLAVNÍ PŘÍSTROJOVÁ LIŠTA ................................................................................................... 37 

7.1.2 OKNO DEVICES ....................................................................................................................... 38 
7.1.3 OKNO ROUTERS ...................................................................................................................... 38 
7.1.4 OKNO PROPERTIES .................................................................................................................. 39 
7.1.5 OKNO SCENE TABLE ................................................................................................................ 39 



 Obsah 

 

9

7.1.6 OKNO SCHEDULER .................................................................................................................. 39 
7.1.7 OKNO CONDITIONS ................................................................................................................. 40 

7.2 SEZNÁMENÍ A PRÁCE S PROGRAMEM HELVAR TOUCH STUDIO EDITOR  ..................................... 40 

7.2.1 HLAVNÍ ČÁSTI PROGRAMU ...................................................................................................... 40 

7.2.2 NÁSTROJOVÁ LIŠTA ................................................................................................................ 41 
7.2.3 OKNO THEMES LIBRARY ......................................................................................................... 41 
7.2.4 OKNO ACTION LIST ................................................................................................................. 42 
7.2.5 OKNO PROPERTIES .................................................................................................................. 42 
7.2.6 PŘIPOJENÍ K SÍŤOVÉMU ZAŘÍZENÍ ........................................................................................... 43 

7.2.7 TESTOVÁNÍ FUNKČNOSTI KONFIGURACE POMOCÍ SIMULÁTORU ............................................ 43 

7.3 SEZNÁMENÍ S  PROGRAMEM MASTER CONFIGURATOR ............................................................. 43 

7.4 HLAVNÍ OKNO  .................................................................................................................................. 44 

7.4.1 LIŠTA NÁSTROJŮ ..................................................................................................................... 44 
7.4.2 NASTAVOVÁNÍ PARAMETRŮ MASTERCONFIGURATOR ...................................................... 44 

8 PROGRAMOVÁNÍ PANELU KNX ..................................................................................................... 45 

8.1 SEZNÁMENÍ S  PROGRAMEM ETS 3 ................................................................................................. 45 

8.1.1 POSTUP VYTVÁŘENÍ PROJEKTU ............................................................................................... 45 

8.1.2 HLAVNÍ OBRAZOVKA  .............................................................................................................. 46 
8.1.3 LIŠTA SYMBOLŮ ...................................................................................................................... 46 
8.1.4 OKNO SKUPINOVÝCH ADRESACÍ ............................................................................................. 46 

8.1.5 OKNO OBJEKTŮ ....................................................................................................................... 47 

8.2 PROGRAM DALI  TOOL  .................................................................................................................... 47 

9 NÁVOD PRO LABORATORNÍ CVI ČENÍ ......................................................................................... 48 

9.1 ZADÁNÍ .............................................................................................................................................. 48 

9.2 KONFIGURACE SÍŤOVÉHO SPOJENÍ ................................................................................................. 48 

9.3 IDENTIFIKACE JEDNOTLIVÝCH ZA ŘÍZENÍ  ...................................................................................... 50 

9.4 NASTAVENÍ OVLÁDANÝCH P ŘÍSTROJŮ ........................................................................................... 50 

9.5 NASTAVENÍ OVLÁDACÍCH PRVK Ů ................................................................................................... 50 

9.6 NASTAVENÍ SVĚTELNÝCH SCÉN  ...................................................................................................... 52 

9.7 SCHÉMA ZAPOJENÍ ÚLOHY  .............................................................................................................. 53 

10 VYŠETŘENÍ KOMUNIKACE PANEL Ů DALI A KNX .................................................................. 54 

11 ZÁVĚR ................................................................................................................................................... 58 

POUŽITÁ LITERATURA ........................................................................................................................ 60 



 Seznam obrázků 

 

10

SEZNAM OBRÁZK Ů 

Obrázek 3-1 Ukázka činnosti inteligentní elektroinstalace v různých denních časech [17] .......... 18 

Obrázek 3-2 Ukázka zapojení řízení osvětlení pomocí inteligentní elektroinstalace [17] ............. 18 

Obrázek 3-3 Typická struktura decentralizovaného systému [2] ................................................... 19 

Obrázek 4-1 Zapojení centralizovaného systému ........................................................................... 20 

Obrázek 4-2 Příklad konstrukce sběrnicového kabelu KNX [13] .................................................. 22 

Obrázek 4-3 Ukázka rozmístění a vzdáleností vzájemně komunikujících účastníků [13] .............. 23 

Obrázek 4-4 Ukázka rozmístění paralelně pracujících zdrojů [13] ............................................... 24 

Obrázek 4-5 Liniová topologie sítě [13] ........................................................................................ 24 

Obrázek 4-6 Paprsková topologie sítě [13] ................................................................................... 24 

Obrázek 4-7 Větvená topologie sítě [13] ....................................................................................... 25 

Obrázek 4-8 Ukázka propojovacích svorkovnic [13] ..................................................................... 25 

Obrázek 4-9 Příklad starší sběrnicové přípojnice [13] ................................................................. 25 

Obrázek 4-10 Příklad staršího konektoru [13] .............................................................................. 26 

Obrázek 5-1 Ukázka propojení systémů KNX/DALI [9] ................................................................ 30 

Obrázek 6-1 Schéma zapojení panelu DALI .................................................................................. 34 

Obrázek 6-2 Schéma zapojení panelu KNX ................................................................................... 35 

Obrázek 7-1 Ethernetové propojení PC s routerem ....................................................................... 36 

Obrázek 7-2 Hlavní obrazovka programu DESIGNER ................................................................. 37 

Obrázek 7-3 Hlavní nástrojová lišta .............................................................................................. 37 

Obrázek 7-4 Stromová struktura přístrojů ..................................................................................... 38 

Obrázek 7-5 Okno routers .............................................................................................................. 38 

Obrázek 7-6 Okno parametry ......................................................................................................... 39 

Obrázek 7-7 Zobrazení Scene Table .............................................................................................. 39 

Obrázek 7-8 Rozložení hlavní obrazovky programu Touch Studio ................................................ 41 

Obrázek 7-9 Hlavní nástrojová lišta programu Touch Studio ....................................................... 41 

Obrázek 7-10 Příklad konfigurace úkonů a přiřazení adres .......................................................... 42 

Obrázek 7-11 Hlavní obrazovka programu masterCONFIGURATOR ......................................... 44 

Obrázek 7-12 Nastavení parametrů jednotlivých zařízení ............................................................. 44 

Obrázek 8-1 Hlavní obrazovka programu ETS 3 ........................................................................... 46 

Obrázek 8-2 Zobrazení obrazovky programu DALI Tool .............................................................. 47 

Obrázek 9-1 Výběr routeru k dalšímu nastavení ............................................................................ 49 

Obrázek 9-2 Nastavení parametrů routeru .................................................................................... 49 



 Seznam obrázků 

 

11

Obrázek 9-3 Nastavení parametrů předřadníků ............................................................................ 50 

Obrázek 9-4 Nastavení funkce tlačítka ovládání žaluziového členu .............................................. 51 

Obrázek 9-5 Nastavení funkce tlačítka ovládání spouštění předřadníků ....................................... 51 

Obrázek 9-6 Nastavení funkce tlačítka ovládání stmívání předřadníků ........................................ 51 

Obrázek 9-7 Nastavení funkce tlačítek ovladače k ovládání RGB ................................................. 52 

Obrázek 9-8 Tabulka nastavení jednotlivých scén ......................................................................... 52 

Obrázek 9-9 Schéma zapojení úlohy .............................................................................................. 53 

Obrázek 10-1 Schéma zapojeni testovací úlohy 1 .......................................................................... 55 

Obrázek 10-2 Schéma zapojení testovací úlohy 2 .......................................................................... 56 

Obrázek 10-3 Schéma zapojení testovací úlohy 3 .......................................................................... 56 

Obrázek 10-4 Schéma zapojení testovací úlohy 4 .......................................................................... 57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Seznam tabulek 

 

12

SEZNAM TABULEK  

Tabulka 4-1 Příklady sběrnicových systémů .................................................................................. 21 

Tabulka 4-2 Seznam vybraných funkcí KNX [9] ............................................................................ 27 

Tabulka 6-1 Rejstřík přístrojů KNX [1] ......................................................................................... 32 

Tabulka 6-2 Rejstřík přístrojů DALI [18], [8] ............................................................................... 33 

Tabulka 7-1 Popisová tabulka konfigurace úkonů ......................................................................... 42 

Tabulka 8-1 Tabulka minimálních/doporučených systémových požadavků ................................... 45 

Tabulka 8-2 Tabulka požadavků na systém v případě větších aplikací ......................................... 45 

Tabulka 9-1 Parametry nastavení PC a routeru ............................................................................ 48 

 

 



 Seznam symbolů a zkratek 

 

13

SEZNAM SYMBOL Ů A ZKRATEK  
 

DALI  Digital AddressableLighting Interface Adresovatelné osvětlovací rozhraní 

EIB  EuropeanInstallation Bus   Evropská sběrnicová instalace 

ETS  EngeneeringTool Software   Softwarový nástroj pro programování 

KNX sběrnice 

KNX  KONNEX     KONNEX 

US        Účastník na sběrnici 

NZ        Napájecí zdroj 

TL        Tlumivka 

 
 



  1 Úvod 

 

14

1 ÚVOD 
 
Regulování, nastavování a ovládání různých zařízení je trendem dnešní doby, a je tedy 

neodmyslitelnou součástí téměř každé moderní domácnosti, kancelářských komplexů či 
výrobních provozů. V téměř každé domácnosti se dnes najde dálkový ovladač televizního 
přijímače nebo HI-FI věže. V současné době je snaha do moderních domácností zakomponovat 
komplexnější řešení regulace jejich chodu. Důvodem není jen záruka většího pohodlí z pohledu 
obsluhy, kdy například stisknutím tlačítka ovladače mohou být ovládána nejrůznější zařízení, 
jako jsou dle [7] žaluzie, osvětlení, vytápění, klimatizace atd. Dalším důvodem k využívání 
regulace a ovládání je ekonomické hledisko. 

Inteligentní instalace je instalace, která dokáže podle přesně daného programu řídit chod 
zařízení a prvků pro regulaci klimatizace a vytápění, dále ovládání vstupních dveří, garážových 
vrat, rolet a v neposlední řadě také osvětlení, ochranu a zabezpečení objektu. Celá tato instalace 
může tvořit jeden velký celek, který v sobě sdružuje silové rozvody, slaboproudé rozvody 
a datové rozvody. A právě tento fakt je hlavním rozdílem mezi klasickou a inteligentní instalací. 
Objekty s touto instalací se označují jako „inteligentní domy“. Inteligentní dům lze tedy 
považovat za vhodné řešení při hledání cesty, jak skloubit komfort bydlení a úspory na chod 
domácnosti. Stručně řečeno, inteligentní instalace „vidí, slyší, komunikuje“, komfortně se ovládá 
a je úsporná. 

„Mozkem“ celého inteligentního domu je řídicí jednotka, která je schopna komunikovat se 
všemi připojenými spotřebiči a zařízeními, sbírat od nich potřebné údaje a vyhodnocovat je. 
Následně pak, na základě zadaných požadavků, regulovat jejich činnost. Stiskem jediného 
tlačítka je možno ovládat osvětlení, vytápění, žaluzie a další zařízení. 

Inteligentní elektroinstalaci lze ovládat pomocí programu nainstalovaného v PC či 
notebooku, což umožňuje např. řídit teplotu v každé místnosti zvlášť, vyhodnocovat tepelnou 
pohodu v každé místnosti. Dále je také možno dálkově ovládat chod zařízení zapojených do 
inteligentní elektroinstalace pomocí internetu nebo GSM. 
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2 CÍLE PRÁCE  
 

Cílem této diplomové práce je seznámit recipienta s moderními způsoby řízení a regulace 
osvětlení bytových i venkovních prostor a následně vytvořit návrh panelu pro názornou 
didaktickou pomůcku, která by měla studentům ústavu elektroenergetiky VUT Brno přiblížit 
možnosti regulace osvětlovacích soustav a také možnosti vzdáleného řízení těchto soustav. 
Součástí této diplomové práce je i praktické navržení a sestavení dvou panelů, prozkoumání 
možností vzdáleného ovládání panelu DALI a vyšetření vzájemné komunikace panelů s použitím 
sběrnicových systémů KNX a DALI. 
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3 HLAVNÍ APLIKACE  
 

3.1 Ovládání vytápění 
 
Na celkové energetické spotřebě domácnosti se z největší části podílí vytápění. Množství 

energie potřebné k vytopení objektu lze snížit několika způsoby, jako je například snížení úniku 
tepla, využití nízkoenergetických zdrojů, a v neposlední řadě také inteligentním řízením chodu 
zařízení podílejících se na vytápění a větrání. Inteligentní dům umožňuje nastavit jednotnou 
teplotu v celém domě nebo různé teploty v jednotlivých místnostech, dále umožňuje 
monitorování aktuálních teplot, a také automatickou regulaci podle předem nastavených 
parametrů. Individuální ovládání elektrických topných těles nebo ovládání elektricky řízených 
ventilů v jednotlivých topných smyčkách představuje nemalou úsporu energie, tedy i finanční 
úsporu. Termostatické čidlo umístěné v každé místnosti ovládá daný ventil, který reguluje výkon 
topného tělesa. Tento systém může být provázán se systémem větrání, kdy například při otevření 
ventilace bude signál z termostatického čidla zablokován a ventil bude uzavřen. V případě 
potřeby činnosti zařízení mimo předem naprogramovanou dobu je možné systém ovládat pomocí 
internetu nebo zprávy SMS. 

 

3.2 Ovládání osvětlení 
 

Inteligentní elektroinstalace umožňuje například automatické spínání osvětlení, rozlišení 
denního a nočního režimu, stmívání žárovek podle potřeb a vykonávaných činností uživatele, 
nastavení světelných scén pro jednotlivé místnosti. Ve spojení s pohybovými čidly je možné 
provádět automatické spínání osvětlení v určených prostorách. Při využití více čidel je systém 
schopen rozpoznat směr pohybu uživatele a na základě toho sepnout světla požadovaného úseku. 
Dále je možno ovládat intenzitu osvětlení v závislosti na intenzitě osvětlení světelného senzoru, 
který může být umístěn jak uvnitř místnosti, tak i vně domu. Osvětlení lze řídit centrálně, 
skupinově, individuálně nebo automatickým spínačem. 

 

3.3 Ovládání žaluzií a rolet 
 
Ovládání žaluzií a rolet spolu s osvětlovací technikou je výhodné při přednastaveném 

požadavku na danou intenzitu osvětlení v místnosti v závislosti na různých denních a týdenních 
dobách. Dále lze pomocí inteligentního řízení ovládat bezpečnostní rolety pomocí 
přednastaveného harmonogramu. 
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3.4 Zabezpečení 
 
Chytrý dům zajišťuje dle [15] i vyšší bezpečnost – v době nepřítomnosti jej lze dálkově 

kontrolovat prostřednictvím GSM sítě nebo internetu. Při napojení na elektronický zabezpečovací 
systém okamžitě upozorňuje na nepovolené vniknutí. Systém je také schopen simulovat běžný 
provoz domácnosti střídavým rozsvěcením a zhasínáním světel v různých částech domu a 
pohybem žaluzií. V případě pohybu na pozemku v době nepřítomnosti, kdy je systém nastaven 
do „strážního“ režimu, je systém schopen zalarmovat uživatele pomocí zprávy SMS nebo e-
mailu, případně upozornit pult centrální ochrany bezpečnostní agentury. V době nepřítomnosti je 
možno odpojit vybrané spotřebiče a zásuvky instalace, čímž je sníženo například riziko požáru. 

To jsou jen některé z aplikací, které inteligentní domy poskytují, a dle [15] je více než 
pravděpodobné, že jejich výčet do budoucna poroste. Inteligentní instalace ale nevylučuje 
možnost použití i klasických ovládacích prvků. Bez problémů je k ní možno připojit běžné 
spínače, venkovní pohybová čidla, hlásiče kouře, teploty atd. 

Tato diplomová práce se vzhledem k šíři dané problematiky zabývá pouze inteligentním 
řízením osvětlení, jelikož světlo a jeho parametry mají nezanedbatelný vliv na lidskou psychiku, 
podvědomí, a tedy i na pracovní výkon. Důležitými světelnými parametry jsou intenzita 
osvětlení, barevné podání a barva světla. 

Při návrhu osvětlení je snahou co nejvyšší využití přírodního zdroje světla, tedy slunce, 
teprve pokud není jeho intenzita dostatečná, přistupuje se k použití umělého osvětlení. Moderní 
svítidla dokážou vytvořit světlo nejrůznějších barev, zajímavé barevné kompozice, a přispívat tak 
k navození dobré psychické pohody. Pro její navození je také důležitý dostatečný počet svítidel 
v dané místnosti, jejich vhodné rozmístění a volba správného typu svítidla. K vytvoření 
harmonické hry mezi světlem a stínem pak slouží dle [12] ergonomie světla.  

Úkolem umělého osvětlení je co nejvíce se přiblížit teplotě chromatičnosti denního světla 
v závislosti na denním a ročním období, což v současné době nejlépe umožňuje inteligentní 
systém řízení osvětlení.  

Požadavky na osvětlení jsou dle [3] určeny uspokojením tří základních lidských potřeb: 

• zrakové pohody, když se pracovníci velmi dobře cítí, což nepřímo přispívá k vysoké 
úrovni produktivity jejich práce; 

• zrakového výkonu, když jsou pracovníci schopni vykonávat zrakové úkoly i při obtížných 
podmínkách a během dlouhé doby; 

• bezpečnosti při pohybu i práci. 

 
Hlavní parametry určující světelné prostředí jsou dle [3]: 

• intenzita osvětlení; 
• rozložení jasu; 
• osvětlenost; 
• oslnění; 
• směrovost světla; 
• podání barev a barevný tón světla. 
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Na obrázku 3-1 jsou znázorněny čtyři různé časy a činnosti pro ně charakteristické. Je zde 
vidět různé osvětlení prostor v závislosti na čase, které se však dle [16] nemění jen s denní dobou, 
ale i s činností prováděnou v daném prostoru. 

 

 

Obrázek 3-1 Ukázka činnosti inteligentní elektroinstalace v různých denních časech [17] 

 

Při rozhodování a volbě systému řízení je důležitý ekonomický aspekt. Například řízením 
osvětlení prostoru pomocí senzoru denního světla lze dle [6] uspořit až 50 % energie. Senzorem 
je monitorováno denní světlo a v závislosti na jeho kvalitě a požadavcích na nasvětlení pracovní 
plochy jsou ovládána svítidla v místnosti. Příklad jednoduchého a funkčního zapojení inteligentní 
elektroinstalace je na obrázku 3-2. 

 

 

Obrázek 3-2 Ukázka zapojení řízení osvětlení pomocí inteligentní elektroinstalace [17] 
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Sběrnicové inteligentní systémy mohou být dle [2] rozděleny do dvou základních skupin, a to 
na centralizované sběrnicové systémy a decentralizované sběrnicové systémy. Již samotné 
označení napovídá, v čem se tyto systémy liší.  

Dále je možno systémy dělit na uzavřené a otevřené. Rozdíl mezi systémy spočívá 
v možnosti kombinace prvků různých výrobců. Zatímco uzavřený systém je záležitostí jediné 
firmy, která si všechny komponenty vyrábí sama, do otevřeného systému vstupují různé smluvně 
vázané firmy. K tomuto systému patří i firma ABB s protokoly DALI a KNX, které budou 
využity při praktické realizaci této diplomové práce. Na obrázku 3-3 je znázorněna struktura 
decentralizovaného systému. 

 

 

Obrázek 3-3 Typická struktura decentralizovaného systému [16] 
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4 SBĚRNICOVÉ SYSTÉMY  
 

Sběrnicové systémy představují moderní konstrukční technologie, které promyšleně 
kombinují mechanické a elektrické vlastnosti jednotlivých systémových prvků. Výsledkem je 
vysoká kvalita umožňující ovládání jednotlivých připojených zařízení a současně jejich 
bezpečnost. Možnost propojení jednotlivých prvků bez vrtání, vysoká modularita i jejich 
specifická konstrukce usnadňují projekci, výrobu i údržbu. 

Sběrnicové systémy slouží ke sbírání dat a impulzů od jednotlivých spotřebičů, přičemž 
umožňují jejich vzájemnou komunikaci. Díky sběrnicím je možno snížit počet silových vedení, 
což vede ke snížení nákladů na elektroinstalaci a současně s tím i snížení pravděpodobnosti 
výskytu poruchy na domovní elektroinstalaci. Komunikace se nevede pomocí silových obvodů, 
ale pomocí telegramů s potřebnými informacemi jdoucími po sběrnici. 

Sběrnicový systém pro automatizaci budov umožňuje individuální nebo skupinové ovládání 
například osvětlení, žaluzií, topení, klimatizace, a to jak v použití pro domácnost, tak i pro 
venkovní prostory. Přenos dat je zajištěn sběrnicovým vedením napájeným zdrojem nízkého 
stejnosměrného napětí. 

 

4.1 Rozdělení sběrnicových systémů 

4.1.1 Systémy centralizované 
 

Centralizované systémy jsou jedny z prvních systémů řízených po sběrnici. V tomto systému 
jsou veškerá data ze snímačů (Slave) posílána do řídící jednotky (Master) viz obrázek 4-1, kde 
jsou tato data vyhodnocena a dle naprogramování jsou dále ovládány akční členy. 

Centralizované systémy jsou vhodnější pro aplikaci v menších objektech, a to kvůli 
zvyšujícím se nárokům na kabeláž u složitějších systémů. Výhodou centralizovaných systémů 
jsou nižší pořizovací náklady. 

 

Obrázek 4-1 Zapojení centralizovaného systému 
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4.1.2 Decentralizované systémy 
 

V tomto systému obsahuje každé zařízení svou řídicí jednotku, tudíž má schopnost 
komunikace s ostatními účastníky na sběrnici. Tedy centralizovaný systém nepotřebuje centrální 
řídicí jednotku, což má za následek zlepšení možností systému oproti centralizovanému systému. 

Výhody decentralizovaných systémů: 

• nezávislost na řídicí jednotce; 
• menší složitost zapojení, a tudíž i menší pracnost instalace; 
• větší variabilita – při potřebě změny funkce prvku stačí pouze přeprogramovat 

příslušný prvek. 

 

4.1.3 Příklady sběrnicových systémů 
 

Tabulka 4-1 Příklady sběrnicových systémů 

Systém Název společnoti Rozdělení Země původu 

Sala Burgess Controls Centralizovaný Švýcarsko 

Gild Estalar Centralizovaný Česká republika 

LON Works Möller Decentralizovaný Německo 

Ego-n® ABB Centralizovaný Švédsko 

Inels Elko EP Centralizovaný Česká republika 

NikoBus Möller Centralizovaný Německo 

KNX / EIB ABB Decentralizovaný Švédsko 

BPT Mithoplus Decentralizovaný Itálie 

Xcomfort Möller Decentralizovaný Německo 

TAC Schneider Electric Centralizovaný Německo 

SynchroLiving Siemens Decentralizovaný Německo 

LOGO Siemens Centralizovaný Německo 

Homesecurity systém Honeywell Decentralizovaný USA 

 

4.2 Sběrnice KNX/EIB 
 

Systém KNX/EIB je dle [13] otevřený systém, který je určen pro řízení funkcí v budovách. 
Je jako jediný celosvětově normalizovaný a může se do něj začlenit jiný, další samostatný 
systém. Norma zabývající se inteligentní elektroinstalací KNX je ČSN EN 50090-2-2 
Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) – Část 2-2: Přehled systému – Všeobecné 
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technické požadavky. Tato norma je od roku 2003 základní normou pro konstrukci a výrobu 
prvků pro systémovou instalaci KNX/EIB. Na celosvětové úrovni byla norma KNX koncem roku 
2006 schválena jako norma ISO/IEC 14543. 

K propojení jednotlivých prvků systémové, elektrické instalace slouží sběrnice. Tato sběrnice 
umožňuje komunikaci mezi účastníky sběrnicového systému a dále napájí jednotlivé prvky na ni 
připojené a to včetně všech elektronických obvodů náležejících k připojeným prvkům. Sběrnice 
je zhotovena dvouvodičovým kabelem, stíněným vůči rušivým vlivům okolí jako jsou např. 
náhodně indukované signály. Pro jednoznačné rozlišení vodičů je stanoveno barevné značení. 
Červený plášť je určen pro vodič připojený ke kladnému pólu napájecího zdroje, černá je barva 
izolace vodiče připojeného k zápornému pólu, jak ukazuje obrázek 4-2. [13] 

Teorie uvádí, že pro komunikaci i napájení zařízení sběrnice postačuje jeden pár vodičů, 
přesto je normou ČSN EN 50090-2-2 předepsáno používání kabelu se dvěma kroucenými páry 
vodičů. Druhý pár (jeden vodič s bílou, druhý se žlutou izolací) je určen jako rezerva pro případ 
poškození některého z vodičů sběrnice. Tento pár je dle [13] možno využít i pro pomocné 
napájení přístrojů s vyšší spotřebou, nebo pro připojení pomocných prvků k binárním vstupům 
zařízení. 

Sběrnicový systém náleží do soustavy SELV. Při konstrukci a připojování jednotlivých 
prvků nesmí dojít ke snížení parametrů soustavy. Jelikož se jedná o soustavu SELV, musí použitý 
kabel vyhovovat zkoušce napětím o velikosti 4 kV. Díky tomu je možno umístit kabel souběžně 
se silovými vedeními nízkého napětí, bez omezení délky souběhu. V instalacích, ve kterých je 
předpoklad časté změny konfigurace instalace, mohou být použity speciální ploché kabely 
skládající se ze silových vodičů a vodičů sběrnicových, dále opatřené propojovacími konektory. 
Jednotlivé přístroje jsou následně připojovány připojovacími spojkami opatřenými izolací 
procházejícími zařezávacími kontakty. Při použití takového kabelu ale dochází ke ztrátě stínění a 
může docházet k indukci rušivých signálů. [13] 

 

 

Obrázek 4-2 Příklad konstrukce sběrnicového kabelu KNX [13] 

 

Pro rozlišení sběrnicových kabelů od ostatních sdělovacích kabelů se doporučuje používat 
kabely s vnějším pláštěm zelené barvy. Příkladem takového kabelu je kabel KSK 224 od firmy 
ABB. Průměry měděných jader vodičů použitých jako sběrnicové jsou 0,8 mm. Kabely, které 
splňují tyto požadavky jsou YCYM 2x2x0,8, nebo také JY(St)Y 2x2x0,8. [13] 

Jeden napájecí zdroj může napájet maximálně 64 prvků. Odběr každého prvku je při výpočtu 
uvažován 10 mA. Jmenovité napětí napájecího zdroje je u sběrnicového systému KNX/EIB 29 V. 
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Pro zajištění spolehlivosti musí být splněn požadavek, aby nejnižší napětí na nejvzdálenějším 
konci instalace bylo alespoň 21 V. [13] 

Činný odpor sběrnicového kabelu o délce 1000 je při kmitočtu 800 Hz cca 72 Ω, parazitní 
kapacita kabelu je přibližně 0,12 µF. Z hlediska zkreslení signálů je přípustná délka vedení jedné 
linie (64 prvků) maximálně 1000 m. Příklad připojení účastníků sběrnice je zobrazen na obrázku 
4-3. 

 

 

Obrázek 4-3 Ukázka rozmístění a vzdáleností vzájemně komunikujících účastníků [13] 

 

Jestliže je linie tvořena více individuálně napájenými větvemi (dohromady až 256 účastníků), 
pak omezení délky kabelu platí zvlášť pro každou větev (segment). Časové zpoždění signálu t na 
celé uvedené délce jedné větve linie bude: 

 
t = 72 Ω x 0,12 µF = 9 µs.km-1 
 
Vzdálenost dvou navzájem komunikujících účastníků na sběrnici umístěných na stejné linii 

nesmí přesáhnout 700 m. Tato limitní vzdálenost předchází přenosovému zpoždění, které by 
prodlužovalo přenos jednoho bitu na dobu delší než 104 µs. [13] 

Při uvažování odběrů přístrojů umístěných na sběrnicových spojkách a úbytků zapříčiněných 
činným odporem sběrnice může být největší vzdálenost sběrnicové spojky od napájecího zdroje 
350 m a to z důvodu poklesu napětí na hodnotu, která ještě skýtá záruku spolehlivého chodu 
napájených zařízení. Velikost tohoto napětí je 21 V. 

Je-li nutno použít dvou napájecích zdrojů na jedné větvi, pak je nutno omezit napěťové 
špičky indukující se na tlumivkách. Omezení velikosti těchto napěťových špiček se provádí 
dostatečnou délkou sběrnice mezi těmito zdroji (alespoň 200 m). Zapojení paralelně pracujících 
napájecích zdrojů je znázorněno na obrázku 4-4. 
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Obrázek 4-4 Ukázka rozmístění paralelně pracujících zdrojů [13] 

 

Na jeden individuálně napájený segment (větev) je možno umístit maximálně 64 přístrojů. 
Mezi tyto jsou uvažovány pouze přístroje programovatelné (obsahující sběrnicové spojky). 
Naopak zde nejsou uvažovány pomocné přístroje (například svorkovnice, svodiče přepětí, 
napájecí zdroje, tlumivky…). Tyto dva typy přístrojů jsou v projektu velmi dobře rozeznatelné. 
Pomocné přístroje nemají kompletní individuální adresu. Jejich adresa udává pouze příslušnost 
k dané oblasti a linii. Tedy napájecí zdroj patřící k 2. linii, která je ve 3. oblasti bude mít adresu 
3.2. Tato adresa bude shodná pro jakýkoli jiný pomocný přístroj umístěn ve stejné linii a oblasti. 
[13] 

Přístroje v systémové instalaci mohou být propojovány libovolně, nehledě na funkce 
jednotlivých prvků a ovladačů. V zásadě kabel pokládáme tak, aby jeho délka byla co nejkratší. 
Sběrnice může být dle [13] větvena podle potřeby. Větvení může být provedeno jako liniová, 
paprsková nebo stromová struktura (viz obrázky 4-5 až 4-7). V reálných instalacích je sběrnice 
vždy zapojována podle prostorového rozmístění jednotlivých přístrojů. Téměř vždy se jedná o 
kombinaci těchto tří struktur. Zakázanou strukturou je kruhové uspořádání – tzn. že nikde na 
sběrnici nesmí být uzavřena smyčka.  

 

 

 

Obrázek 4-6 Paprsková topologie sítě [13] 

 

Obrázek 4-5 Liniová topologie sítě [13]  
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Obrázek 4-7 Větvená topologie sítě [13] 

 

Při propojování sběrnice jsou dle [13] její jednotlivé úseky odizolovávány v co nejkratších 
úsecích. Pro jejich vzájemné propojování a současně i pro připojování k přístrojům slouží dle 
[16] většinou dvoupólové, čtyřnásobné bezšroubové svorkovnice. Ukázka propojovací 
svorkovnice je na obrázku 4-8. 

 

 

Obrázek 4-8 Ukázka propojovacích svorkovnic [13] 

 

Tyto svorkovnice umožňují čtyřnásobné větvení sběrnice. Oba póly disponují otvorem 
umožňujícím připojení konektoru na sběrnicovou spojku, která obsahuje připojovací kolík.   

Stínění částí sběrnice nejsou vzájemně propojována, nebo připojována k ochranným 
obvodům, a to z důvodu možného nárůstu napětí na vodiči při zemních spojeních. Velikost napětí 
by mohla dosáhnout hodnot nebezpečných pro elektronické obvody připojené na sběrnici. 

Starší typy sběrnic byly vlepovány do DIN profilů o velikosti 35 mm a hloubce 7,5 mm. 
Vodivé spojení pak bylo realizováno pomocí zadních přítlačných kontaktů. [13] 

 

Obrázek 4-9 Příklad starší sběrnicové přípojnice [13] 
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Sběrnicové přípojnice byly vyráběny v typizovaných délkách a šířkách odpovídajících 
šířkám sériových rozvodnic sloužících k instalaci modulů. Přípojnice se sestávaly ze čtyř 
měděných vodičů, přičemž vnější pár vodičů sloužil jako vývod z napájecího zdroje před 
tlumivkou a vnitřní pár představoval sběrnici. Sběrnicová přípojnice tohoto typu je zobrazena na 
obrázku 4-9. Přítlačné kontakty, kterými byly přípojnice vybaveny, se v praxi ukázaly jako 
nespolehlivé a zároveň byly ve srovnání s bezšroubovými svorkovnicemi dražší. Konektor 
staršího typu je zobrazen na obrázku 4-10. [13] 

 

 

Obrázek 4-10 Příklad staršího konektoru [13] 

 

V případě využití rozvodné skříně o hloubce 15 mm však rozměry přípojnice a konektorů 
neumožňovaly připojení přístrojů na sběrnicový kabel. Dále při připojování tohoto kabelu musely 
být sběrnicové svorkovnice, které obsahovaly na jednom konci přítlačný kontakt a na konci 
druhém musely umožňovat připojení dvou bezšroubových svorkovnic sloužících k větvení 
sběrnice. [13] 

Tento starší způsob byl používán v instalacích do roku 2002, ojediněle i v pozdějších letech. 
V současné době se tento způsob připojování přístrojů v rozváděčích považuje za překonaný a již 
se nepoužívá. [13]  

Sběrnicové (inteligentní) systémy řízení je možno na rozdíl od tradičních instalací rychleji 
programovat, monitorovat a rekonfigurovat. Dále tyto systémy mohou vést k úsporám energie, 
zvýšení bezpečnosti, zvyšují míru komfortu a to jak pro ovládání, tak pro provoz. Sběrnicové 
systémy KNX a DALI mají i mnoho technických výhod a to například méně náročnou montáž, 
vytváření skupin světelných zdrojů, funkci kontroly korektní činnosti nouzového osvětlení či 
možnost kontroly abnormálních stavů světelných zdrojů (například poruchy…). [11] 

Budovy, ve kterých je použito inteligentních systémů vykazují nižší spotřebu elektrické 
energie, což je dle [11] ověřeno praxí. Snížení energetické náročnosti je dosaženo propojováním 
funkcí instalace a vzájemnou interakcí těchto funkcí. Vybrané funkce KNX jsou uvedeny 
v tabulce 4-2. 

 

Energetické úspory s KNX dle [11]: 

• až 40 % s KNX řízením žaluzií;  
• až 50 % s KNX individuálním řízením místností;  
• až 60 % s KNX řízením osvětlení;  
• až 60 % s KNX řízením ventilace. 

 
 



  4 Sběrnicové systémy 

 

27

 
Tabulka 4-2 Seznam vybraných funkcí KNX [9] 

Hospodárnost Klimatizace a topení Ovládání rolet žaluzií 

Sledování 
odběrových špiček 

Centrální automatické 
ovládání 

Ochrana proti větru, dešti 

Detekce proudu Individuální ovládání Kopírování pohybu slunce 

Ukládání dat Bezpečnostní programy Skupinové ovládání 

Grafy a vizualizace Využití logických funkcí 
pro blokování 

 

Sledování sítě 

Ochrana a bezpečí Vizualizace a ovládání Ovládání osvětlení 

Záznam poruch Pomocí PDA Udržování konstantní úrovně 
osvětlení DALI 

Správa Pomocí PC Světelné scény 

Detekce kouře Dotykové panely, displeje Časové režimy 

Narušení objektu Tlačítka, spínače Spínání a stmívání 

 

 
Signály pro řízení osvětlovací soustavy i zpětná hlášení lze nyní vést mezi bránou 

KNX/DALI a jednotlivými svítidly po celé budově prostřednictvím jednoduchých a funkčně 
spolehlivých přípojnicových systémů.  

Konstrukce i provoz osvětlovacích systémů je usnadněna přípojnicovými napájecími 
systémy značky Siemens (typ CD-L, BD01 a BD02) podporující sběrnicový systém přenášející 
data. Tedy světelné zdroje je možno připojit přímo na přípojnicové vedení (CD-L vedení má 
jmenovitý proud 24 až 40 A). Komunikace pak probíhá pomocí elektronického předřadníku, 
který je připojen na vodiče L4 a L5, které jsou taktéž součástí přípojnicového vedení CD-L. 
Zařazení osvětlovacího systému do systému KNX může být provedeno pomocí KNX/DALI 
brány typu N141/02. Poté je možno ovládat, monitorovat a kontrolovat osvětlovací systém přímo 
z centrálního systému, což v porovnání s tradičním osvětlovacím systémem představuje velký 
ekonomický a technický přínos. [15] 
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5 ŘÍZENÍ OSVĚTLENÍ SYSTÉMEM DALI 
 
Velmi výhodné je využití systému řízení DALI (Digital Addressable Lighting Interface, 

digitálně adresovatelné světelné rozhraní) ve spojení s jednonásobnými rozhraními KNX/EIB-
DALI. Jako jedna z možností plynulého ovládání osvětlení je i standart 1-10V. Jedná se 
o analogové řízení, a tedy jeho flexibilita je značně omezena a do digitálních domovních systémů 
není vhodný. Proto byl vytvořen otevřený protokol DALI, zaručující přímé ovládání osvětlení. 
Tento systém je uplatňován jak ve velkých projektech (například osvětlení metra v Praze), tak pro 
menší instalace, jako je řízení osvětlení v inteligentních rodinných domech. Tento protokol má 
mnohé výhody oproti 1-10V.  

 

Přehled výhod rozhraní DALI: 

• jeho instalace je jednoduchá a nezáleží na polaritě; 
• snadná kontrola jednotlivých zařízení i celých skupin; 
• jednoduché vytvoření skupin pomocí rozsvěcení svítidel; 
• průběžné hlášení poruch světel; 
• automatické tlumení všech jednotek při volbě scény; 
• podstatně nižší cena než u standardu 1-10V; 
• více funkcí ve srovnání se standardem 1-10V; 
• větší možnost adresování – 64 samostatných jednotek. 

 
Pomocí jednoho rozhraní lze propojit až 64 individuálně adresovatelných elektronických 

předřadníků DALI a zároveň 64 přístrojů DALI adresovaných společně. Přístroje připojené 
k druhému kanálu lze samostatně ovládat pomocí kódovaného řízení. K řízení většího počtu 
svítidel (až 16) připojených k jednomu kanálu je stanoveno osminásobné rozhraní. Při použití 
tohoto rozhraní je možno tedy řídit 128 světelných zdrojů rozdělených v osmi skupinách. 
Ovládací prvky budou ovšem připojeny do systému KNX/EIB.  

Elektronické předřadníky DALI je možno použít jako stmívače, nebo spínače, přičemž zátěž 
může být různá, ale pouze v toleranci přístroje. Správná funkčnost obou systémů je zajištěna 
dodržením norem IEC 60929 (starší norma) a IEC 62386 u všech použitých přístrojů (rozhraní 
KNX/DALI, ovládací prvky, předřadníky…) [16] 

 

 

5.1 Vazby řízení osvětlení na další funkce 
 
Vazby řízení osvětlení jsou realizovány snímači pohybu nebo detektory přítomnosti osob 

v prostorách s nižší frekvencí pohybu jako jsou chodby, schodiště, WC… Tento stupeň řízení je 
možno instalovat i do klasické instalace. Inteligentní řízení však umožňuje další funkce, jako jsou 
například regulace osvětlení na konstantní hodnotu současně s řízením topných/chladících/ zdrojů 
v návaznosti na prezenci osob. Tyto možnosti řízení jsou účelné zejména v kancelářích, 
učebnách…[14] 
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Další výhodou inteligentního řízení je možnost centrálních funkcí umožňující vzdálené 
ovládání, či nastavení jednotlivých spotřebičů do předem naprogramovaného stavu po výpadku 
napájení, nastavení jednotlivých kombinací provozních stavů žaluzií, svítidel apod. Další 
možností je nastavení časového harmonogramu provozních stavů světelných zdrojů a žaluzií 
v době nepřítomnosti, což v kombinaci s elektronickým zabezpečením příznivě ovlivňuje 
bezpečnost objektu. 

Jiná kombinace závislostí jednotlivých prvků instalace může zajistit nezanedbatelné 
energetické úspory. Dobrým příkladem může být naklápění venkovních žaluzií v závislosti na 
ročním období, kdy přes zimu žaluzie zůstanou v otevřené či vytažené poloze tak, aby sluneční 
záření přispívalo k vytápění objektu. Naopak v letním období žaluzie zůstanou v zavřené poloze, 
čímž budou reflektovat sluneční záření zpět do prostoru a čímž bude zamezeno přídavnému 
ohřevu místnosti. V kombinaci s klimatizací či topením lze ušetřit až 14 % energie, ve velkých 
komerčních projektech může tato úspora dosáhnout až 30 %. Velkým přínosem k úsporám je 
taktéž kombinace řízení vytápění a otevírání oken, kdy při otevření okna systém automaticky 
vypne topení. Další výhodou je hlídání teploty proti poklesu pod danou hodnotu, čímž se zabrání 
škodám na majetku. [16] 

 

5.2 Princip rozhraní DALI 
 
Komunikace DALI pracuje dle [4] na systému master/slave. Master (vysílač) je zařízení 

komunikující se všemi ostatními master zařízeními. Mezi tato zařízení patří vypínače, ovladače 
intenzity osvětlení, nouzové osvětlení, senzory pohybu, brány k propojení sítě DALI s dalšími 
systémy ABB-KNX, LonWorks, regulátory denního světla, zařízení pro uložení dat a zdroj 
energie pro DALI smyčku. Master vysílá povely pro zařízení slave. Dle [13] probíhá komunikace 
mezi zařízením master a slave formou dvoubitových zpráv. Komunikace mezi zařízeními master 
probíhá pomocí tříbitových zpráv. 

Slave (přijímač) může pracovat pouze se zařízeními master, která jej ovládají. Mezi prvky 
slave řadíme např. lineární předřadníky pro zářivky, prvky pro fázové měniče určené pro klasické 
nebo halogenové žárovky, řadiče pro LED diody. 

Síť DALI může obsahovat maximálně 64 zařízení master a slave zařízení může být 
maximálně v síti DALI 64. 

 

5.3 Topologie DALI 
 

V protokolu DALI lze kontrolovat každé svítidlo ve světelné soustavě zvlášť nebo provádět 
kontrolu nad skupinami svítidel, a to bez potřeby paralelního vedení kabelů. Také konkrétní 
plánování a rozmístění ovládacích prvků, jako jsou vypínače, přepínače nebo snímače, může být 
ponecháno až do fáze konečné realizace. Odpadá tak často zcela zbytečná práce jak 
při navrhování, tak při praktické realizaci. Také návrh celé topologie není plně závazný. DALI 
dovoluje kombinovat jak výhody liniové sítě (obrázek 4-5), především lehké kladení kabelů, tak 
hvězdicové sítě (obrázek 4-6), která může přinést úsporu materiálu, nebo použít kombinaci těchto 
zapojení (obrázek 4-7). V žádném z uvedených typů zapojení není zapotřebí zakončovací odpor. 
Vedení je vždy zakončeno jednou z DALI jednotek (senzor, svítidlo atd.). 
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Komunikace DALI je dle [10] realizována po datové sběrnici tvořené dvěma vodiči, na které 
jsou připojeny všechny DALI prvky, jako jsou předřadníky, spínače, relé atd. Zapojení může být 
libovolnou kombinací větvené a hvězdicové struktury. Není ale dovoleno zapojovat zařízení do 
kruhové struktury, jak už bylo uvedeno ve stati o sběrnicích. Systém je navržen tak, aby bylo 
možné připojit maximálně 64 individuálně adresovatelných jednotek DALI do maximálně 
16 skupin, se 16 scénami.  

 
Aplikovat systém můžeme jako: 

a) samostatný systém – používá pouze prvky systému DALI; 
b) subsystém v rámci celkového systému – systém je přidružen jako podsystém k jiným 

systémům, například EIB, LON atd. Ukázka provedení propojení je na obrázku 5-1. 

 

 

Obrázek 5-1 Ukázka propojení systémů KNX/DALI [9] 

 

5.4 Srovnání parametrů ovládání digitálního zařízení DALI a 
analogového zařízení EIB/KNX 

 
Systém DALI-DLR/S obsahuje vlastní individuální sběrnice s možností připojení maximálně 

64 samostatně řízených předřadníků. Poskytuje možnost propojení předřadníků do větvené nebo 
hvězdicové struktury. Tento systém je vhodný pro rozsáhlé objekty. 

Systém EIB/KNX – UD/S  má omezený počet analogově řiditelných výstupů, tyto výstupy 
vycházejí přímo z modulu. Napětí je řízeno modulem, není potřeba použít předřadníky. Tento 
systém je určen k použití v menších objektech. 
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5.5 Technické parametry jednotky DALI 
 

Jednotka DALI (DLR/S 8.16M), která je použita na panelu, je modulární prvek umisťující se 
do rozvaděčů na DIN lištu. Přes datovou sběrnici na lze připojit až 64 DALI prvků. Předřadníky 
můžeme rozdělit do 16 skupin (kanálů), které můžeme monitorovat, adresovat pomocí KNX. Ke 
skupině lze přiřadit snímač intenzity osvětlení LF/U 2.1. K jednotce DLR/S lze připojit 
maximálně 8 snímačů. [14],[2],[16] 

 

 

  



  6 Návrh panelů DALI a KNX  

 

32

6 NÁVRH PANEL Ů DALI  A KNX 
 

Tyto panely byly sestrojeny za účelem rozšíření názorné výuky v laboratořích a 
k prozkoumání komunikativnosti systémů KNX a DALI. 

Panel DALI byl navržen jako samostatný systém s možností připojení panelu KNX. Cílem je 
zjistit, do jaké míry jsou spolu systémy schopny spolupracovat a komunikovat. Schéma zapojení 
panelu KNX je zobrazeno na obrázku 6-1, schéma zapojení panelu DALI je zobrazeno na 
obrázku 6-2. 

6.1 Grafická část návrhu 
 

Hlavním požadavkem byla jednoduchost a přehlednost panelů. Z těchto důvodů byly panely 
rozděleny na napájecí a komunikační oblasti. Napájecí zdířky byly umístěny do horní části 
panelu, zatímco komunikační do spodní části. V levé části panelů jsou umístěny přístroje, 
v případě DALI panelu i multisenzor (z důvodu menšího ovlivnění světelnými zdroji), a v pravé 
části jsou umístěny světelné zdroje a indikátory. Samotné návrhy byly vytvořeny v programu 
Corel Draw X5. 

6.2 Konstrukce panelů 
 

Návrhy byly vytištěny na samolepicí papír a nalepeny na dřevotřískovou desku o rozměrech 
100 x 60 cm. Deska je upevněna na železné konstrukci. Konstrukce je z důvodu ochrany před 
nebezpečím úrazu elektrickým proudem uzemněna. Přístroje byly připevněny na desku buď 
připevněním na DIN lištu, nebo byly přímo přišroubovány. Seznam přístrojů je uveden 
v tabulkách 6-1 a 6-2. 

6.3 Seznam použitých komponent 

6.3.1 Panel KNX 
Tabulka 6-1 Rejstřík přístrojů KNX [1] 

Název Typ Výrobce Popis 

Napájecí zdroj SV/S 30.160.5 ABB U=30V, I=160 mA 
Liniová spojka  ABB Převodník signálu zapojeného 

modulu na datové telegramy. 
Žaluziový akční člen JA/S 4.230.1 ABB Nezávislé ovládání 4 pohonů 

žaluziových rolet 
Jistící člen    

Napájecí zdroj výkonových 
spojek 

CP – D 24/2.5 ABB Napájení výkonových spojek 

Rozhraní USB USB/S 1.1 ABB Přípojný bod systému a PC 
Spínací a stmívací akční člen UD/S 2.300.2 Stmívání a spínání světelných 

obvodů. 
DALI kontrolér osvětlení DLR/S 

8.16.1M 
ABB Řídicí člen DALI prvků 

soustavy 
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6.3.2 Panel DALI 
 

Tabulka 6-2 Rejstřík přístrojů DALI [18], [8] 

Název Typ Výrobce Popis 

Modul RGB OTDALI 25/220-
240/24 RGB 

OSRAM Řídicí modul pro RGB LED světelné 
zdroje 

Zdroj RGB LM01M-RGB-B7 
8,3W 

OSRAM RGB zdroj, obsahuje 30 červených, 30 
zelených a 30 modrých LED 

Volně 
programovatelné 

vstupy 

DALI MC TRIDONIC Kompaktní modul se čtyřmi 
přepínacími vstupy. 

Napájecí zdroj 
DALI 

DALI PS TRIDONIC Centrální výkonový zdroj 200 mA, 
20 V. 

DALI předřadník PCA2/11-13 TCD 
EXCEL one4all 

TRIDONIC Předřadník pro připojení 2 
kompaktních zářivek o výkonech 11 až 

13 W. 
USB rozhraní DALI USB TRIDONIC Umožňuje propojení PC s DALI sítí 

Stmívač DALI PCD 300 
one4all30-300VA 

TRIDONIC Velikost připojitelné zátěže v rozsahu 
30 až 300 VA, rozsah regulace 

v rozmezí 0,1 až 100 % 
Žaluziový akční člen DALI3-RM-C TRIDONIC Regulace až 3 spínačů 24 V nezávisle 

na sobě 
Volně 

programovatelné 
vstupy 

Mini imput unit 
444 

HELVAR Kompaktní modul se čtyřmi 
přepínacími vstupy. 

Multisenzor Multisenzor 312 HELVAR Kompaktní jednotka obsahující 
nezbytné senzory k ušetření elektrické 

energie 
IR ovladač IR 304 HELVAR Umožňuje nastavení a vyvolávání 

přednastavených scén 
Router DALI Router 910 HELVAR Umožňuje ethernetové spojení a 

kombinování více DALI sítí 
Předřadník EL 1/2x18 iDim-c HELVAR Předřadník pro připojení 2 - 3 

kompaktních zářivek o výkonu až 
18 W 
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6.4 Schémata zapojení panelů 

 

Obrázek 6-1 Schéma zapojení panelu DALI 
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Obrázek 6-2 Schéma zapojení panelu KNX 
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7 PROGRAMOVÁNÍ PANELU DALI 
 

Panel DALI může být naprogramován dvěma způsoby, přičemž záleží na tom, které ovládací 
prvky je třeba využívat.  

Pro využití ovládacích prvků od výrobce TRIDONIC lze využít program 
masterCONFIGURATOR od stejného výrobce. K připojení PC k panelu při programování 
pomocí masterCONFIGURATOR je využit programovací bod DALI USB.  

Při využití ovládacích prvků od firmy HELVAR je programování možno provést přes 
DALIrouter HELVAR 910, který je propojen s PC pomocí ethernetového spojení, jak je vidět na 
obrázku 7-1. K připojení ke světelnému systému je dále možno použít připojení pomocí VPN, 
nebo RDC. K programování routeru slouží program DESIGNER od firmy HELVAR. Dále je 
router možno využít ke vzdálenému ovládání a monitorování jednotlivých prvků. 

 

 

Obrázek 7-1 Ethernetové propojení PC s routerem 

 

K naprogramování vzdáleného ovládání a monitorování slouží program Helvartouch studio 
Editor, k vlastnímu ovládání pak využíváno programu Helvartouch studio Runtime. 

 

7.1 Seznámení s programem DESIGNER 
 

DESIGNER je program fungující pod operačním systémem MS Windows a je učená 
k designování, editaci, monitorování a ovládání světelného systému. Systémové požadavky 
programu: 

• Windows 2000, nebo novější; 
• 512 MB RAM; 
• 10/100 síťová karta; 
• myš; 
• CD-ROM. 

 

Hlavní obrazovka programu je zobrazena na obrázku 7-2. 
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Obrázek 7-2 Hlavní obrazovka programu DESIGNER 

 

7.1.1 Hlavní přístrojová lišta 
 

Hlavní nástrojová lišta je umístěna v horní části programu a skládá se z přepínačů provozních 
módů a nástrojů potřebných pro monitorování, testování, tvorbu, konfiguraci a používání 
světelného systému. Hlavní nástrojová lišta je zobrazena na obrázku 7-3.  

 

 

Obrázek 7-3 Hlavní nástrojová lišta 

 
Soupis vybraných tlačítek lišty: 

   Přepínač mezi Online a Offline módem 

 

   Přepínač mezi editačním a monitorovacím módem 

 

   Přepínač mezi Live a Blind Módem 

 

 Nový – slouží k vytvoření nového návrhu struktury 

 

 Uložit – slouží k ukládání nastavení struktury sítě do souboru 



  7 Programování panelu DALI 

 

38

 

   Otevřít – slouží k otevření designu - V offline módu je návrh nahrán do programu 

  - V online módu je návrh nahrán do reálné skupiny 

 

7.1.2 Okno Devices 
 

V tomto okně jsou zobrazovány jednotlivé 
přístroje připojené do skupiny routeru. Připojené 
přístroje jsou zobrazovány v „přístrojovém stromu“, 
kdy každý přístroj je reprezentován piktogramem a je 
zobrazen na obrázku 7-4. Jednotlivé linky ukazují 
zapojení jednotlivých zařízení na sběrnici.  

 

 

 

 

 

 

 

7.1.3 Okno Routers 
 

V okně routers (obrázek 7-5) jsou zobrazeny informace a data jednotlivých routerů a PC 
připojených do systému.    

 

 

Obrázek 7-5 Okno routers 

Obrázek 7-4 Stromová struktura 
přístrojů 
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7.1.4 Okno Properties 
 

Okno properties je vyvoláno stiskem tlačítka 
na liště, definují se zde funkce a zobrazují se stavy 
vybraného přístroje. Pro každý typ zařízení je okno 
jiné, příklad pro tlačítko je zobrazen na obrázku  
7-6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.5 Okno scene table 
 

Scene Table je přehled obsahující detaily 
všech dostupných scén ve světelném systému. Tyto 
scény zde mohou být editovány. Pro každý router je 
maximum 8 scénových bloků po 16 scénách. 
Ukázka přehledu scén je zobrazena na obrázku 7-7. 
Úpravou intenzit vyzařování jednotlivých zařízení 
můžeme například u RGB modulu docílit změny 
barvy svitu. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

7.1.6 Okno Scheduler 
 

Scheduler (plánovač) umožňuje rozvržení vyvolávání scén, nouzové testování 
a povolení/zakázání denního šetření. Může zde být vytvořen libovolný počet plánovacích akcí. 
Jakmile je plán vytvořen, může být dále editován nebo vymazán. 

Obrázek 7-6 Okno parametry 

Obrázek 7-7 Zobrazení Scene Table 
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7.1.7 Okno Conditions 
 

Okno „podmínek“ umožňuje vytváření vazeb mezi jednotlivými akcemi ovládacích prvků a 
plánovače. Využití podmínek je výhodné například k zajištění průběhu dané světelné scény jen 
o víkendech, nebo k předejití svícení v prázdné místnosti atd. 

 

7.2 Seznámení a práce s programem Helvar Touch Studio Editor 
 

Touch studio Editor je program fungující pod systémem Windows a slouží ke grafickému 
zobrazení a řízení světelného systému, který je osazen routerem od firmy HELVAR. Program je 
primárně navržen pro ovládání světelného systému pomocí zařízení opatřeného dotykovou 
obrazovkou, ale může být využit k ovládání pomocí zařízení, které touto technologií vybaveno 
není.  

 
Program umožňuje: 

• návrh jedné nebo více vnitřně propojených obrazovek s různými ovládacími prvky; 
• využití vlastních grafických podkladů pro návrh pro pozadí; 
• přiřazení dotykových spínačů a jezdců k aktivaci a přizpůsobení jednotlivých scén. 

 

7.2.1 Hlavní části programu 
 

Hlavní obrazovka (obrázek 7-8) programu se skládá z několika částí: 

• přístrojové lišty; 
• knihovny motivů (Themes library); 
• návrhového okna (Design window); 
• povelového listu (Action list); 
• seznamu přístrojů v síti (Networked devices list); 
• tabulky parametrů přístrojů / návrhového okna (Design screen / item properties). 
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Obrázek 7-8 Rozložení hlavní obrazovky programu Touch Studio 

 

7.2.2 Nástrojová lišta 
 

 

Obrázek 7-9 Hlavní nástrojová lišta programu Touch Studio 

 

Je zobrazena na obrázku 7-9 a se skládá ze tří částí: 

• nástroje pro správu souborů, mazání a kopírování; 
• nástroje pro vytváření nového návrhu; 
• nástroje pro editaci parametrů. 

 

7.2.3 Okno Themes library 
 

Obsahuje pozadí, tlačítka a ostatní položky (uspořádané v motivech), které jsou třeba 
k vytváření návrhu plochy. Je zde umožněn jak výběr pozadí, textů, tlačítek, hodin atd., tak 
importování vlastních obrázků, které mohou být dále použity jako pozadí. 

Vlastní obrázky mohou být ve formátech JPEG nebo PNG. 

Po výběru motivu jej jednoduše přetáhneme z knihovny do návrhového okna. Stejným 
postupem přetáhneme tlačítka a ostatní vybrané objekty do návrhového okna. 
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7.2.4 Okno Action list 
 

V tomto okně jsou jednotlivým objektům z návrhového okna přiřazovány jednotlivé úkony. 
Každému ovladači lze přiřadit jeden, nebo více úkonů (například vyvolání scény, nastavení dané 
hodnoty ovládanému prvku atd.).  

Pro přidání úkonu v povelovém listu je třeba nejdříve kliknout na prvek, kterému chceme 

úkon přidat a poté kliknout na ikonu . Na výběr máme dvě hlavní skupiny akcí. 

• Helvar Net protocol – zahrnuje vyvolání scény, spuštění na danou hodnotu. 
• Data Packet or String – mohou být použity k ovládání zařízení nepodporující 

HelvarNet Protokol 

Konfigurování úkonu: 

V položce Command vybereme typ akce, dále 
v položkách Cluster, Router, Subnet, Device zadáme 
adresu zařízení, které chceme ovládat. 

 

Tabulka 7-1 Popisová tabulka konfigurace úkonů 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.5 Okno Properties 
 

V okně properties jsou nastavovány parametry jednotlivých objektů v návrhu. Okno 
properties vyvoláme kliknutím v návrhovém okně na položku, kterou chceme upravit.  

V kolonce Size je možno upravit velikost nastavované položky. Velikost je udávána 
v pixelech 

Položka Query Network Device umožňuje zpětnou vazbu o stavu přístroje. 

 

Command Zde je zadáván typ akce 

Cluster 

Router 

Subnet 

Device 

Zde je vložena adresa zařízené 

Obrázek 7-10 Příklad konfigurace 
úkonů a přiřazení adres 
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7.2.6 Připojení k síťovému zařízení 

Okno připojení zařízení je vyvoláno stiskem . V případě prvního spuštění bude název 
zařízení Network device 1. 

V okně properties tohoto síťového zařízení je nutno vybrat IP protokol (TCP, nebo UDP). 
Následně je třeba zadat IP adresu zařízení (routeru)  

Nastavení komunikačního portu routeru Helvar v případě volby TCP bude adresa portu 
50000, pro UDP 50001. 

Spojení je možno otestovat kliknutím pravého tlačítka na vybrané zařízení a vybráním volby 
Ping. V případě úspěšného testu bude v kolonce Ping Time zobrazen čas odezvy. 

 

7.2.7 Testování funkčnosti konfigurace pomocí simulátoru 

Test je možno spustit kliknutím na ikonu  nebo stiskem klávesy F4. V simulátoru je 
možno návrh testovat používáním tlačítek a jiných přidaných ovládacích zařízení a také 
sledováním odezvy jednotlivých přidaných řízených zařízení. 

 

7.3 Seznámení s programem masterCONFIGURATOR 
 

Program masterCONFIGURATOR je konfigurační a parametrizační program pro zařízení 
DALI. Program může být využit k řízení linie a k individuální konfiguraci řídících a řízených 
zařízení. 

Základní funkce: 

• adresování; 
• řazení do skupin; 
• nastavování scén; 
• vytváření řídících sekvencí. 

Systémové požadavky programu: 

• Microsoft Windows XP a vyšší; 
• rozlišení obrazovky alespoň 1024 x 768; 
• USB nebo COM rozhraní. 
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7.4 Hlavní okno 
 

Hlavní okno (obrázek 7-11) obsahuje okno topologie a tlačítko pro adresování zařízení 
(Addresing wizard), pomocí kterého jsou nahrávána jednotlivá zařízení do listu topologie. Při 
přidávání zařízení do topologie je nutná funkčnost všech zařízení a funkčnost kompaktních 
zářivek připojených k elektronickým předřadníkům. Přidávání tlačítkových vstupů probíhá 
dvojitým sepnutím spínače v procesu adresace. Dále okno obsahuje lištu nástrojů. 

 

 

Obrázek 7-11 Hlavní obrazovka programu masterCONFIGURATOR 

 

7.4.1 Lišta nástrojů 
 

Lišta obsahuje základní prvky pro identifikování a lokalizování jednotlivých zařízení, 
ukládání a otevírání projektů a tlačítko pro tisk. 

 

7.4.2 Nastavování parametrů masterCONFIGURATOR 
 

 

Po rozkliknutí objektu v topologii se 
v pravé části okna zobrazí možnosti nastavení, 
přiřazení do skupin a dalších možností 
v závislosti na typu vybraného objektu. Ukázka 
nastavování parametrů je zobrazena na obrázku 
7-12. 

 

 

 

 

 

Obrázek 7-12 Nastavení parametrů 
jednotlivých zařízení 
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8 PROGRAMOVÁNÍ PANELU KNX 
 

K programování panelu KNX bylo využito softwaru ETS, konkrétně jeho verze ETS 3. 
V současné době je již dostupná jeho novější verze ETS 4. K ovládání a začlenění DALI prvků 
do systému KNX slouží pomocné programy, například DALI Tool. 

 

8.1 Seznámení s programem ETS 3 
 

Tento software je určen pro systémy Windows. Výčet minimálních a doporučených 
systémových požadavků programu je zobrazen v tabulce 8-1. [5] 

 

Tabulka 8-1 Tabulka minimálních/doporučených systémových požadavků 

 Minimální požadavky Doporučené hodnoty 

Frekvence procesoru 400 MHz 1 GHz 

Paměť 128 MB 256 MB 

Grafická karta Truecolor VGA 800 x 600 Truecolor VGA 1024 x 768 

Operační systém MS Windows 98/ME/2000/NT/NT4/XP 

Komunikační rozhraní R-S 232, nebo USB 

 

U větších projektů obsahujících speciální doplňky se požadavky na systém zvyšují. 
Požadavky na systém v těchto případech jsou uvedeny v tabulce 8-2. 

 

Tabulka 8-2 Tabulka požadavků na systém v případě větších aplikací 

 Minimální požadavky Doporučené hodnoty 

Frekvence procesoru 1 GHz 2 GHz 

Paměť 256 MB 512 MB 

 

8.1.1 Postup vytváření projektu 
• Vytvoření nového projektu. 
• Vybrání a vložení přístrojů. 
• Nastavení parametrů přístrojů. 
• Vytvoření topologie. 
• Fyzické přiřazení adresy. 
• Definování funkcí, řazení do skupin. 
• Přiřazení skupinových adres. 
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8.1.2 Hlavní obrazovka 
 

Hlavní obrazovka je rozložena do jednotlivých oken pro jednoduchou orientaci, symbolové 
lišty a lišty menu. Ukázka hlavní obrazovky je zobrazena na obrázku 8-1. 

 

 

Obrázek 8-1 Hlavní obrazovka programu ETS 3 

 

8.1.3 Lišta symbolů 
 

Zde jsou zobrazeny hlavní funkce potřebné pro vytváření a editaci projektu, jeho ukládání a 
načítání, dále jsou zde obsaženy funkce pro monitorování sběrnice a skupin, a nápověda. 

 

8.1.4 Okno skupinových adresací 
 

Zde je konstruována skutečná sběrnicová struktura. V levé části okna jsou zobrazeny 
skupinové adresy, které mohou mít až tři úrovně. Při označení konkrétní adresy se v pravé části 
okna zobrazí struktura akcí, kterou je možno dále editovat. 
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8.1.5 Okno objektů 
 

V okně objektů je zobrazena veškerá specifikace všech akčních členů a senzorů a jejich 
rozmístění v objektu. 

 

8.2 Program DALI Tool 
 

Tento program slouží ke zjednodušení programovaní rozhraní KNX/DALI a je zobrazen na 
obrázku 8-2.  

 

 

Obrázek 8-2 Zobrazení obrazovky programu DALI Tool 

 

Konkrétní výčet funkcí: 

• přiřazování jednotlivých zařízení do skupin; 
• testování jednotlivých DALI prvků; 
• upravování adres DALI prvků; 
• zobrazování poruch prvků; 
• vzdálené spouštění jednotlivých aktorů pro jejich správnou identifikaci.  
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9 NÁVOD PRO LABORATORNÍ CVI ČENÍ  
 

Cíl úlohy: seznámení se s panelem DALI a jeho programováním. 

 

9.1 Zadání 
 

Na panelu jsou zapojeny tyto přístroje: 

• předřadník 2x; 
• stmívací člen; 
• žaluziový člen; 
• RGB modul; 
• multisenzor; 
• programovatelné vstupy (Helvar). 

Cíle úlohy: 

• přiřadit stmívací člen a oba předřadníky do jedné skupiny ovládané dvojicí tlačítek 
tak, aby se při stisku jednoho tlačítka světla rozsvítila na danou intenzitu. Při 
přidržení tlačítka je žádoucí, aby se intenzita vyzařování zvyšovala. Naopak stiskem 
druhého tlačítka se skupina světel vypne. Při přidržení druhého tlačítka bude intenzita 
vyzařování klesat. 

• druhým párem tlačítek bude ovládán žaluziový člen na hodnoty 0 a 100%. 
• pomocí dálkového ovladače měnit barvu svitu RGB zdroje.     

 

Nejdříve zapojíme panel dle obrázku 9-9. K naprogramování systému je nutno nastavit 
připojení. Pro připojení je využito ethernetového spojení.  

 

9.2 Konfigurace síťového spojení 
 

K naprogramování systému je třeba nejdříve nastavit připojení. Pro připojení je využito 
ethernetového spojení. Po připojení síťového kabelu je nutno nastavit IP adresu PC a také IP 
adresu routeru dle tabulky 9-1. 

 

Tabulka 9-1 Parametry nastavení PC a routeru 

IP adresa PC IP adresa Maska podsítě 

Nastavení PC 10.254.1.10 255.0.0.0 

Nastavení routeru 10.254.254.1 255.0.0.0 
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Nastavení parametrů sítě v PC: 

Start � Ovládací panely � Síť a internet � Síťová připojení 

V nabídce Síťová připojení klikneme pravým tlačítkem na připojení k místní síti a vybereme 
položku Vlastnosti. Poté označíme položku „Protokol IP verze 4 (TCP/IPv4)“ a stiskneme 
Vlastnosti. 

Parametry routeru nastavíme v programu DESIGNER tak, že nejdříve v záložce Routers ve 
spodní části obrazovky klikneme na router, který chceme nastavit (viz obrázek 9-1). 

 

 

Obrázek 9-1 Výběr routeru k dalšímu nastavení 

 

Jestliže se neobjeví tabulka Properties (obrázek 9-2), která umožňuje změnit jednotlivé 

parametry, vyvoláme ji zmáčknutím tlačítka  umístěného v horní liště programu. Dále je 

nutno přepnou program do editačního módu, což provedeme stisknutím tlačítka  v horní liště. 
Heslo (je-li požadováno) pro vstup do editačního módu je admin. 

V tabulce Properties (obrázek 9-2) zadáme IP 
adresu routeru, a v okně Cluster Setting nastavíme 
položku Network Topology na single cluster. 
Dále zde provedeme změnu názvu pracovní 
skupiny v záložce WorkgroupName. Nastavení 

uložíme pomocí tlačítka . Po dokončení 
nastavení bude router restartován. 

Jakmile se router zpátky zobrazí v okně 

routers, klineme na tlačítko , čímž se program 
připojí k pracovní skupině, která má název dle 
předchozího nastavení. 

Po připojení routeru do skupiny se v okně 
devices ve stromové struktuře zobrazí zařízení 
připojená k routeru. Pro nastavení zařízení je 
nutno spustit editační mód dle výše uvedeného 
postupu. 

 

 

 

 

 

Obrázek 9-2 Nastavení parametrů routeru 
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9.3 Identifikace jednotlivých zařízení 
 

Pro identifikaci zařízení klikneme na zobrazené zařízení pravým tlačítkem a zvolíme 
Identify. Označený přístroj začne blikat. V tabulce Properties jednotlivých zařízení je doporučeno 
si zařízení pojmenovat, to provedeme v kolonce Name. 

 

9.4 Nastavení ovládaných přístrojů 
 

Ovládané přístroje jsou stmívací člen, 
žaluziový člen předřadníky a RGB modul. 

Skupiny, do kterých zařízení přiřazujeme, 
slouží k hromadnému ovládání zvolených 
zařízení a k definování různých světelných scén 
skupin. 

Předřadníkům a stmívacímu členu zadáme 
číslo skupiny 3 (kolonka Groups) dle obrázku  

9-3. Přiřazení dokončíme stiskem . 

Stejným postupem přiřadíme žaluziový člen 
do skupiny 1. 

RGB modul je zobrazen jako 3 předřadníky 
(každý z nich představuje jednu barvu). Všechny 
tři předřadníky přiřadíme do skupiny 2. 

 

 

 

 

9.5 Nastavení ovládacích prvků 
 

Ovládacími prvky rozumíme v tomto případě mini Imput Unit a Multisenzor (dálkový 
ovladač). 

K výběru tlačítka pro ovládání nejdříve rozklikneme ve stromové struktuře kolonku mini 
Imput Unit a vybereme tlačítko.  

Ovládání žaluzií pro zatažení provedeme dle obrázku 9-4. Vybereme mód tlačítka (mode), 
nastavíme ovládanou skupinu a přiřadíme funkci. 

Obrázek 9-3 Nastavení parametrů předřadníků 
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Pro vytažení žaluzií vybereme druhé tlačítko, 
nastavení provedeme stejně jako pro zatažení s tím 
rozdílem, že v kolonce Function zvolíme možnost 
OFF. 

Další pár tlačítek bude ovládat skupinu 3. 
Nastavení tlačítek pro ovládání této skupiny 
provedeme dle obrázku 9-5. 

Při nastavování tlačítek ovládání 3. skupiny 
nejdříve nastavíme mód tlačítka v kolonce Mode, dále 
nastavíme v kolonce Direct Level intenzitu 
vyzařování při spuštění po krátkém stisku. V další 
části tabulky nastavíme funkci tlačítka při jeho 
přidržení v sepnuté poloze. 

Nastavení druhého tlačítka provedeme dle 
obrázku 9-5 s rozdíly uvedenými na obrázku 9-6. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Obrázek 9-4 Nastavení funkce tlačítka 
ovládání žaluziového členu 

Obrázek 9-5 Nastavení funkce tlačítka 
ovládání spouštění předřadníků 

Obrázek 9-6 Nastavení funkce tlačítka 
ovládání stmívání předřadníků 
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Nastavení tlačítek ovladače: 
 

Rozkliknutím multisenzoru ve stromové struktuře přístrojů nalezneme tlačítka ovladače. 
Jejich nastavení provedeme dle obrázku 9-7. 
V tomto případě tlačítka vyvolávají scénu a 
nenastavují tedy přímo hodnotu. 

V položce Main Set nastavíme ovládanou 
skupinu (Group). Dále nastavíme blok scén dané 
skupiny (Scene Block). Příslušnou scénu vyvolává 
volba Scene Number.   

Ostatní tlačítka nastavíme stejným postupem, 
měníme pouze položku Scene Number od 1 do 4. 
Nastavení scén proběhne v dalším kroku. 
Vypínacímu tlačítku nastavíme vyvolání scény 15.  

 

 

 

 
 
 

 

9.6 Nastavení světelných scén 
 

Nastavení jednotlivých světelných scén 
definujeme v záložce Scene Table. Záložku Scene 
Table najdeme ve spodní části okna, pod oknem 
Properties. Tento přehled je přiřazen vždy té skupině, 
kterou ovládá tlačítko nastavené na vyvolávání scény. 
Přepínání mezi jednotlivými Scene Table pro skupiny 
zařízení je prováděno stiskem ovládacího tlačítka pro 
danou skupinu. Nastavení scén pro skupinu 2 je 
zobrazeno na obrázku 9-8. Nastavíme pouze scény  
2.1 – 2.4 a scénu 2.15, které vyvolávají tlačítka 
ovladače. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Obrázek 9-7 Nastavení funkce tlačítek 
ovladače k ovládání RGB 

Obrázek 9-8 Tabulka nastavení jednotlivých 
scén 
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9.7 Schéma zapojení úlohy 

 

Obrázek 9-9 Schéma zapojení úlohy 
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10 VYŠETŘENÍ KOMUNIKACE PANEL Ů DALI  A KNX 
 

V této části práce je vyšetřena komunikace mezi sběrnicovými systémy KNX a DALI. Cílem 
bylo zjištění, do jaké míry jsou spolu tyto dva systémy schopny komunikovat při zapojení: 

1) DALI systému v autonomním režimu, tj. DALI systém byl naprogramován a řízen 
routerem HELVAR DIGIDIM 910, přičemž bude systém zároveň ovládán pomocí 
DALI kontroléru osvětlení DLR/S 8.16.1M ze sběrnicového systému KNX. Pomocí 
programu Helvartouch studio editor bude současně monitorovat stav jednotlivých 
zařízení DALI. Schéma tohoto způsobu zapojení je zobrazeno na obrázku 10-1. 

2) DALI systém je naprogramován pomocí USB programovacího bodu softwarem 
masterCONFIGURATOR. Systém dále bude ovládán jak pomocí USB bodu, tak 
pomocí DALI kontroléru osvětlení DLR/S 8.16.1M. Odezva systému bude 
zkoumána visuálně, jelikož tento program neumožňuje monitorování odezvy 
systému. Schéma zapojení je zobrazeno na obrázku 10-2. 

3) DALI systém je naprogramován pomocí routeru DIGIDIM 910 a zároveň pomocí 
programovacího bodu USB. Schéma zapojení je zobrazeno na obrázku 10-3. 

4) DALI systém pracující jako podsystém systému KNX, řízen pomocí DALI 
kontroléru osvětlení DLR/S 8.16.1.M. Schéma zapojení je zobrazeno na  
obrázku 10-4. 
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Obrázek 10-1 Schéma zapojeni testovací úlohy 1 
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Obrázek 10-2 Schéma zapojení testovací úlohy 2 

 

 

Obrázek 10-3 Schéma zapojení testovací úlohy 3 
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Obrázek 10-4 Schéma zapojení testovací úlohy 4 
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11 ZÁVĚR 
 

Cílem diplomové práce bylo otestování a vyhodnocení dálkového řízení osvětlení systému 
DALI a zjištění jeho možné spolupráce se systémem inteligentní elektroinstalace KNX. 

V teoretické části diplomové práce jsme se zabývali popisem sběrnicových systémů KNX a 
DALI spolu s přehledem dalších používaných standardů. Teoretická část práce obsahuje popis 
hardwarových prvků, které jsou použity v praktické části této práce. Práce slouží k rozšíření 
laboratorní výuky ústavu elektroenergetiky VUT v Brně. Na tuto část navazuje popis 
programového vybavení využitého pro programování, řízení a vizualizaci navržených panelů 
systémů KNX a DALI. Jmenovitě se jedná o programy: 

• Helvar DESIGNER – slouží k programování pomocí routeruHelvarDigidim 910 
systému DALI, kdy dojde k vytvoření jednotlivých skupin ovládaných prvků, 
k naprogramování funkcí jednotlivých ovládacích prvků, vytvoření světelných scén, 
nastavení logických parametrů systému, kdy dochází např. k omezení, nebo rozšíření 
funkčnosti ovládacích prvků v závislosti na čase, a vytvoření jednotlivých vazeb mezi 
prvky a skupinami anebo jednotlivými zařízeními. 

• HelvarTouch studio – slouží k návrhu designu prostředí dotykových obrazovek 
určených k ovládání prvků připojených ke sběrnici DALI, jako jsou například 
elektronické předřadníky atd. Dále program umožňuje vzdálené řízení těchto prvků 
v návaznosti na předchozí programování v programu DESIGNER. 

• masterCONFIGURATOR – slouží k programování přístrojů na sběrnici DALI 
pomocí USB programovacího bodu od firmy TRIDONIC. 

• ETS 3 – slouží k programování přístrojů na sběrnici KNX. Umožňuje adresaci prvků, 
vytváření vazeb mezi nimi a přiřazování funkcí jednotlivým prvků. 

• DALI Tool – slouží ke zjednodušení programování pomocí programu ETS 3 při 
nastavování ovládání DALI zařízení pomocí modulu DLR/S 8.16.1M. 

V praktické realizaci jsme sestavili dva výukové panely, z nichž jeden využívá sběrnicového 
systému KNX a je osazen přístroji od firmy ABB a druhý využívá sběrnicového systému DALI a 
je osazen výrobky od firem Helvar, Tridonic a Osram. 

Panel KNX jsme naprogramovali k ovládání rozsvěcení/zhasínání a k regulaci intenzity 
záření jednotlivých světelných zdrojů pomocí spínacího a stmívacího akčního členu UD/S 
2 300.2 ovládaného dvojnásobným tlačítkem, k regulaci polohy žaluzií a zapínání periferních 
obvodů jsme využili žaluziového akčního členu JA/S 4.230.1M ovládaného čtyřnásobným 
tlačítkem a pro ovládání DALI zařízení systémem KNX jsme využili DALI/KNX rozhraní 
DLR/S 8.16.1M. 

Panel se sběrnicovým systémem DALI jsme naprogramovali k ovládání elektronických 
předřadníků (PCA2/11-13 TCD EXCEL one4all, EL 1/2x18 iDim-c) a Helvarstmívacího členu 
DALI PCD 300 one4all30-300VA pomocí minivstupuHelvar mini imput unit 444. Touto 
jednotkou byl dále ovládán žaluziový akční člen DALI 3 kanal RM-C. Dálkovým ovladačem IR 
304 jsme ovládali RGB modul OTDALI 25/220-240/24 RGB. 
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K otestování vzdáleného řízení DALI jsme využili následující: 

• Programem HelvarTouch studio jsme pomocí sítě LAN ovládali jednotlivé prvky 
připojené na sběrnici. Tyto poskytovaly programu zpětnou vazbu o svém stavu. 

• Při ovládání panelu se systémem DALI panelem se sběrnicovým systémem KNX dle 
zapojení 4.) popsaného v kapitole 10 jsme pomocí převodníku KNX/DALI  DLR/S 
8.16.1M ovládali prvky připojené na sběrnici DALI akčními členy připojenými na 
sběrnici KNX. V tomto zapojení nesmí být připojen na sběrnici DALI žádný napájecí 
zdroj, ani ovládací člen, jelikož v tomto zapojení je systém DALI podsystémem KNX 
a převodník KNX/DALI slouží také jako napájecí zdroj. Při připojení DALI routeru 
dle zapojení 4) popsaného v kapitole 10 dochází k interferenci řídících signálů tak, že 
převodník KNX/DALI není schopen detekovat žádná DALI zařízení. DALI router 
tato zařízení detekuje a je schopen je ovládat.  

• Při použití zapojení 3) popsaného v kapitole 10 dochází ke zkreslování signálů a 
dochází k nepredikovatelnému chování ovládaných prvků.  

• Při zapojení 2) způsobí připojení dalšího zdroje na sběrnici neschopnost převodníku 
KNX/DALI i USB bodu detekovat jakákoli zařízení na sběrnici.  

Pro vzdálené ovládání inteligentní elektroinstalace se jeví jako lepší varianta použití routeru 
připojeného ke sběrnici KNX (například IPR/S 2.1 od firmy ABB), kterým je možno inteligentní 
instalaci ovládat i monitorovat a za předpokladu použití převodníku KNX/DALI  (například 
DLR/S 8.16.1M) je možno provádět ovládání i monitorování sběrnicového systému DALI. 
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