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ABSTRAKT 

Tato bakalářská práce se zabývá řešením inteligentní instalace v budovách při využití 

centralizovaného systému iNELS. Popisuje jednotlivé prvky tohoto systému, jako jsou 

centrální jednotka, napájení a oddělovače. V další části jsou zmíněny použité sběrnice a 

jejich možnosti zapojení společně s různými způsoby přístupu k centrální jednotce.  

Obsahem této práce je dále návrh demonstračního panelu, který bude využíván jako 

ukázkový panel v laboratořích. Dalším bodem je simulace základních funkcí systému a 

ověření jejich funkčnosti. Po těchto částech následuje samotné vytvoření panelu, 

společně s jeho zapojením a naprogramováním. Na závěr byla přidána dokumentace 

tohoto panelu. 
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iNELS, Inteligentní dům, elektroinstalace, demonstrační panel, IDM, centralizovaný 

systém 

 

 

 

 

ABSTRACT 

This bachelor thesis deals with intelligent installations in buildings using centralised 

system inels. Individual components of this system, such as the central unit, power 

supply and separators, are described. Used busbars and their connection possibilities are 

mentioned in the next part together with different ways of access to the central unit. The 

thesis also includes the visualisation of the demonstration panel, which will be used as a 

model in laboratories. Next part consists of the basic functions simulation and 

verification of their functionality. Finally the formation of the panel together with its 

connection and programming is described. The panel documentation is enclosed at the 

end of the thesis.  
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ÚVOD 

 

Tato bakalářská práce se zabývá problematikou inteligentních instalací v obytných 

či průmyslových budovách. V nedávných dobách ještě pro mnohé lidi nepředstavitelné 

technologie se dnes již se stávají nedílnou součástí každé nově postavené či 

zrekonstruované stavby. Tyto systémy slouží k ulehčení základních každodenních 

činností, jako je vytahování rolet, výtápění, osvětlení místností atd. Pomocí těchto 

systému lze ale také zabezpečovat celé budovy a to pomocí různých alarmů, zamykání 

dveří, bezpečnostních kontaktů na dveřích a oknech. V budoucnu se jeví dokonce 

možnost tzv. učícího se domu, tento dům se postupem času naučí každodenní režim 

obyvatelů domu a již předpokládá, co daný obyvatel bude využívat, rozsvítí mu 

automaticky světla v daných místnostech apod. Inteligentní systémy mají také možnost 

sjednotit veškerou použitou techniku v domě, která by jinak mezi sebou nemohla ani 

komunikovat a ani spolupracovat. Další výraznou výhodou těchto domů je jejich 

energetická úspornost, ta je nejvíce zřejmá při možnosti nastavení režimu vytápění. 

Výhodou je také možnost řídit a ovládat tyto systémy hned několika způsoby jako 

například pomocí internetových stránek, aplikací v mobilním telefonu nebo ovládacím 

panelem v budově. 

Cílem této práce je prostudovat detailně systém iNELS, jeden z možných systémů 

inteligentní instalace. Mimo jiné také jeho možnosti propojení s jinými systémy, např. 

mobilními aplikacemi, či webovými stránkami. Prvotní naprogramování a nastavení 

centrální jednotky se však provádí v programovatelném prostředí IDM (Inels Designer 

and Manager), ve kterém lze provádět i následné simulace. Výsledkem této práce je 

funkční demonstrační panel do výukových laboratoří, na kterém jsou znázorněny 

základní možnosti systému (světelný okruh, vytápění, ovládání garážových vrat, 

zabezpečení), při použití základních prvků systému, jako jsou tlačítka, spínací relé, 

hlasová jednotka, termoregulátor apod. 

Tato bakalářská práce je členěna do tří částí. První část je věnována obecně 

inteligentním budovám, rozdílu mezi centralizovaným a decentralizovaným systémem. 

Druhá část je zaměřena pouze na systém iNELS. Popis jednotlivých prvků v systému, 

sběrnice, napájení, možnosti ovládání systému a centrální jednotce. Třetí část obsahuje 

již praktické náležitosti, jako je návrh demonstračního panelu, ukázka jednotlivých 

simulací. Dále je zde popsán a vyobrazen sestavený funkční demonstrační panel, popis 

jeho funkcí a jeho schéma zapojení s popisem V závěru práce je celkové zhodnocení a 

jsou popsány problémy, které se při realizaci vyskytly. 
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1 INTELIGENTNÍ DŮM 
Pojmu inteligentní elektroinstalace, která je právě často nahrazována pojmy 

jako „inteligentní dům“, „chytrý dům“, „domácí automatizace“, můžeme rozumět jako 

budově, která je vybavena počítačovou a komunikační technikou. Tyto budovy 

předpovídají a reagují na potřeby uživatele s cílem zvýšit jeho pohodlí, komfort, 

poskytnout bezpečí či v jisté míře i zábavu pomocí různých technologií v domě. 

Jednotlivé prvky a systémy používané v těchto budovách jsou pak řízeny pomocí 

jediného řídicího systému. Automatizace takových to budov není omezena jejich 

velikostí či použitím. Proto je využívána jak pro rodinné domy, tak i pro kanceláře a 

obchodní centra. Inteligentní dům je také schopen sjednotit použitou techniku v domě, 

která pochází od různých výrobců a není teda schopna mezi sebou spolupracovat. 

Díky možnostem, jak propojit a sjednotit techniku v domě do jednoho systému, lze 

oproti klasické elektroinstalaci naprogramovat tzv. režimy pro celý dům nebo jen určité 

místnosti. To znamená, jak se má systém v dané místnosti chovat. Tyto režimy je možné 

vyvolat po stisku tlačítka, nebo nastavit jasně stanovenou dobu kdy má tento režim 

nastat. Další výhodou těchto systémů je, že přiřazená instrukce například tlačítku není 

přesně dána, ale je možné jí přeprogramovat. 

Podle inteligence domu je můžeme dle zdrojů[1] rozdělit do 5 stupňů inteligence: 

1) Obsahující inteligentní zařízení a systémy: dům obsahuje samostatná 

inteligentně fungující zařízení a systémy pracující nezávisle na ostatních, 

Příkladem může být řízení zavírání oken, které pomocí větrného snímače 

a snímače deště zachytí začínající déšť a zavře okna. 

2) Obsahující inteligentní komunikující zařízení a systémy: dům obsahuje 

inteligentně fungující zařízení a systémy, které si z důvodu zdokonalení své 

činnosti vyměňují informace mezi sebou. Například po zamčení vchodových 

dveří se automaticky zapne bezpečnostní systém, stáhnou žaluzie, nastaví nižší 

teploty vytápění, vypnou se spotřebiče atd. Přesně podle nastavení systému. 

3) Propojený dům: je propojen pomocí vnitřní a vnější komunikační sítě. Umožňuje 

interaktivní vzdálené ovládání systému, přístupem ke službám a informacím 

odkudkoliv z domu i mimo něj. Například zavlažovací systém pravidelně může 

získávat předpovědi počasí přes internet a optimalizovat zavlažovací systém.  

4) Učící se dům: dům zaznamenávající aktivity obyvatel, tyto záznamy používá pro 

samočinné ovládání technologií podle předvídaných potřeb uživatelů. 

Například ovládání světel dle obvyklého způsobu používání. 

5) Pozorný dům: dům kde jsou aktivity a okamžitá poloha lidí a předmětů neustále 

vyhodnocovány, na základě vyhodnocení těchto údajů jsou technologie 

samočinně ovládány dle předvídaných potřeb. Na rozdíl od stupně 4, který 

využívá historická data, zde vše probíhá v reálném čase. Stále však musí být 

veškeré ovládání přístupné uživateli, tedy nemůže dům ovládat sám sebe, musí 

mu to povolit uživatel například stisknutím tlačítka. 

Všechny uvedené stupně jsou na sebe navazující, tedy každý vyšší stupeň má v sobě 

automaticky zahrnuty i stupně nižší. Nejvyužívanějšími stupni jsou 1. – 3. stupeň, 

jelikož stupně 4 – 5 nejsou stále dostupné ke komerčnímu využívání. 
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1.1 Systémy 

Máme dva základní typy sběrnicových systémů. Jsou to centralizované a 

decentralizované systémy. Mohou vznikat i hybridní systémy a to kombinací těchto 

dvou systémů. 

1.1.1 Centralizovaný systém 

Tento systém je založen na principu jedné centrální jednotky, která je spojena 

s ostatními prvky systému jako jsou senzory a aktory. Z těchto prvků jde signál do 

centrální jednotky. Centrální jednotka zpracuje přijaté informace a na základě svého 

naprogramování vysílá výsledný výstupní signál k aktivním prvkům. 

Hlavní výhodou toho systému je především cena používaných neinteligentních 

prvků. 

Nevýhodou těchto systémů je složité propojování, kdy každý prvek musí být 

propojen s centrální jednotkou. Dále závislost na neporuchovosti centrální jednotky. 

Pokud vznikne porucha na centrální jednotce, celý systém je nepoužitelný. 

1.1.2 Decentralizovaný systém 

Tento systém využívá propojených prvků pomocí komunikační sběrnice, po které 

probíhá komunikace oběma směry mezi prvky podle komunikačního protokolu. 

V tomto systému není žádný prvek nadřazen jako u centralizovaného systému, ale 

naopak jsou všechny na stejné úrovni. 

Výhodou toho systému je jeho jednodušší propojení jednotlivých prvků. Při poruše 

jednoho bloku či prvku zařízení nedojde k úplné nefunkčnosti celého systému, ale 

pouze k nefunkčnosti daného bloku.  

Nevýhoda je cenová náročnost prvků v tomto systému, jelikož každý prvek musí být 

inteligentní. 
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2 INELS 
V této kapitole je pro popis všech části využívány informace z technické podpory 

systému iNELS [2]. 

2.1 Možnosti systému 

Jak uvádí zdroj [2] můžeme tento systém použít k různým typům řízení a ovládání jako 

je například: 

o řízení osvětlení i jeho intenzitu, 

o detekce vnitřního i venkovního pohybu, 

o řízení pohonu žaluzií, rolet a markýz, 

o řízení systému vytápění a chlazení, klimatizace, 

o ovládání libovolných spotřebičů (s možností volení priorit), 

o integrovanou EZS, 

o vizualizace a dálkové ovládání, 

o vzdálený přístup a ovládání (prostřednictvím GSM a Internetu). 

Pomocí této inteligentní instalace můžeme monitorovat a kontrolovat všechny 

provozně technické funkce jednou instalační sběrnicí. Dále za použití toho systému lze 

později jednoduše pozměnit i dokonce rozšířit danou instalaci. Tuto změnu můžeme 

provést jak změnou aktorů tak také změnou požadovaných parametrů. Parametry se 

upravují pomocí počítače za použití softwaru IDM. 

Systém iNELS lze za pomoci příslušných rozhraní propojit s dalšími řídicími 

systémy automatizace budov, jako jsou Domat Control Systém, CUE, AMX. Dále je 

možné využít propojení s počítačovou sítí LAN, WAN. 

2.2 Sběrnice 

Pro použití sběrnice je nutno dodržet několik pravidel: 

o použití pouze doporučených kabelů, 

o zamezení elektromagnetickým interferencím, 

o dodržena elektromagnetická komptabilita, 

o zamezení mechanickému poškození či namáhání kabelu. 

2.2.1 Instalační sběrnice CIB 

CIB sběrnice je realizována libovolným dvojvodičovým kabelem a může mít libovolnou 

topologii. Je však nutné volit topologii s ohledem na úbytky napětí na této sběrnici.  

Komunikační signál je modulován na stejnosměrné napájecí napětí. Přenos dat je 

uskutečněn podle pravidel Master/Slave. Informace se přenáší jako kompaktní zpráva 
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(256 byte/zpráva). Tato informace směřuje přes instalační sběrnici od senzorů 

k aktorům.  

Tato sběrnice může také napájet periferní jednotky, je ale potřeba sledovat 

maximální odběr všech jednotek a maximální úbytky, aby na všech takto napájených 

členech na sběrnici byly dodrženy podmínky tolerance. 

Při použití centrální jednotky CU2-01M lze na sběrnici připojit 64 senzorů či 

aktorů (dále periferních jednotek). Toto číslo však lze rozšířit za pomoci externích 

master modulů. Ty dovolují rozšířit až na 192 periferních jednotek. 

Adresa periferních jednotek je dána hardwarovou adresou. Tyto adresy jsou 

vyznačené na každé této jednotce. Jedná se o 4 - ciferný kód. 

Nejčastěji používané topologie zapojení sběrnice jsou: 

a) liniová, 

b) stromová, 

c) hvězdicová, 

d) kruhová. 

Obrázek 2.1: Topologie zapojení sběrnic. 

2.2.2 Systémová sběrnice TCL2 

Systémová sběrnice má liniovou topologii. U této sběrnice propojené metalickými 

kabely je nutno, aby oba konce byly zakončeny. Na straně sběrnice vedoucího 

k centrální jednotce je toto zakončení uskutečněno již ve vnitřku centrální jednotky. 

Druhý konec sběrnice je nutné zakončit externím odporem 120 Ω osazen mezi signály 

TCL2+ a TCL2-. Pro jednoduchost je u centrální jednotky tento odpor přibalen a 

upraven tak aby ho bylo možné zasunout do příslušných svorek. Doporučená maximální 

délka této sběrnice je 300 m. 

2.2.3 Externí master sběrnice 

Sběrnice označována jako MI2-02M. K centrální jednotce je připojen systémovou 

sběrnicí TCL2 a je nutno dodržovat zásady této sběrnice. K centrální jednotce je možné 

připojit pouze 2 externí master sběrnice. Konfigurace sběrnice se provádí v daném 

softwaru. Tato master sběrnice nám zajišťuje identifikaci, adresaci, konfiguraci a 

obsluhu připojených jednotek. Master modul nám také může provádět diagnostiku, díky 

které lze získat informace o stavu komunikace každé jednotky a chybovosti 

komunikace. Externí sběrnice je vybavena adresovacím otočným přepínačem, kterým se 

nastavuje adresa master modulu.  
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Je napájena pomocí CIB, pokud připojujeme pouze jednu externí sběrnici je nutno 

vždy připojit na CIB1, jinak by modul nebyl napájen.  

2.3 Centrální jednotka 

Jedná se o mozek celého systému, zprostředkovává komunikaci mezi programovým 

prostředím a použitými periferními jednotkami na sběrnici. Tato jednotka bez přidaných 

periferních jednotek funguje jen v omezeném rozsahu svých funkcí. Parametry jednotky 

se nastavují přes Ethernetové prostředí za využití softwaru iNELS Designer and 

Manager.  

K této centrální jednotce je možné připojit až dvě sběrnice CIB, dále rozšiřovací 

sběrnici MI2-02M pomocí sběrnice TCL2. Obsahuje také tzv. PSM neboli kontrolu 

napájecího systému. Při výpadku napájení jsou všechna data zálohována po dobu min. 

72 hodin. Obsahuje také konektor RJ45 Ethernet s možnou rychlostí přenosu 10 Mb/s 

nebo 100 Mb/s. Dále je možné využít čtyř bezpotenciálových vstupů pro připojení 

externích ovladačů. 

Obrázek 2.2: Schéma zapojení Centrální jednotky [3]. 

 

2.3.1 Ethernet 

Rozhraní Ethernet má standardní konektor RJ-45. Pro ten konektor je možné použít 

běžné UTP patch kabely. Tyto kabely rozlišujeme na dva základní TP (Twisted pair) 

neboli kroucené dvojlinky: 

- Přímý TP kabel: -Nejběžnější kabel používaný především pro spojení SWITCH – 

koncové zařízení. Osazen konektory RJ-45. Je však nutné použít kabel s kroucenými 

páry a jednotlivé páry musí být použity vždy pro jeden směr toku dat.  
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Obrázek 2.3: Zapojení přímého TP kabelu. 

- Křížený TP kabel:- při použití rovnocenných zařízení jako je třeba, SWITCH – 

SWITCH. Kabel taktéž osazen konektory RJ-45. Kabel musí být z kroucených párů 

a jednotlivé páry jsou pro jeden směr toku dat. 

Kabely od Ethernetu by neměly být vystaveny mechanickému tlaku a překročit 

dovolenou mez tahu. Dále by neměly být ohýbány o více než 90°. Kabely by měly být 

uloženy tak aby nedocházelo k mechanickému poškození. Nedodržení zásad správného 

pokládání kabelů může vést ke zhoršenému přenosu dat. 

 

Obrázek 2.4: Zapojení kříženého TP kabelu. 

UTP kabely není možno pokládat v blízkosti silových vedení. Je potřeba dodržet 

minimální vzdálenost 0,15 m, nebo je nutné použít stínících kanálků (pozinkovaný 

plech). 

Je možné použít několik způsobů propojení s centrální jednotkou za pomoci 
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ETHERNETu: 

o Zapojení PC – CU2-01M je používáno jako základní a je možné použít křížený 

anebo přímý kabel. 

o Propojení přes SWITCH lze opět použít jak křížený, tak přímý kabel. Je však 

nutné dávat pozor na požité zásuvky daného SWITCHe. Při užití zásuvky 

downlink přímý kabel, u zásuvky uplink křížený kabel. 

o Přímé propojení dvou centrálních jednotek, lze použít přímý i křížený. 

2.4 Napájení 

Zdrojem napájení je standardní zdroj stejnosměrného stabilizovaného napětí 27,2 V DC 

nebo 24 V DC (napájecí blok systému iNELS obrázek 2.5), který je připojený přes 

oddělovač sběrnice od zdroje (BPS2-01M, BPS2-02M). Lze též použít nestabilizovaný 

zdroj, kde je však nutné hlídat výstupní napětí, aby nevystoupalo nad povolenou mez. 

Nejnižší dovolené napětí pro správné fungování prvků je 18 V DC.  

Pokud je zdroj napájení splňující parametry zdroje SELV, potom všechny obvody 

systému splňují požadavky SELV. Pro napájení samotné centrální jednotky je optimální 

15W zdroj. Pokud jsou ze zdroje napájeny další obvody je nutné výkon úměrně zvýšit. 

Napájecí svorky (+27 V, GND) na centrální jednotce není chráněno interní pojistkou. Je 

tedy doporučeno chránit napájení modulu externím jističem. 

Obrázek 2.5: Schéma zapojení zdroje napájení pro systém iNELS [3]. 

2.4.1 Oddělovač sběrnice BPS2-01M  

Zabezpečuje správné napájení jedné větve sběrnice CIB. Funkcí tohoto oddělovače je 

zabezpečit napájení sběrnice a zároveň oddělit vlastní komunikaci od napájecího zdroje. 

LED dioda na panelu modulu signalizuje správné napětí na výstupu modulu. Výstup 

tohoto modulu je chráněn vratnou elektronickou pojistkou. 
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Obrázek 2.6: Schéma zapojení BPS2-01M [3]. 

2.4.2 Oddělovač sběrnice BPS2-02M 

Zabezpečuje správné napájení dvou větví sběrnice CIB. Funkce tohoto oddělovače je 

stejná jako u předchozího, jen je realizována pro dvě větve sběrnice. Navíc je tento 

modul opatřen svorkami pro připojení externího záložního akumulátoru. Tento 

akumulátor slouží pro napájení při výpadku hlavního zdroje. LED diody na panelu 

modulu signalizují správné napětí na výstupech modulu, správné napětí i na vstupu 

modulu a svorkách pro akumulátor. Všechny tyto výstupy i vstupy jsou chráněny 

vratnou elektronickou pojistkou.  

Obrázek 2.7: Schéma zapojení BPS-02M [3]. 

2.4.3 Napájení bez zálohování 

Při nevyužívání integrované zabezpečovací ústředny v aplikaci v rámci EZS, není 

potřeba řídicí systém zálohovat. Při vypnutí napájení centrální jednotky jsou data 

v paměti uživatelského programu zálohována. K zálohování je využit akumulátor Li-on 

po dobu zhruba 500 hodin. Reálný čas a kalendář je zálohován stejným systémem. 
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Akumulátor je bezúdržbový.   

Po obnově napájení zahájí centrální jednotka zapínací sekvenci, po této sekvenci 

přechází do některého provozního režimu. 

2.4.4 Napájení se zálohováním 

Při využití integrované zabezpečovací ústředny v aplikaci v rámci EZS nebo externí 

EZS, je nutné řízenou aplikaci zálohovat prostřednictvím akumulátoru. Zdroj napětí 

musí být schopen neustále udržovat napájení EZS ve všech stavech po určitou dobu a 

zároveň musí zdroj dobíjet záložní akumulátory. Přepínání mezi stálými a náhradními 

zdroji nesmí nijak ovlivnit EZS. 

Je také možné zvážit možnost zálohování pomocí tzv. UPS (nepřerušitelný zdroj 

energie). Obvykle se zapojuje mezi primární zdroj a vstup napájení. 

2.4.5 Monitoring napájení a akumulátorů 

Centrální jednotka má vstupy PSM1, PSM2 díky, kterým lze monitorovat výpadek a 

obnovu síťového napájení a stavu akumulátorů. 

- PSM1:- Používá se pro sledování stavu napájecího systému, je sledováno na 

úrovni 24 V DC. Vstup má pevnou rozhodovací úroveň okolo 20 V DC. Napětí na 

PSM1 je nutné přivést přes pomocné relé napájené ze sítě. Díky tomu centrální jednotka 

pozná výpadek síťového napájení. 

- PSM2:- Používá se pro sledování stavu baterií, tedy vlastního napájecího 

systému. Pokud je tedy na PSM2 přivedeno napájecí napětí, monitorujeme napájení 

systému. Pokud je na PSM2 přivedeno napětí ze záložních akumulátorů, pak lze poznat 

zkrat nebo poškození baterie, to vede k odpojení baterie za pomoci její pojistky, která 

tuto baterii odpojí od obvodu. Lze tedy říci že, pomocí PSM2 poznáme, zda je systém 

napájen ze zdroje (27 V) nebo ze záložních akumulátorů (24 V). 

 

2.5 Způsoby komunikace 

2.5.1 GSM komunikátor 

Díky GSM komunikátoru GSM2-01M a mobilnímu telefonu lze systém ovládat pomocí 

SMS zpráv. Umožňuje také prostřednictvím SMS zpráv získávat informace o stavu 

systému a aktuálních událost. Blok GSM2-01M se připojuje k centrální jednotce 

pomocí dvouvodičového sériového rozhraní. Je nutné dodržet správné zapojení svorek. 

Vzdálenost mezi GSM komunikátorem a centrální jednotkou nesmí být větší než 15m. 

Nastavení a obsluha komunikátoru je prováděna pomocí softwaru IDM. Pomocí 

softwaru lze definovat telefonická čísla, odchozí a příchozí SMS zprávy o délce 20 

znaků nebo také speciální tzv. aktivní SMS zprávy, pomocí těchto SMS zpráv lze měnit 

výstupy. 
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Obrázek 2.8: Schéma zapojení GSM komunikátoru [3]. 

2.5.2 Web server 

Centrální jednotka CU2-01M má integrovaný web server, díky kterému lze 

komunikovat s daným systémem pomocí standardního webového prohlížeče. Pomocí 

tohoto přístupu nelze systém konfigurovat, ale jen ovládat pomocí základních funkcí 

systému například vytápění, osvětlení a zabezpečení domu. Lze také definovat externí 

odkazy na IP kamer. Tímto způsobem lze zobrazit maximálně 128 objektů, to vše 

prostřednictvím programového softwaru IDM. 

2.5.3 SCADA/HMI 

Ovládání probíhá pomocí SCADA/HMI systém Reliance. Centrální jednotka pomocí 

Etherrnetu zpřístupní vnitřní data daného systému, lépe řečeno jeho vizualizaci 

vytvořenou pomoci prostředí Reliance Design. 

Realiance systém je pro monitorování a řízení procesů. Data jsou online získávány 

z centrální jednotky, ukládána, zpracována a dále prezentována pomocí grafů a tabulek 

uživateli. K těmto datům lze přistupovat jak přes Internet, tak i pomocí mobilních 

zařízení. Tyto přístupy lze zabezpečit přístupovými právy, poté kdo má tyto práva může 

přes tento systém nastavovat parametry celého procesu anebo jen jednotlivých uzlů.  

Tento systém má mnoho výhod, jako jsou například přehledné vývojové prostředí, 

základní funkce není potřeba programovat pouze parametrizovat, snadné zpřístupnění 

aplikace, automatická aktualizace, podrobná diagnostika projektu a další. 
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2.5.4 Aplikace v mobilních telefonech 

Pomocí aplikace iHC-MA, která je doplňkem systému iNELS, lze ovládat celý 

tento systém pomocí jedné aplikace v chytrém telefonu a mít neustálý dohled a 

informace o dění v daném systému. Stačí mít pouze přístup na internet (Wi-fi, mobilní 

data apod.). 

Funkce aplikace jak udává [3] je možná: 

o Napřímo s centrální jednotkou za využití virtuálního serveru, kdy lze 

ovládat sběrnicové prvky iNELS. 

o S Connection Serverem, kdy lze ovládat kamery, klimatizaci apod. 

o S iMM Serverem, který umožňuje ovládání multimédií, jako jsou Video a 

Audizóny. 

Tato aplikace je veřejně dostupná jako ostatní aplikace pro Android, OS a 

Windows phone. 

2.6 Další použité komponenty 

Výběr z některých použitých komponentů v tomto obvodu a jejich stručná 

charakteristika dle [4]. 

DAC2-04M: Převodník digital – analog, jehož využití je pro regulaci a řízení dalších 

zařízení jako například servo pohony, stmívače apod. Generuje 4 napěťové výstupy, 

které podle typu ovládaného zařízení mohou být v rozsahu 0 – 10 V nebo 1 – 10 V. 

Obrázek 2.9: Schéma zapojení DAC2-04M [3]. 

SA2 – 02M / SA2 – 04M: Spínací dvoukanálový/čtyřkanálový aktor. Využívá se pro 
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spínání nejrůznějších spotřebičů či zátěží. Pomocí ovládacích tlačítek na předním 

panelu, je možné měnit stavy kontaktů jednotlivých relé manuálně a pro každé relé 

zvlášť. 

Obrázek 2.10: Schéma zapojení SA2-02M [3]. 

LM2 – 11B: Spínací jednokanálový aktor. Určen zejména pro stmívání světelných 

zdrojů. Lze ho také využít pro spínání spotřebičů. Integruje v sobě binární vstupy, to 

umožňuje připojení tlačítek a vypínačů. 

Obrázek 2.11: Schéma zapojení LM2-11B [3]. 

IDRT2 – 1: Digitální pokojový termoregulátor. Využívám pro regulaci teploty 

v místnosti. Je vybaven vnitřním senzorem teploty, který slouží k měření okolní teploty. 

Pomocí displeje a tlačítek lze nastavit požadovanou teplotu. 
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Obrázek 2.12: Schéma zapojení IDRT2-1 [3]. 

Sophy2: Jedná se o snímač lidského hlasu, obsahuje dále teplotní senzor, či senzor 

intenzity osvětlení. Součástí jsou také dvě tlačítka (Up, Down) a reproduktor pro 

přehrávání hlasových zpráv. 

Obrázek 2.13: Hlasová jednotka Sophy [3]. 

 

iNELS TOUCH PANEL: Jedná se o dokonalou a praktickou ovládací jednotku, 

používá se pro efektivní ovládání a přehledné monitorování celého domu.  

Nástěnný ovladač WSB2 – 40: Základní a nejčastěji používaný prvek, obsahuje 

indikační dvojbarevnou diodu či senzor pro snímání teploty. Každé tlačítko může 

ovládat jakýkoliv aktor v systému, také lze každému tlačítku přiřadit různou funkci. 
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Obrázek 2.14: Nástěnný ovladač [3]. 

Senzor pohybu: využívá se PIR detektor pohybu osob. Zpracovává signál metodou 

násobné analýzy signálu, což zvyšuje citlivost a odolnost proti falešným poplachům. 

Detektory by neměly být umístěny tak, aby se v jejich zorném poli vyskytovaly zdroje 

tepla, které rychle mění svoji teplotu, nebo v místě, kde rychle proudí vzduch. Detektor 

je možné zapojit jednoduchým způsobem jako spínač. Některé typy detektorů obsahují 

kromě spínacích kontaktů i sabotážní kontakty, které ve spojení s ústřednou umožňují 

nastavení přesného odporu smyčky. Při změně tohoto odporu dochází k vyhlášení 

poplachu. Při využití sabotážních kontaktů lze detekto zapojit dvěma způsoby a to 

pomocí jednoduchého vyvážení nebo dvojitého vyvážení (Obrázek 2.15) [8]. 

Obrázek 2.15: Zapojení pomocí jednoduchého vyvážení a dvojitého vyvážení [8]. 

Kde: 

- R je odpor nutný pro vyvážení jednoduše vyváženého vstupu (uvedeno v katalogu), 

- R/2 (poloviční odpor) nutný pro vyvážení jednoduše vyváženého vstupu ústředny, 

- PIR výstupy snímače, 

- TMP výstupy sabotážního kontaktu, 

- GBS pomocné volné svorky – pro zapojení kabeláže. 
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3 PRAKTICKÁ ČÁST 
V praktické části je první částí návrh podoby demonstračního panelu, tedy 

rozmístění jednotlivých modulů, zabezpečení a samotného obrázku domu, kde je 

umístěno několik dalších prvků pro zabezpečení či vizualizaci možných stavů. Popis 

programového prostředí IDM a názorná ukázka programování. Provedené simulace 

základních funkcí, které je toto seskupení modulů schopné provést, jsou zároveň 

s určitou nadstavbou použity na demonstračním panelu. Jedná se zejména o osvětlení, 

ovládání stahovacích rolet či vytápění. V simulaci není obsaženo pouze zabezpečení 

domu, které je ale využíváno na celkovém zapojení demonstračního panelu. 

V další části jsou pomocí přiloženého obrázku demonstračního panelu detailně 

popsány funkce jednotlivých částí a jejich vizualizace, dále je zde umístěno celkové 

zapojení demonstračního panelu. 

3.1 Vizualizace demonstračního panelu 

Na obrázku 3.1 je podoba demonstračního panelu. Na tomto panelu je ve spodní části 

umístěna centrální jednotka CU2, napájecí zdroj PS – 100 a ochrana sběrnice BPS2. 

Dále jsou v této části umístěny moduly pro spínání SA2, které obsahují spínací relé. 

Nad těmito moduly jsou umístěny další dva a to spínací modul SA2 – 02B a modul pro 

stmívání osvětlení LM11. Na pravém boku demonstračního panelu jsou umístěna 

inteligentní tlačítka WSB2, termoregulátor pro vytápění IDRT2, hlasová jednotka 

SOPHY2. Nad těmito moduly je umístěn senzor pohybu, který je součástí 

zabezpečovacích prvků v domě.  V samotném „domě“ je další prvek zabezpečení, a sice 

zabezpečení dveří pomocí magnetického kontaktu. V „domě“ je pro znázornění 

ovládání garážových vrat umístěn stejnosměrný motor. Dále jsou použity LED, jako 

vizualizace požadovaných stavů. Žluté LED společně s halogenovou žárovkou 

reprezentují osvětlení v domě. Červené LED reprezentují vytápění, respektive indikaci 

narušení zabezpečení domu. Pro simulaci vytápění je na panelu umístěna ještě jedna 

žárovka, ta je určena pro ohřev termistoru, kterým je měřena teplota v „domě“.  
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Obrázek 3.16: Vizualizace demonstračního panelu. 
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3.2 Programování centrální jednotky 

3.2.1 Spuštění programu IDM 

Po spuštění programu IDM na PC, se objeví okno nastavení připojení (obrázek 3.2). 

V tomto okně je možnost zvolit připojení a to bez připojené CPU, s připojenou CPU, 

nebo připojit SoftPLC. Při zvolení „bez připojené CPU“ se již další parametry 

nenastavují, pokud zvolíme typ připojení „připojit CPU“, musíme zvolit parametry 

připojení (IP adresa, IP port), dále úroveň přístupových práv, popřípadě heslo pro danou 

CPU. 

Obrázek 3.17: Nastavení připojení CPU. 

Po tomto nastavení se objeví okno pro výběr projektů (obrázek 3.3). Zde je možné 

otevřít již vytvořené projekty, anebo vytvořit projekty úplně nové. 

Obrázek 3.18: Výběr projektu. 
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Posledním nastavením projektu je nastavení podlaží (název, barva atd.). Je zde možné 

nastavení webových stránek (viz obrázek 3.4). 

Obrázek 3.19: Nastavení podlaží. 

3.2.2 Prostředí IDM 

Prostředí má dva základní režimy, jsou jimi režim Manager a Designer. 

Manager 

V tomto režimu se provádí veškeré programování centrální jednotky, prostředí 

tohoto režimu (Obrázek 3.4) se skládá z několika výběrových ikon. 

Obrázek 3.20: Prostředí režimu Manager. 
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U možnosti projekt (1.) je možnost ukládat, zálohovat nebo zakládat nový projekt. 

V nastavení (2.) jsou vypsány funkce potřebné pro programování CPU, jedná se o stejné 

možnosti, které jsou uvedeny pod čísly 7. – 14.. V nápovědě (3.) je možnost registrovat 

IDM nebo PLC, a další možností je zobrazení katalogu systému iNELS. Pro připojování 

a odpojování CPU od systému je využita ikona pod označením 4., zde se podle 

připojení zobrazují nápisy Nocomm -  nepřipojena CPU, RUN – připojena CPU, Err – 

chyba na CPU. Přepínání mezi režimy Manager a Designer je možné u ikon označených 

číslem 5. Pokud máme vytvořené www stránky pro náš projekt a chceme vidět jejich 

podobu, je to možné kliknutím na ikonu u čísla 6. Vkládání používaných jednotek 

(spínací relé, tlačítka atd.) je prováděno přes správce zařízení (7.). Dalšími nastavení 

systému či projektu je možné dosáhnout přes ikonu nastavení systému (8.) nebo 

nastavení projektu (9.). Pro programování je nejsnazší přístup přes konfiguraci systému 

(10.) zde jsou zobrazeny veškeré vstupy a výstupy ze všech použitých jednotek systému 

iNELS, binární vstupy a výstupy z CPU, teploměry, alarmy, vytápění apod. Jak z této 

konfigurace naprogramovat CPU, je znázorněno níže. Pro přehled všech již 

naprogramovaných povelů je zde ikona správce akcí/povelů (11.). Dalšími důležitými 

ikonami jsou již pouze nastavení časových událostí (13.), kde je možné zvolit pro určitý 

povel přesný čas provedení. Druhou ikonou (14.) je nastavení časových programů, kde 

lze nastavit teploty pro určité dny a hodiny. 

Designer 

V tomto režimu lze provádět simulace, ale je nutná připojená centrální jednotka popř. 

softPLC, aby se mohly dané simulace provést. Podoba prostředí režimu Designer je 

uvedena na Obrázku 3.6. 

Obrázek 3.21: Prostředí režimu Designer. 

U režimu Designer jsou již známé ikony, vysvětlené v režimu Manager, ale jsou zde i 

nové. Jako je například „přidat plán“ (1.), „nastavit plán“ (2.). Pro přidání objektů do 

simulace je možné využít ikonu přidat objekt (3.) a následně si vybrat z možného 
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seznamu námi požadovaný objekt, nebo je možné si tento objekt vybrat již ze 

znázorněných ikon (4.). 

3.2.3 Programování CPU 

Před startem samotného programování je nutné načíst do systému používané jednotky 

systému iNELS (Obrázek 3.7.). To je možné přes ikonu „správce zařízení“ (1.) a poté je 

možné pokračovat dvěma způsoby. Pokud je již zapojena celá konfigurace, stačí pouze 

kliknout na tlačítko „načíst konfiguraci z CPU“ (4.). Pokud není zapojena celá 

konfigurace, je možné načíst tyto jednotky samostatně po jedné a to kliknutím na 

tlačítko „přidat jednotku“ (2.) a poté ze seznamu vybrat požadovanou jednotku (3.) vše 

potvrdit tlačítkem „OK“ a pokračovat stejně s přidáním ostatních jednotek. 

Obrázek 3.22: Vkládání jednotek do programu. 

Po vložení všech jednotek je možné již tuto konfiguraci naprogramovat (Obrázek 

3.8. a Obrázek 3.9.) To lze nejjednodušeji kliknutím na ikonu „konfigurace 

systému“ (1.), ze seznamu vstupů vybrat vstup, kterým bude určitý povel spuštěn (2.). 

Po vybrání vstupu je nutné kliknout na ikonu „přidat akci“ (3.) 

Obrázek 3.23: Programování. 
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Zobrazí se okno správce akcí/povelů zde se klikne na tlačítko „přidat povel“ (4.), 

tímto se zobrazí okno „povel spouštěný událostí“, zde je pro nastavení členu, který bude 

po zmáčknutí tlačítka vykonávat akci, nutné kliknout na hvězdičku (5.). Zobrazí se 

poslední okno „výběr jednotky“, kde se vybere požadovaná jednotka (6.). Poté okno 

mizí a objeví se znovu okno „povel spuštěný událostí, zde je možné v rolovacím okně 

(7.) nastavit co má požadovaný akční člen dělat (zapnout, vypnout, přepnout atd.). 

V tomto okně je ještě možné nastavit spouštěcí podmínky (8.) v závislosti na jiných 

použitých členech, či tlačítkách. 

Obrázek 3.24: Programování. 

Naprogramování vytápění 

Programování vytápění domu se provádí jiným způsobem, ten je ukázán na 

Obrázku 3.10. Opět se začíná klinutím na „konfiguraci systému“ (1.), ve které zvolíme 

kartu „Vytápění/chlazení“. Zde se přidá nový vytápěcí okruh (2.), po označení 

vytvořeného okruhu (3) se objeví okno pro nastavení použitého teploměru a členů, které 

budou toto vytápění zprostředkovávat (4.). Pro přidání nového týdenního programu je 

nutné kliknout na tlačítko „přidání nového týdenního programu“ (5.). Poté se objeví 

okno „Správce časových/týdenních programů“. V tomto okně je tlačítko „přidat“ (6.), to 

nám přidá nový týdenní program, po označení (7.) je již možné nastavit požadovanou 

teplotu pro různé dny a hodiny. Vše nakonec potvrdíme tlačítky „OK“. 

Obrázek 3.25: Programování vytápění. 
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3.3 Simulace 

V této části jsou zobrazeny simulace tří základních principů, které jsou na 

demonstračním panelu využívány. Jedná se o řízení světla, rolet a vytápění. Simulace 

byly prováděny kvůli základnímu seznámení se s programovým prostředím, nicméně 

nejsou moc názorné. Proto jsou zde zobrazeny jen základní jednoduchá zapojení pro 

demonstrování hrubého fungování inteligentního domu.  

3.3.1 Světlo.  

První simulace je zaměřena na ovládání světla. První obrázek 3.11 představuje stisknutí 

levého vrchního tlačítka tzv. UP. Po stisknutí tohoto tlačítka projde příkaz po sběrnici 

do centrální jednotky, která pošle tento příkaz dále do reléového spínače, který sepne a 

díky němu se rozsvítí žárovka. 

 Obrázek 3.26: Simulace rozsvícení světla. 

Na obrázku 3.12 Je naopak znázorněno vypnutí. Kde po zmáčknutí dolního levého 

tlačítka tzv. DOWN. Podobným průběhem dojde k vypnutí reléového spíče a tím i 

k zhasnutí světla. 

 Obrázek 3.27: Simulace zhasnutí světla. 

3.3.2 Rolety 

V této simulaci je demonstrováno zatahování a vytahování rolet, které je znázorněno na 

obrázku 3.13, respektive na obrázku 3.14. Princip je podobný jako u předchozích 

simulací, zatahování a vytahování rolet je řízeno dvěma reléovými spínači, na kterých je 

kvůli absenci koncových spínačů nastaven časový interval, po který jsou sepnuty. 
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 Obrázek 3.28: Simulace vytažení rolet. 

Obrázek 3.29: Simulace spouštění rolet. 

3.3.3 Vytápění 

U vytápění (viz obrázek 3.15) vycházíme z nastaveného týdenního plánu, kterému jsme 

jasně definovali v jaký čas a v jakou dobu má být v dané místnosti jaká teplota. Tato 

teplota je hlídána pomocí termoregulátor a jeho vestavěného teploměru. V tomto 

termoregulátoru je možné také změnit požadovanou teplotu samotným uživatelem. 

Spouštění vytápění je realizováno příkazem z centrální jednotky, tento příkaz směřuje 

do reléového spínače, který vytápění v dané místnosti spustí do doby, než bude 

dosaženo požadované teploty.  

 Obrázek 3.30: Simulace vytápění. 
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3.4 Demonstrační panel 

3.4.1 Popis jednotlivých funkcí panelu 

 Obrázek 3.31: Demonstrační panel s popisky. 
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Při popisu funkcí bude vycházeno z označení, která jsou uvedena u popisovaných 

komponentů v obrázku 3.16. Základním prvkem ovládání jsou dva tzv. inteligentní 

vypínače, každý tento vypínač je ještě svisle rozdělen na dvě tlačítka. Tato tlačítka mají 

dvě funkční části a to vrchní (označovanou jako UP) a spodní část (označovanou jako 

DOWN), tato označení budou využívána v dalším popisu funkčnosti panelu. 

SVĚTLA 

Po stisknutí spodního levého tlačítka (1.) v části UP se rozsvítí dvojce „venkovních“ 

světel (E1., E2.). Vypnutí těchto světel je zajištěno stisknutím stejného tlačítka ale 

v části DOWN. 

Levé vrchní tlačítko (3.) obsluhuje osvětlení v kuchyni (I.). Po stisknutí tohoto tlačítka 

v části UP se rozsvítí světlo v kuchyni. Vypnutí světla je provedeno stisknutím tlačítka 

v části DOWN. Toto světlo je využito dále pro simulaci rozeznání intenzity světla 

v místnosti pomocí jednotky SOPHY (6.). Když tuto jednotku zatemníme, opět se 

rozsvítí světlo v kuchyni. Pokud není SOPHY zatemněna světlo zhasne. 

Pravé horní tlačítko (4.) ovládá halogenovou žárovku (H.). Při krátkém stisknutí v části 

UP se žárovka rozsvítí na 70 %. Po dlouhém stisknutí tlačítka (více než 1,5 s) v části UP 

se svit žárovky zvětší vždy o 15 %, při dlouhém stisknutí tlačítka (více než 1,5 s) v části 

DOWN se naopak svit sníží o 15 %. Světlo je možné vypnout krátkým stisknutím 

v části DOWN. Toto světlo lze dále ještě ovládat pomocí hlasu, který detekuje jednotka 

SOPHY (6.). Při vyslovení slova „světlo“, se toto světlo rozsvítí na 70%. Pro vypnutí je 

nutné vyslovit slovo „tma“ a světlo se vypne.  

ZABEZPEČENÍ 

Levé spodní tlačítko (1.) má ještě další funkci a to po dlouhém stisknutí (více než 1,5 s) 

v části UP, tím je zapnut bezpečnostní systém. Bezpečnostní systém je složen ze 

senzoru pohybu (7.) a dveřního kontaktu (8.). Při detekci pohybu je rozsvícena indikace 

pohybu (D.), jestliže jsou otevřeny dveře, rozsvítí se indikátor (C.) signalizující tento 

stav. Zabezpečení je možné vypnout dlouhým stisknutím v části DOWN. 

Dalším prvkem zabezpečení je signalizace stavu napájení z baterie (A.). Simulaci 

napájení z baterie je možné provést vypnutím napájení ze zdroje za pomoci tlačítka 

vedle signalizace (9.). Po vypnutí napájení pomocí zdroje se rozsvítí indikace vypnutí 

zdroje napájení (A.) a systém začne fungovat na napájení z pomocné baterie. 

VYTÁPĚNÍ 

Vytápění je řízeno jednotkou IDRT2 (5.), kde je možné regulovat nastavenou hodnotu 

v programu ± 1,5 °C. To je realizovatelné pomocí dvou tlačítek, která jsou označena 

jako + a – a jsou umístěna v pravé části této jednotky. V programu je nastavena 

požadovaná teplota v místnosti na 28°C. Tato teplota je stanovena jako vyšší, než se dá 

očekávat v běžném prostoru, aby vůbec mohlo dojít k simulování vytápění a bylo tak 

názorně vidět jak tento systém funguje. Termistor, který je určen pro zjištění teploty 

v místnosti, je umístěn v krytu společně s nízko výkonovou halogenovou žárovkou. 

Tato žárovka simuluje funkci vytápění a tedy ohřevu dané místnosti. K signalizaci 

vytápění místností jsou dále použity dvě LED (G1., G2.), které simulují ohřev radiátoru 

v místnosti. 
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OBSLUHA GARÁŽOVÝCH VRAT 

Vytahování a zatahování garážových vrat je reprezentováno malým stejnosměrným 

motorkem s převodovkou (F.) tento motor je ovládán pomocí pravého spodního tlačítka 

(2.). Po stisknutí tlačítka v části UP se vrata začínají vytahovat nahoru. Po stisknutí 

v části DOWN se vrata začínají stahovat dolů. Mezi těmito dvěma stavy lze přecházet 

v libovolnou chvíli a není nutné čekat, než se jeden stav dokončí. Tyto stavy také lze 

v libovolnou chvíli přerušit a to dlouhým stisknutím (více než 1,5 s) v libovolné části 

tlačítka a tím se zastaví pohyb garážových vrat. 

Schéma zapojení demonstračního panelu 

 

Obrázek 3.32: Schéma zapojení demonstračního panelu. 
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3.5 Vyhodnocení, popis problémů 

Demonstrační panel je plně funkční zařízení, které pomocí základních prvků umožňuje 

názornou ukázku běžně používaných možností ovládání domu, jako je osvětlení řízené 

pomocí „běžného“ tlačítka, hlasem nebo úrovní osvětlení v místnosti. Dále automatické 

vytápění celého domu, zabezpečení pomocí senzoru pohybu a dveřních kontaktů, 

v neposlední řadě také ovládání garážových vrat. 

Během návrhu se objevilo několik zásadních problémů, které ovlivnily návrh a realizaci 

celého panelu. První problém se objevil při odpájení termistoru z jednotky IDR2 a 

následnému připájení „prodlužovacích“ drátů, aby se daný termistor mohl přivést až 

k ohřevné žárovce. Při tomto procesu došlo k odleptání pájivých ploch a to znemožnilo 

funkci teploměru na jednotce IDRT2. Tento problém je vyřešen použitím teploměru 

z jednotky SOPHY. 

Další problém se objevil při aplikaci odpojení zdroje napájení a využití napájení 

z baterie. Pro jednoduchost je napětí odpojeno pouze od vstupu PSM1, jinak bychom 

museli aplikovat vypínače dva, jeden na vstup PSM1 a další na vstupy ze zdroje kvůli 

přenesení napětí do vypínače prostřednictvím svorek pro vstup ze zdroje. Pro 

sekundární napájení z baterie není připojena přímo baterie, ale jde přivedeno opět 

napájecí napětí ze zdroje. 

Poslední problém je způsoben obousměrný chodem tohoto stejnosměrného motorku, 

kvůli tomu je nutné využívat hned čtyři spínací relé. Na dvě je přiveden řídící signál 

GND na druhé dvě poté napětí 12 V. Poté jsou na každé svorce stejnosměrného motoru 

přivedeny oba signály jak GND, tak napětí 12 V, které se díky spínacímu relé střídají a 

nedochází tedy ke zkratu. Toto řešení je znázorněno na obrázku 3.18. 

 Obrázek 3.33: Schéma zapojení ss motoru. 
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4 ZÁVĚR 
Tato bakalářská práce na téma demonstrační panel inteligentního domu je 

rozdělena na tři části. V první části je popsána obecně problematika inteligentních 

domů, tedy jejich definice, rozdělení podle míry inteligence a možnosti systémů 

(centralizovaný, decentralizovaný). 

Druhá část je zaměřena pouze na inteligentní elektroinstalaci od firmy iNELS, 

která byla při sestavování demonstračního panelu použita. V této části jsou popsány 

možnosti tohoto systému, dále charakteristika, použití a způsoby zapojení jednotlivých 

sběrnicí, kterých tento systém využívá. Dále tato část pokračuje popisem dalších 

používaných modulů, jako je centrální jednotka - mozek celého systému, její možnost 

spojení s PC pomocí ETHERNETu a následným programováním pomocí programu 

IDM (inels designer & manager). Napájecí zdroj může napájet dvěma způsoby – buď se 

zálohováním, nebo bez zálohování, přičemž tento zdroj je od zbytku systému odělen 

pomocí oddělovače sběrnic. Ostatní používané moduly, jako jsou spínací a stmívavé 

moduly, termoregulátor, nástěnné ovladače (vypínače) a hlasová jednotka jsou zmíněny 

pouze s popisem svých funkcí a použitím. Dalším důležitým bodem v této části je popis 

možností komunikace centrální jednotky s uživatelem, a to prostřednictvím modulu 

GSM a s tím spojená obsluha pomocí SMS zpráv. Prostřednictvím webových stránek, 

kterými nelze nic programovat pouze ovládat již naprogramované. Pomocí rozhraní 

SCADA/HMI můžeme náš inteligentní dům lépe sledovat. Nejnovější možnost přístupu 

je pomocí chytrého telefonu a aplikace iHC-MA, která je vyvinuta pro systém iNELS a 

díky ní je možné celý systém ovládat. 

Poslední část této bakalářské práce je zaměřena na praktickou část a sní spojené 

náležitosti. Nejdříve je zde umístěna podoba celého demonstračního panelu a rozmístění 

jednotlivých částí na tomto panelu. Panel je vyroben z laminátové desky a obsahuje 

ještě kryt, který je vyroben z plexiskla.Je zde také uveden popis programového prostředí 

programu IDM a názorná ukázka programování. V praktické části byly provedeny i 

simulace základních funkcí této soustavy, které jsou dále s určitou nadstavbou použity 

v praxi. Jednalo se o simulaci světelného obvodu, způsob aplikace vytahování/stahování 

rolet, které byly převedeny na obsluhu garážových vrat, a v poslední řadě také vytápění 

celého domu. Hlavní část je popis jednotlivých funkcí využívaných na demonstračním 

panelu. Tyto funkce jsou rozděleny do několika typů podle použití, jedná se o osvětlení, 

zabezpečení, vytápění a obsluha garážových vrat. Pro simulaci osvětlení je použita 

halogenová žárovka společně s několika LED, kterou lze ovládat několika způsoby. Pro 

zabezpečení je využíván senzor pohybu a magnetický kontakt umístěný na vstupních 

dveřích, toto zabezpečení je poté indikováno dvěma LED. Součástí zabezpečovacích 

funkcí je i sledování případného odpojení napájecího zdroje pomocí vstupu 

PSM1.Vytápění je indikováno pomocí dvou LED, dále je využíváno jedné žárovky, 

díky které dochází k ohřevu přivedeného termistoru. Jako termoregulátor je použit 

IDRT2, jako teploměr je použita hlasová jednotka SOPHY a z ní vyveden termistor až 

k ohřevné žárovce. Posledním typem je ovládání garážových vrat, tato funkce je 

reprezentována obousměrným stejnosměrným motorem s převodovkou. Jelikož je tento 

motor obousměrný, bylo nutné využít hned čtyř reléových spínačů (na dvou jako signál 

GND a na dvou jako signál 12V). 
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6 SEZNAM SYMBOLŮ, VELIČIN A 

ZKRATEK 
TP – Twisted pair, kroucená dvojlinka. 

IDM – Inels designer and manager, programové prostředí inels. 

EZS – Elektrická zabezpečovací signalizace. 

LAN – Local Area Network, lokální síť. 

WAN – Wide Area Network, rozsáhlá síť 

LED – Light Emitting Diode,světlo emitující dioda. 

CPU – Centrální jednotka. 
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7 PŘÍLOHY 
Příloha 1. – Obsah CD. 

Příloha 2. – Programový list. 

 


