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1.

OGÓLNY OPIS SYSTEMU AUTOMATYKI

System automatyki domowej D2000 został opracowany z myślą o zastosowaniu w domach
mieszkalnych oraz małych i średnich obiektach, typu zakłady, biura, hotele, itp.,
Producent starał się skonstruować system, który będzie zarówno prosty pod kątem konstrukcji
(2 moduły sterujące i 3 podstawowe – zasilające), jak i oprogramowania, tak, aby mógł z niego
korzystać „przeciętny” uŜytkownik – bez konieczności wzywania specjalistów do kaŜdej operacji
którą chciałby wykonać, a jednocześnie jego cena była znacznie niŜsza niŜ innych systemów
automatyki.
Podstawowym celem systemu, jest wyeliminowanie sterowników poszczególnych urządzeń
i ich zastąpienie, a tym samy integracja wszystkich elementów instalacji domowych.
Taka integracja wszystkich instalacji i urządzeń sprawia, Ŝe zdarzenia zachodzące w jednym z nich,
mogą być wykorzystywane do sterowania innymi urządzeniami (co zapobiega dublowania tych
urządzeń i w znacznym stopniu wpływa na obniŜenie kosztów wszystkich instalacji).
KaŜdym obwodem elektrycznym moŜna sterować w sposób ręczny, przy pomocy zwykłych
wyłączników, jak i w pełni automatyczny, gdzie impulsem dla zadziałania obwodu lub jego
wyłączenia, moŜe być sygnał przekazany z innego systemu, czujnika (np. zmierzchowego), ułoŜonego
harmonogramu działań lub teŜ stanu innych obwodów zasilających.
Bardzo duŜa ilość róŜnego rodzaju funkcji, harmonogramów i innych elementów sterujących, pozwala
na pełną automatyzację zadań, a co za tym idzie w ogromnym stopniu wpływa na komfort i wygodę
uŜytkowania domu, a takŜe znaczne obniŜenie kosztów jego eksploatacji.
Budynki wyposaŜone w tego typu systemy, zyskały miano „Inteligentnych”.
Do podstawowych funkcji systemu, zalicza się sterowanie:








obwodami oświetleniowymi, w tym sterowanie złoŜonymi scenami świetlnymi,
roletami i karniszami elektrycznymi,
bramami wjazdowymi i garaŜowymi,
ogrzewaniem,
zraszaniem trawników,
elementami bezpieczeństwa budynku, jak klapy dymowe, elektrozawory wody i gazu, itd.,
innymi obwodami elektrycznymi, jak np., gniazdkami, pompami, elektrozaczepami i zworami
elektromagnetycznymi, siłownikami, itd.

Pomimo załoŜeń, co do przeznaczenia tego systemu, został on wyposaŜony w narzędzia (niejako
nadmiarowe), które pozwalają mu na przejęcie kontroli nad procesami znacznie bardziej
skomplikowanymi niŜ sterowanie instalacjami domowymi. Tak więc, moŜe on być uŜywany
do zupełnie innych celów, niŜ zamierzone przez jego producenta.
Otwarta architektura systemu, która nie wymusza stosowania konkretnych urządzeń, (np. wybranego
producenta, gdzie wyłącznik komunikuje się ze sterownikiem za pomocą protokołu danych) sprawia,
Ŝe do systemu moŜna podłączyć praktycznie kaŜdy typ elektroosprzętu, występujący na rynku –
dowolnego producenta. Do systemu moŜe być podłączone kaŜde urządzenie lub system, które potrafi
zasygnalizować swoje zadziałanie przez zwarcie lub rozwarcie obwodu (czyli w praktyce wszystkie).
System jest szeroko stosowany w takich krajach, jak: Belgia, Holandia, Francja, Niemcy i Włochy.
Na rynek Polski wszedł w 2006r.
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1.1

Konstrukcja systemu D2000

System składa się z centrali oraz modułów wejściowych (sterujących) i wyjściowych (zasilających).
Centrala występuje w dwóch opcjach:
- w obudowie zewnętrznej, w której zamontowany jest panel centrali, zasilacz, akumulator oraz
2 moduły wejściowe EXIBUS.PCB (pozostaje miejsce na 2 dodatkowe moduły EXIBUS.PCB).
- w obudowie na szynę DIN (sam panel centrali).
Moduły wejściowe i wyjściowe, a takŜe zasilacze montowane są w rozdzielni elektrycznej.
Centrala łączy się ze wszystkimi modułami za pomocą magistrali systemowej.
Magistrala systemowa moŜe być wykonana w dwojaki sposób:
a) za pomocą styków śrubowych urządzeń, do których doprowadza się 4 Ŝyły przewodu:
- komunikacja RS-485 (dwie Ŝyły),
- zasilanie modułów 12VDC (dwie Ŝyły).
b) za pomocą złącz typu RJ11 i przewodu telefonicznego, 6 Ŝyłowego
Moduły wejściowe (sterujące), to moduły do których podłącza się wszystkie urządzenia sterujące
pracą systemu, tj.: zwykłe wyłączniki, czujki, wyłącznik zmierzchowy, styki wyjściowe innych
systemów, itd.
Istnieją 3 podstawowe typy modułów wejściowych:
EXIBUS – moduł adresowalny do którego moŜna podłączyć 16 urządzeń sterujących, stosując tylko
jedną parę przewodu lub 16 czujników temperatury, stosując przewód trzyŜyłowy.
EXI-16CT – moduł analogowy, do którego moŜna podłączyć 16 urządzeń sterujących, łączonych
z modułem, za pomocą oddzielnych przewodów.
EXI-IR – moduł, do którego moŜna podłączyć 4 odbiorniki podczerwieni, do sterowania systemem,
za pomocą pilota uniwersalnego.
Moduły wyjściowe (zasilające), to moduły do których podłącza się obwody elektryczne, którymi
system ma sterować.
RozróŜnia się 4 podstawowe moduły:
EXO8-220 – moduł z 8 wyjściami 16A (steruje tylko fazą), przeznaczony do oświetlenia zwykłego,
gniazd, pomp, elektrozaworów, siłowników, itp.
EXO8-220Bi - moduł z 8 wyjściami 8A (steruje fazą i zerem) – moduł całkowicie odcinający
urządzenia od sieci (np. zabezpieczenie sprzętu RTV, separacja urządzeń zakłócających,
EXO8-DOMO - moduł z 8 wyjściami 8A oraz stykami C, NO, NC do sterowania roletami i bramami,
EXO-DIM - moduł z 4 wyjściami do płynnej regulacji oświetlenia.
Do zaprogramowania systemu, symulacji jego działania oraz sterowania systemem z poziomu
komputera, słuŜy oprogramowania CONDOR, dla którego istnieje osobny podręcznik programowania.
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2.

SCHEMAT IDEOWY SYSTEMU

rys. 1
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2.1

Specyfikacja systemu

MoŜliwości fizyczne:
 256 urządzeń wejściowych (sterujących)

– max. 16 modułów (łącznie):
EXIBUS i EXI-16CT
 128 obwodów wyjściowych (zasilających) – max. 16 modułów (łącznie):
EXO-DIM*, EXO8-220, EXO8-220BI,
EXO8_DOMO, EXO2-DOMO, EXO-BUS.
 64 odbiorniki podczerwieni
– max. 16 modułów EXI-IR.
*

moduły EXO-DIM posiadają 4 wyjścia. Dwa moduły EXO-DIM moŜna zaadresować tak,
aby były widziane przez system, jako jeden moduł – patrz opis modułu.

MoŜliwości programowe:
 512 kombinacji funkcji,
 24 moŜliwe funkcje (pulsowanie, inwersja sygnału, opóźnienie, rozszerzenie sygnału...),
w połączeniu z nadawaniem im priorytetów.
 10 konfiguracji scenariuszy,
 10 grup dla wyjść włączanych i wyłączanych jednocześnie,
 10 grup dla wyjść wyłączanych jednocześnie,
 10 tygodniowych harmonogramów
 20 zakresów dla dni wolnych
 3 sekwensery działań na dobę
 8 liczników
 64 warunki na funkcje
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3.

Budowa rozdzielni dla systemu automatyki
Przykład budowy rozdzielni:

rys. 2
1.
2.

Do rozdzielni powinno zostać doprowadzone zasilanie 230V z rozdzielni głównej, przewodem
3x2,5mm2 i rozprowadzone na wejścia zabezpieczeń centrali i modułów zasilających.
W rozdzielni naleŜy uwzględnić miejsce na bezpieczniki, odpowiednio:
1 x 10A
2 x 16A
2 x 10A
1 x 10A

3.
4.

5.
6.
7.

zasilacz centrali + inne zasilacze w rozdzielni
na kaŜdy moduł EXO8-220
na kaŜdy moduł EXO8-220BI lub EXO8-DOMO
na kaŜdy moduł EXO-DIM

Obudowa centrali powinna zostać podłączona do obwodu ochronnego (uziemienie).
WaŜne jest, aby niskie napięcie zostało odseparowane od sieci energetycznej 230V. W panelu
wymagane jest oddzielenie centrali oraz modułów EXI (wejściowych) od modułów EXO
(wyjściowych).
Moduły Exo-Dim naleŜy umieścić u góry tablicy rozdzielczej, poniewaŜ oddają więcej ciepła niŜ
pozostałe moduły.
W rozdzielni naleŜy przewidzieć ok. 20-30% rezerwy dla jej ew., późniejszej rozbudowy.
W przypadku większych obiektów, naleŜy rozwaŜyć moŜliwość zainstalowania dodatkowej
rozdzielni, np. na piętrze. W takim wypadku do drugiej rozdzielni naleŜy doprowadzić przewód
zasilający oraz przewód magistrali systemu, i z tej rozdzielni rozprowadzić oprzewodowanie.
Takie rozwiązanie będzie o wiele bardziej ekonomiczne, a instalacja prostsza i czytelniejsza.
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8.
9.

W dodatkowej rozdzielni naleŜy zainstalować zasilacz 12VDC, z którego będą zasilane moduły
umieszczone w tej rozdzielni.
Minus wszystkich zasilaczy musi być połączony przewodem, min. 0,75mm2, w celu
wyrównania potencjału.

Przykład połączenia modułów w dwóch rozdzieleniach (z centralą w obudowie zewnętrznej):

0

Magistrala
RS485

L

Zasilacz
230/12VDC

6A

Zasilanie
12VDC

CENTRALA

U

A B + A
-

EXIBUS

A B +

-

A B +

-

min. 3 x 2,5mm2

EXI-16CT....

A B +

- A B +

Rozdzielnia główna automatyki

4 x 0,5mm2

EXO8-220...

-

A B +

- A B +

-

0,75mm2

2 x 0,5mm2

L
0
+
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EXI-16CT....

A B +

- A B +

EXO8-220...

-

A B +

- A B +
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4.

Okablowanie systemu

W systemie rozróŜnia się 3 rodzaje okablowania:
1. Magistrali systemowej.
2. Urządzeń sterujących (wejściowych).
3. Obwodów zasilających (wyjściowych).

4.1

Okablowanie magistrali systemowej

Magistrala systemowa RS-485, łączy centralę ze wszystkimi modułami systemu.
Większość modułów posiada 4 złącza dla podłączenia magistrali systemowej.
 2 złącza RJ –11 (wejście, wyjście) – dla połączeń 6 Ŝyłowym kablem telefonicznym.,
zakończonymi wtykami RJ.
 2 złącza śrubowe (wejście, wyjście) – dla połączeń przewodem kabelkowym.
Sposób poprowadzenia magistrali jest dowolny, tzn. moŜna ją prowadzić szeregowo (od modułu do
modułu), rozdzielać „w gwiazdę”, w którymś z modułów i dalej prowadzić szeregowo lub ją znów
rozdzielić.
NaleŜy przy tym kierować się jedną podstawową zasadą:
OD MODUŁU, DO KTÓREGO DOPROWADZILIŚMY MAGISTRALĘ POPRZEZ WTYKI
„RJ-11” NIE MOśNA PROWADZIĆ JEJ DALEJ, PRZEZ ZŁĄCZA ŚRUBOWE –
PRZEWODEM KABELKOWYM, A JEDYNIE PRZEZ ZŁĄCZA „RJ-11”.
Przykład połączeń magistrali obrazuje rys. nr 2.
Minimalne średnice okablowania (z wyjątkiem złączy RJ-11) dla magistrali RS485 to:
 Dla linii zasilających: „+” i „–” 0,75 mm
 Dla linii danych: „A” i „B” 0,22 mm
W przypadku połączeń lokalnych, gdy nie prowadzi się magistrali na większe odległości (ponad 50m),
moŜna do jej ułoŜenia uŜyć przewodu kabelkowego, np. domofonowego -YTDY 4x0,5mm.
Przy łączeniu modułów w rozdzielni, najlepiej jest uŜyć, przeznaczonych do tego gniazd pod wtyki
RJ-11.
Łączenie naleŜy wykonać kablem płaskim, 6-Ŝyłowym o średnicy 0,5 mm.
Końcówki RJ-11 muszą posiadać 6 kontaktów, gdyŜ na wszystkich odbywa się transmisja danych.
Potencjał ujemny „–” magistrali RS485, jest potencjałem odniesienia i musi być wspólny dla całej
instalacji.
KaŜdy z modułów systemu, wymaga zasilania 12VDC. Musi być ono wystarczające do zasilania
wszystkich modułów podłączonych do magistrali RS485. Prąd zasilania centrali wynosi 1,5A.,
w związku z czym, moŜe zajść potrzeba dodania jednego lub więcej zasilaczy, odpowiednio
do pobieranej przez moduły mocy (zwykle powyŜej 24 przekaźników).
Jeśli zamontowano kilka rozdzielni, to kaŜda z nich musi mieć przynajmniej jeden - jej przeznaczony
zasilacz.
Stąd połączenia pomiędzy rozdzielniami zawierają przewody „A” i „B” oraz „–” magistrali
RS485. „+” przydzielony jest kaŜdej rozdzielni z oddzielnego źródła zasilania.
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4.2

Okablowanie urządzeń sterujących

Na okablowanie urządzeń sterujących, składa się okablowanie: wyłączników, czujek (z wyjściem
bezpotencjałowym), przycisków, połączeń sterujących z innymi systemami.
Okablowanie wykonuje się przy uŜyciu przewodów o przekroju Ŝyły 0,5 mm2.
NaleŜy pamiętać o pozostawieniu w przewodach, rezerw Ŝył dla ew. późniejszej rozbudowy!
Okablowanie dla modułów EXI-BUS, róŜni się od okablowania dla modułów EXI-16CT, ilością
niezbędnych Ŝył – do podłączenia takiej samej ilości urządzeń.
Okablowanie modułu EXI-BUS, tworzy „mini magistralę” tego modułu (2 lub 3 Ŝyłową), na której
elementy są rozpoznawane za pomocą identyfikatorów, natomiast do modułu EXI-16 CT, naleŜy
doprowadzić osobną Ŝyłę z kaŜdego styku urządzenia – oraz „-„ wspólny dla całego modułu .
Szczegóły połączeń są przedstawione w opisach urządzeń.
PoniŜej przedstawiono przykłady:
Legenda
styk wyłącznika (1 przycisk na wyłączniku).
identyfikator ID DOMO
czujnik temperatury
dioda sygnalizacyjna w panelu wieloprzyciskowym

Oprzewodowanie dla modułu EXI-16CT
Przewód dwuŜyłowy z
rezerwą, czyli min. 2x2x0,5

jeden wyłącznik
1 przyciskowy

EXI 16 CT

Przewód 9 Ŝyłowy z rezerwą,
czyli min. 12x2x0,5

Ew. dodatkowe Ŝyły do 4
diód w panelu 8 stykowym
(5 Ŝył)

Inteligentny Dom

Łącznie do podłączenia wyłącznika 8
przyciskowego, z rezerwą na
podłączenie wszystkich 4 diód oraz
rezerwą dla zestawienia magistrali dla
modułu EXI-BUS (w przypadku
późniejszej rozbudowy), powinniśmy
doprowadzić przewód: 18x0,5 mm2

jeden wyłącznik
8 przyciskowy,
z 4 diodami
wskaźnikowymi
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Przykłady okablowania dla modułu EXI-BUS:
I przykład

ID+
ID+5V

EXIBUS

(max 16 przycisków)

(jeden wyłącznik 2 przyciskowy, jeden 8 przyciskowy, jeden 5 przyciskowy i jeden 1 przyciskowy
(kombinacje dowolne):

II przykład

ID+
ID+5V

EXIBUS

(max 16 czujników)

podłączenie czujników temperatury TEMP

III przykład
połączeniem typu „gwiazda”.
W dowolnym miejscu moŜna magistralę podzielić i poprowadzić w róŜnych kierunkach
pierwszy wyłącznik – 4 przyciskowy, w
którym rozdzielono magistralę na 2
odrębne obwody do następnych
wyłączników.

drugi wyłącznik – 8 przyciskowy, z
którego poprowadzono dalej magistralę
do następnego wyłącznika

EXIBUS
(max 16
przycisków)

czwarty wyłącznik – 2 przyciskowy

Inteligentny Dom

trzeci wyłącznik – 1 przyciskowy, z
którego poprowadzono dalej magistralę
do następnego wyłącznika

piąty wyłącznik – 1 przyciskowy, ostatni
w danej nitce
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4.3

Okablowanie obwodów wyjściowych (zasilających)

Okablowanie obwodów wyjściowych, łączy poszczególne wyjścia modułów zasilających
z odbiornikami energii elektrycznej.
Okablowanie to (przekrój i ilość Ŝył), powinny zostać dobrane, zgodnie z typem instalacji elektrycznej
oraz obciąŜeniem dla kaŜdego obwodu, zasilanego z danego wyjścia modułu zasilającego.
NaleŜy przy tym pamiętać, iŜ z natury rzeczy, w systemach automatyki, obwody zasilające z reguły
mają niewielkie obciąŜenie, poniewaŜ kaŜdy obwód steruje małą ilością odbiorników. Nie mniej
jednak, zaleca się stosowanie przewodów o przekroju Ŝyły nie mniejszym niŜ 1 mm2 .
W opisach technicznych urządzeń, schematy pokazują, Ŝe do kaŜdego modułu wyjściowego naleŜy
doprowadzić zarówno „fazę”, jak i „0”.
W rzeczywistości zasada ta dotyczy jedynie modułu EXO-DIM oraz EXO8-220Bi (Moduł EXO-DIM
potrzebuje 230V do zasilenia własnej elektroniki, natomiast EXO8-220Bi, na stykach wyjściowych
odcina zarówno fazę, jak i „0” – dlatego musi najpierw je otrzymać).
Na styki zasilające pozostałych modułów moŜna doprowadzić jedynie „fazę”, poniewaŜ moduły
te sterują wyłącznie fazą. W takim przypadku do odbiorników energii moŜemy doprowadzić „fazę”,
z wyjścia modułu oraz „0” ze wspólnej listwy rozdzielni. Takie rozwiązanie pozwoli nam
na zaoszczędzenie na okablowaniu, jeŜeli będziemy prowadzić kilka obwodów zasilających w odległe
miejsce.
PoniŜej przedstawiono przykład takiego rozwiązania dla sytuacji, w której zamierzamy doprowadzić
zasilanie 6 obwodów - do oddalonej części mieszkania (zamiast 6 przewodów – 2):
N

L
Grupa bezpieczników
dla modułów
Grupa modułów zasilających

N L

L

EXO-DIM
L N L N

L

EXO8-220
L N L N

1 2 3 4

5 6 7 8

5x1mm2
(zasilanie 5 obwodów „L”)

-
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3x2,5mm2
zasilanie jednego obwodu „L”)
wspólny przewód neutralny dla
wszystkich 6 obwodów,
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wszystkich 6 obwodów
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5.

Urządzenia systemu

5.1

D2000, centrala systemu automatyki

Parametry podstawowe:
Wymiary : (dł., szer., wys.) 380x280x80 mm
Waga : 3,527 kg
Pobór prądu: 70 mA

Charakterystyka
Centrala D2000 jest podstawowym i niezbędnym elementem systemu automatyki.
Do centrali moŜna podłączyć:
 16 modułów wejściowych (sterujących) EXIBUS lub EXI-16CT, po 8 wejść kaŜdy, czyli
łącznie systemem moŜe sterować 256 styków/przełączników/czujników temperatury, itp.
 16 modułów wyjściowych (zasilających) EXO8-220, EXO8-220BI, EXO8-DOMO, EXODIM, EXOBUS, czyli łącznie system moŜe obsłuŜyć 128 obwodów wyjściowych, zasilających
punkty oświetleniowe, gniazdka, bramy wjazdowe i bramy garaŜowe, rolety i karnisze
elektryczne, pompy, elektrozawory i elektro-termozawory, zwory i rygle elektromagnetyczne,
itd.
UWAGA!
W centrali są juŜ zainstalowane (i wliczone w jej cenę) 2 moduły wejściowe adresowalne EXIBUS
(32 wejścia), do których naleŜy dokupić jedynie identyfikatory ID DOMO (32 szt. – jeŜeli chce się
wykorzystać wszystkie wejścia lub mniej - w zaleŜności od potrzeb).
Wskazówki:
Do prawidłowej pracy centrali niezbędny jest akumulator bezobsługowy o pojemności 7 – 12 Ah,
który naleŜy dokupić osobno.
W centrali zainstalowany jest zasilacz buforowy 1,5A, co wystarcza na zasilanie samej centrali i max.
3-4 modułów wyjściowych (zasilających). W zaleŜności od ilości podłączonych modułów
wejściowych (sterujących). W przypadku instalacji większej ilości modułów, naleŜy dokupić osobny
zasilacz 230/12VDC, z którego pobierane będzie zasilanie magistrali dla pozostałych modułów
(„+”) poniewaŜ „-„ jest wspólny dla całej instalacji.
Połączenia z innymi urządzeniami systemu
Do centrali naleŜy doprowadzić:
a) 3 Ŝyłowy przewód zasilający (3x,1,5mm),
b) przewód magistrali systemowej z najbliŜszego modułu (4 x 0,5mm, jeŜeli uŜywamy wejść śrubowych lub
przewód telefoniczny - 6 Ŝyłowy zakończony wtykami RJ-11, jeŜeli uŜywamy gniazd RJ-11, albo teŜ
oba przewody.
c) przewody z urządzeń sterujących (wyłączniki, czujki, itp.) – min. 2 Ŝyły 0,5mm - na jeden moduł EXIBUS
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D2000: Opis techniczny
Zworka: zawsze włoŜona

Złącze śrubowe
dla zasilania:
16VAC
Złącze śrubowe
dla uziemienia
Złącze śrubowe (2)
dla baterii

Zworka „AT”: zawsze zdjęta

3 nieuŜywane

SWTAMPER : skanowanie magistrali

Złącze RS-485 do
modułu EXIBUS

NieuŜywane

Masa

+12V

Złącze śrubowe (4) dla magistrali RS-485
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5.2

EXIBUS, moduł wejściowy adresowalny

Parametry podstawowe:
Wymiary: (szer., dł., wys.) 90x53x70 mm
Waga : 0,105 kg
Pobór prądu: 17 mA
Szerokość w rozdzielni: 3 pola

Charakterystyka
Moduł EXIBUS jest jednym z dwóch modułów uŜywanych do sterowania systemem automatyki D2000, za pomocą
wyłączników ściennych, paneli wieloprzyciskowych, czujek, radiolinii, obwodów sterujących wyprowadzonych z innych
systemów (np. z systemu alarmowego), itp.
Do jednego modułu EXIBUS moŜna podłączyć max. 16 urządzeń sterujących lub czujników temperatury, stosując tylko
1 parę przewodów (w przypadku czujników temperatury – 3 Ŝyły zamiast 2).
(lub kilka par przewodów połączonych ze sobą równolegle – jeŜeli tak jest wygodniej).
KaŜdy styk urządzenia sterującego rozpoznawany jest przez moduł, za pomocą specjalnego identyfikatora
ID DOMO, który naleŜy osobno dokupić, w zaleŜności od ilości wykorzystywanych styków.
Moduł EXIBUS obsługuje takŜe czujniki temperatury TEMP (wskazane jest, aby czujniki temperatury obsługiwał osobny
moduł).
Czujniki temperatury podłącza się za pomocą trzech Ŝył przewodów (do magistrali komunikacyjnej dochodzi jeszcze Ŝyła
zasilania czujnika „+5V”. Czujnik temperatury nie potrzebuje identyfikatora.
Wskazówki:
Zastosowanie tego modułu, w przeciwieństwie do modułu EXI-16CT, znacznie ogranicza ilości przewodów i pozwala na
łatwą rozbudowę systemu. W przypadku, gdy mamy do dyspozycji ograniczoną ilość przewodów, w juŜ zainstalowanym
systemie – wystarczy podpiąć się do najbliŜszej pary, w której nie zainstalowaliśmy wszystkich 16 identyfikatorów
lub zestawić drugą dwuprzewodową magistralę dla następnych przycisków.
Ze względu na te właśnie moŜliwości, wskazane jest, aby tych modułów uŜywać do podłączania urządzeń sterujących,
które nie znajdują się w bezpośredniej bliskości tablicy rozdzielczej.

Połączenia z innymi urządzeniami systemu
Do modułu naleŜy doprowadzić:
d) przewód magistrali systemowej z najbliŜszego modułu lub centrali (4 x 0,5mm, jeŜeli uŜywamy wejść śrubowych lub
przewód telefoniczny 6 Ŝyłowy zakończony wtykami RJ-11 – jeŜeli uŜywamy gniazd RJ-11*1).
e) przewody z urządzeń sterujących (wyłączniki, czujki, itp.) – min. 2 Ŝyły, jeŜeli wszystkie urządzenia sterujące
podłączone są do 1 pary przewodu.

Tryby pracy modułu EXIBUS
Moduł EXIBUS moŜe pracować w trzech róŜnych trybach:


Tryb „ultra-fast”: stosowany tylko z jednofunkcyjnymi przyciskami (jedynie krótkie naciśnięcie, na przykład:
włącz/wyłącz światło).
 Tryb „fast”: stosowany z dwufunkcyjnymi przyciskami (krótkie i długie naciśnięcie, na przykład: krótkie wciśnięcie
włącza/wyłącza światło, długie wyłącza wszystkie światła lub załącza/wyłącza inne urządzenie).
 Tryb „slow”: stosowany przy czujnikach temperatury, światła, stykach od zamków, itp.
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EXIBUS : Opis techniczny
Dioda Zielona: pokazuje czy
działa magistrala RS-485.
Zworka « PROG »:
 Usunięta: przygotowuje układ do
procedury resetu pamięci.
 WłoŜona: normalny tryb pracy.
Zworka « AT »:
 Usunięta: tryb pracy „slow” lub „fast”.
 WłoŜona: tryb pracy “ultra-fast” oraz
rejestrowanie identyfikatorów ID.

Dioda Czerwona: pokazuje stan pamięci,
odczytanego przed chwilą identyfikatora
ID DOMO lub TEMP:
 1 mignięcie: stan pamięci 1.
 2 mignięcia: stan pamięci 2. itd

Łącze Molex
dla magistrali
RS-485 .

Ustawienia przełączników dip-switch
1

5

9

2

6

10

3

7

11

4

8

12

Złącza RJ-45
dla magistrali
RS-485.
Złącza śrubowe dla szyny RS-485

Złącze ID do podłączenia
ID DOMO lub TEMP.

Wyszukiwanie i programowanie identyfikatorów oraz czujników temperatury:
JeŜeli w programie CONDOR jest juŜ ułoŜony program z naniesionymi elementami sterującymi, moŜesz przystąpić do wyszukania
fizycznie zainstalowanych przycisków z podłączonymi identyfikatorami ID DOMO oraz czujników temperatury i przyporządkować
je do elementów naniesionych w programie.
Aby tego dokonać naleŜy:
 wykonać okablowanie sterujące i podłączyć przyciski/styki - do magistrali modułów, za pomocą identyfikatorów ID DOMO,
 prawidłowo zaadresować wszystkie moduły systemu (patrz instrukcja) i załoŜyć zworkę „AT”
 podłączyć komputer z oprogramowaniem CONDOR do systemu, za pomocą interfejsu USB-DOMO (do dowolnego gniazda RJ,
w dowolnym module) i uruchomić połączenie z centralą, a następnie wybrać „Programowanie intuicyjne”
 wcisnąć fizyczny przycisk lub zewrzeć styk, który chcemy zidentyfikować. Na ekranie komputera, w lewym oknie pojawi się
nowy adres w szarym polu (numer modułu i numer wejścia, któremu został przypisany naciśnięty przycisk).
 ze środkowego okna wybierz element odpowiadający w ułoŜonym programie naciśniętemu przyciskowi i trzymając wciśnięty
lewy klawisz myszy – przeciągnij ten element na znaleziony adres w lewym oknie.
Od tej chwili (po wczytaniu programu do centrali) element w ułoŜonym programie będzie odpowiadał fizycznemu elementowi
zainstalowanemu w rzeczywistości i oba będą realizowały te same funkcje.
W celu rejestracji czujnika temperatury, na chwilę przytknij palec do czujnika temperatury. Tak samo jak w przypadku przycisku,
w lewym oknie pokaŜe się adres tego czujnika – dalej postępuj tak, jak z przyciskami.

Reset pamięci:







Wyjmij zworkę „PROG” : dioda zielona świeci się dalej równomiernie.
Jeśli nie jest jeszcze włoŜona zworka „AT”, to załóŜ ją.
Ustaw wszystkie przełączniki „dip-switch” na pozycję ON.
Wyłącz, a następnie włącz zasilanie - zielona i czerwona dioda zamigotają na zmianę.
Po kilku sekundach zielona dioda zaświeci się równomiernie. Pamięć jest wyczyszczona.
WłóŜ z powrotem na swoje miejsce zworkę « PROG ».
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EXIBUS: Schematy połączeń
UWAGA!!!
Zielony przewód identyfikatora naleŜy podłączyć do przewodu ID+, natomiast czarny - przez styki
wyłącznika, do przewodu ID-.

EXIBUS – połączenie z przyciskami/przełącznikami

magistrala systemowa

magistrala
identyfikatorów

przyciski: 1 ....

2 do .... 16

EXIBUS – połączenie z czujnikami temperatury

magistrala systemowa

magistrala czujników temperatury

czujniki: 1 do ... 16
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5.3

EXI-16CT, moduł wejściowy analogowy

Parametry podstawowe:
Wymiary: (szer., dł., wys.) 90x157x70 mm
Waga : 0,268 kg
Pobór prądu: 20 mA
Szerokość w rozdzielni: 9 pól

Charakterystyka
Moduł EXI-16CT, jest jednym z trzech modułów uŜywanych do sterowania systemem automatyki D2000,
za pomocą wyłączników ściennych, paneli wieloprzyciskowych, czujek, radiolinii, obwodów sterujących
wyprowadzonych z innych systemów (np. z systemu alarmowego), itp.
Do jednego modułu EXI-16CT moŜna podłączyć max. 16 urządzeń sterujących (styków).
KaŜdy styk urządzenia sterującego musi być podłączony do modułu osobną Ŝyłą – zwieraną do wspólnej masy.
Tak więc, do pojedynczego przycisku naleŜy doprowadzić przewód dwuŜyłowy, natomiast np. do wyłącznika
8 przyciskowego – 9 Ŝył (masa + 1 Ŝyła dla kaŜdego przycisku).

Wskazówki:
Zastosowanie tego modułu, w przeciwieństwie do modułu EXIBUS, wymusza układanie przewodów
wieloŜyłowych, a więc droŜszych.
Dodatkowym problemem systemu opartego na tym module, jest ew. późniejsza rozbudowa systemu (naleŜałoby
uwzględnić spore rezerwy Ŝył dla podłączenia ew. dodatkowych przycisków).
Ze względu na powyŜsze właściwości, wskazane jest, aby tych modułów uŜywać do integracji z innymi
systemami lub podłączania urządzeń sterujących, które znajdują się w bezpośredniej bliskości tablicy
rozdzielczej i w miejscach, do których, w przyszłości będziemy mogli w prosty sposób doprowadzić ew.
dodatkowy przewód sterujący (ew. zostawić dwu lub czteroŜyłową rezerwę dla zestawienia magistrali dla
modułu EXIBUS).

Połączenia z innymi urządzeniami systemu
Do modułu naleŜy doprowadzić:
 przewód magistrali systemowej z najbliŜszego modułu lub centrali (4 x 0,5mm, jeŜeli uŜywamy wejść
śrubowych lub przewód telefoniczny 6 Ŝyłowy zakończony wtykami RJ-11 – jeŜeli uŜywamy gniazd
RJ-11.
 przewody z urządzeń sterujących (wyłączniki, czujki, itp.) – min. 2 Ŝyły 0,5mm + jedna Ŝyła na kaŜdy styk
wyłącznika.
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EXI-16CT: Opis techniczny
16 wejść
bezpotencjałowych
Złącze RJ-45 dla
magistrali RS-485
Łącze Molex dla
magistrali RS-485
Połączenie śrubowe dla
magistrali RS-485
Ustawienia przełączników dip-switch
1

5

9

13

2

6

10

14

3

7

11

15

4

8

12

16

EXI-16CT: Schemat połączeń
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5.4

EXO-DIM, moduł wyjść do płynnej
regulacji oświetlenia

Parametry podstawowe:
Wymiary: 90x158x74 mm
Waga: 0,470 kg
Pobór prądu:
minimalny: 12 mA
maksymalny: 38 mA
Szerokość w rozdzielni: 9 pól

Charakterystyka
Moduł EXO-DIM posiada cztery niezaleŜne wyjścia (z regulowanym napięciem wyjściowym) do płynnej zmiany natęŜenia
oświetlenia. KaŜde z wyjść moŜe kontrolować jedną grupę lamp o maksymalnym poborze mocy 450 W.

Wskazówki:
Moduł EXO-DIM jest doskonałym narzędziem do tworzenia tzw. scen świetlnych, czyli ustawiania odpowiedniego
natęŜenia światła w kilku obwodach oświetleniowych za jednym naciśnięciem przycisku, czy teŜ wywołaniem funkcji
ujętej np. w harmonogramie (np. zminimalizowanie natęŜenia światła w korytarzach – po zapadnięciu zmroku, itp.).

Połączenia z innymi urządzeniami systemu
Do modułu naleŜy doprowadzić:
f)
przewód magistrali systemowej z najbliŜszego modułu lub centrali (4 x 0,5mm, jeŜeli uŜywamy wejść śrubowych lub przewód
telefoniczny 6 Ŝyłowy zakończony wtykami RJ-11 – jeŜeli uŜywamy gniazd RJ-11*1).
g)
przewody zasilające do urządzeń odbiorczych
Moduły wyjściowe – zasilające: EXO8-230, EXO8-220BI, EXO8-DOMO, EXO-DIM, EXOBUS posiadają wspólną pulę adresów od
1 do 16, tak więc, w systemie moŜe być zamontowanych max. 16 modułów wyjściowych, czyli 128 wyjść.
NaleŜy pamiętać, Ŝe moduły EXO-DIM posiadają jedynie 4 wyjścia, tak więc, 2 moduły EXO-DIM moŜna zaadresować jako jeden
moduł, czyli jeŜeli w systemie będą 2 moduły EXO-DIM – moŜemy zainstalować jeszcze 15 innych modłów wyjściowych, jeŜeli będzie
ich 3 lub 4 – 14, itd.

Ustawienia i uŜytkowanie
Długie naciśnięcie spowoduje zmianę intensywności oświetlenia od ciemnej aŜ do maksymalnie jasnej. Przerwanie
naciśnięcia ustali poziom natęŜenia światła. Regulacja ściemniacza jest zakończona.
Krótkie wciśnięcie włączy światła z zaprogramowaną wcześniej intensywnością. Kolejne krótkie wciśnięcie wyłączy
światła i tak dalej aŜ następne długie naciśnięcie określi nowe ustawienie.
W scenach świetlnych, jeden klawisz, np. zamknie wybrane rolety, zgasi niepotrzebne oświetlenie i włączy oświetlenie
podłączone do modułu ściemniacza z zaprogramowanym w systemie natęŜeniem.
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EXO-DIM: Opis techniczny
Zasilanie 220V

Połączenia śrubowe dla ośmiu przycisków
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2 x 2 wyjścia 220V

Połączenia śrubowe dla
magistrali RS-485
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EXO-DIM: Schemat podłączeń
W trybie pracy autonomicznej:

Uwagi:

A oraz B nie są uŜywane w trybie pracy autonomicznej.
Zasilanie 12V jest konieczne dla autonomicznego trybu pracy.

W połączeniu z centralą D2000:
Zastosuj schemat powyŜej, bez uŜywania połączeń śrubowych wejściowych dla przycisków.
W tym przypadku przyciski są połączone poprzez magistralę z modułów wejściowych.
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5.5

EXO8-220, moduł wyjściowy –
zasilający

Parametry podstawowe:
Wymiary: 90x157x70 mm
Waga: 0,323 kg
Pobór prądu:
przekaźnik rozwarty: 14 mA
przekaźnik zwarty: 260 mA
Szerokość w rozdzielni: 9 pól

Charakterystyka
Moduł EXO8-220 jest podstawowym modułem słuŜącym do zasilania urządzeń podłączonych do systemu.
Jeden moduł moŜe obsługiwać 8 obwodów zasilających – sterowanych niezaleŜnie.
Moduł posiada dwie osobne grupy przekaźników (po 4 przekaźniki kaŜda) – osobno zasilane i zabezpieczone
wewnętrznym bezpiecznikiem 10A na całą grupę).
Do kaŜdej grupy wyjść (przekaźników) doprowadza się takie napięcie, jakie chce się mieć na wyjściu obwodów
zasilających danej grupy, tak więc, dla pierwszej grupy moŜna doprowadzić napięcie np. 230V i takie napięcie będzie
dystrybuowane na 4 obwodach tej grupy, a do drugiej grupy moŜna doprowadzić, np. napięcie 48V lub 12V, dla czterech
kolejnych wyjść (naleŜy zaopatrzyć się w odpowiedni zasilacz lub transformator).
Przekaźniki modułu „odcinają” jedynie fazę, natomiast „zero” grupy jest wspólne.

Wskazówki:
Moduł umoŜliwia sterowanie:
 oświetleniem (bez moŜliwości ściemniania),
 gniazdkami elektrycznymi (np. zewnętrznymi, do których podłącza się Ŝelazko, lampki, urządzenia kuchenne, itp.),
 pompami (np. zraszaczy ogrodowych),
 ogrzewaniem elektrycznym
 ogrzewaniem CO (z wykorzystaniem elektrozaworów lub głowic elektrotermicznych),
 ryglami, elektrozaczepami i zworami elektromagnetycznymi,
 elektrozaworami wody, gazu, itp.
Odcinanie „fazy” bez odcinania „zera” (w przeciwieństwie do modułu EXO*-220bi) oznacza, iŜ do modułu moŜemy
doprowadzić tylko przewód fazowy i nim sterować obwodem elektrycznym a „zero” lub „-„ pobrać z szyny wspólnej lub
punktu, w którym juŜ „zero” istnieje, na przykład: w oddalonej części domu chcemy sterować 6 obwodami elektrycznymi.
Zamiast prowadzić przewody 6x3x2,5, moŜemy do najbliŜszej tym obwodom puszki, doprowadzić przewód 3x2,5,
w którym mamy zarówno „zero, jak i „uziemienie” oraz zasilanie 1 obwodu i przewód 5x1,jako przewody fazowe dla
5 pozostałych obwodów (przekroje przewodów naleŜy dobrać odpowiednio do obciąŜenia) i dalej z puszki do kaŜdego
obwodu 3x1.

Połączenia z innymi urządzeniami systemu
Do modułu naleŜy doprowadzić:
h) przewód magistrali systemowej z najbliŜszego modułu lub centrali (4 x 0,5mm, jeŜeli uŜywamy wejść śrubowych lub
przewód telefoniczny 6 Ŝyłowy zakończony wtykami RJ-11 – jeŜeli uŜywamy gniazd RJ-11).
i) przewody zasilające do urządzeń odbiorczych
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EXO8-220: Opis techniczny
2 x 4 wyjścia
(faza & masa)

Zasilanie
Złącze RJ-45 dla
magistrali RS-485

Połączenie śrubowe
dla szyny RS-485

Migająca dioda zielona:
Pokazuje pracę magistrali

Dioda czerwona:
Pokazuje stan kaŜdego z przekaźników

Ustawienia przełączników dip-switch
1

5

9

13

2
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10

14
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4

8

12

16

EXO8-220: Schemat połączeń
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5.6

EXO8-220BI, moduł wyjściowy –
zasilający (dwubiegunowy)

Podstawowe parametry:
Wymiary: 90x158x74 mm
Waga: 0,323 kg
Pobór prądu:
przekaźnik rozwarty: 14 mA
przekaźnik zwarty: 260 mA
Szerokość w rozdzielni: 9 pól

Charakterystyka
Jeden moduł EXO8-220BI moŜe obsługiwać 8 obwodów zasilających – sterowanych niezaleŜnie.
Moduł posiada dwie osobne grupy przekaźników (po 4 przekaźniki kaŜda) – osobno zasilane i zabezpieczone
wewnętrznym bezpiecznikiem 10A na całą grupę).
Do kaŜdej grupy wyjść (przekaźników) doprowadza się takie napięcie, jakie chce się mieć na wyjściu obwodów
zasilających danej grupy, tak więc, dla pierwszej grupy moŜna doprowadzić napięcie np. 230V i takie napięcie
będzie dystrybuowane na 4 obwodach tej grupy, a do drugiej grupy moŜna doprowadzić, np. napięcie 48V lub
12V, dla czterech kolejnych wyjść (naleŜy zaopatrzyć się w odpowiedni zasilacz lub transformator).
Przekaźniki modułu „odcinają” zarówno fazę, jak i zero.

Wskazówki:
Moduł EXO8-220BI, jest przeznaczony do zasilania obwodów elektrycznych, w których wymagane jest
odcinanie zarówno „fazy”, jak i „zera” (ze względu na bezpieczeństwo lub teŜ ze względu na wyeliminowanie
ew. zakłóceń).

Połączenia z innymi urządzeniami systemu
Do modułu naleŜy doprowadzić:
j) przewód magistrali systemowej z najbliŜszego modułu lub centrali (4 x 0,5mm, jeŜeli uŜywamy wejść
śrubowych lub przewód telefoniczny 6 Ŝyłowy zakończony wtykami RJ-11 – jeŜeli uŜywamy gniazd RJ-11.
k) przewody zasilające do urządzeń odbiorczych
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EXO8-220BI: Opis Techniczny
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EXO8-220BI: Schemat połączeń
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5.7

EXO8-DOMO, moduł wyjściowy –
bezpotencjałowy

Parametry podstawowe:
Wymiary: (szer., dł., wys.) 90x157x70 mm
Waga: 0,323 kg
Pobór prądu:
przekaźnik rozwarty: 14 mA
przekaźnik zwarty: 260 mA
Szerokość w rozdzielni: 9 pól

Charakterystyka
Moduł EXO8-DOMO posiada osiem wyjść bezpotencjałowych. W zaleŜności od podanego napięcia na wejście
modułu – takie same napięcie otrzymamy na stykach wyjściowych przekaźników.
KaŜde wyjście posiada styk wspólny oraz styk NO i NC.
Moduł słuŜy do sterowania wszelkimi urządzeniami, w których wymagane jest sterowanie typu „góra/dół”,
„lewo/prawo”.
Na taki rodzaj sterowania przeznacza się dwa wyjścia dla jednego silnika, tak więc, jeden moduł moŜe
obsługiwać cztery rolety, bramy garaŜowe, karnisze, itd.

Wskazówki:
Moduł EXO8-DOMO jest przeznaczony szczególnie do sterowania:
bramami wjazdowymi i garaŜowymi oraz roletami i karniszami elektrycznymi.
Moduł moŜe obsługiwać kaŜde inne urządzenie elektryczne.
Aby uniknąć przypadkowego uszkodzenia silnika elektrycznego, przez np. przypadkowe wciśnięcie dwóch
klawiszy (dla przeciwnych obrotów) naleŜy silnik podłączyć zgodnie z załączonym schematem połączeń.

Połączenia z innymi urządzeniami systemu
Do modułu naleŜy doprowadzić:
 przewód magistrali systemowej z najbliŜszego modułu lub centrali (4 x 0,5mm, jeŜeli uŜywamy wejść
śrubowych lub przewód telefoniczny 6 Ŝyłowy zakończony wtykami RJ-11 – jeŜeli uŜywamy gniazd RJ-11.
 przewody zasilające do urządzeń odbiorczych

Inteligentny Dom

Instrukcja instalacyjna – v.3

Str. 28 z 39

ADK GROUP
www.adk-automatyka.pl
info@adk-automatyka.pl

EXO8-DOMO: Opis techniczny
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EXO8-DOMO: Schemat podłączeń
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5.8

EXO2-DOMO, moduł wyjściowy bezpotencjałowy

Parametry podstawowe:
Wymiary: (szer., dł., wys.) 90x53x70 mm
Waga: 0,105 kg
Pobór prądu:
przekaźnik rozwarty: 20mA
przekaźnik zwarty:
60mA
Szerokość w rozdzielni: 3 pola

Charakterystyka
Moduł EXO2-DOMO posiada dwa wyjścia bezpotencjałowe. W zaleŜności od podanego napięcia na wejście
modułu – takie same napięcie otrzymamy na stykach wyjściowych przekaźników.
KaŜde wyjście posiada styk wspólny oraz styk NO i NC.
Moduł słuŜy do sterowania wszelkimi urządzeniami, w których wymagane jest sterowanie typu „góra/dół”,
„lewo/prawo”.
Na taki rodzaj sterowania przeznacza się dwa wyjścia dla jednego silnika, tak więc, jeden moduł moŜe
obsługiwać jedną roletę elektryczną, bramę garaŜową lub karnisz elektryczny.

Wskazówki:
Moduł EXO2-DOMO jest przeznaczony szczególnie do sterowania:
bramami wjazdowymi i garaŜowymi oraz roletami i karniszami elektrycznymi.
Moduł moŜe obsługiwać kaŜde inne urządzenie elektryczne.
Zasadniczo moduł ten jest stosowany, jako uzupełnienie dla modułu EXO8-DOMO, w przypadku,
gdy występuje potrzeba sterowania np. pięcioma silnikami.
Aby uniknąć przypadkowego uszkodzenia silnika elektrycznego przez np. przypadkowe wciśnięcie dwóch
klawiszy (dla przeciwnych obrotów) naleŜy silnik podłączyć zgodnie z załączonym schematem połączeń.

Połączenia z innymi urządzeniami systemu
Do modułu naleŜy doprowadzić:
 przewód magistrali systemowej z najbliŜszego modułu lub centrali (4 x 0,5mm, jeŜeli uŜywamy wejść
śrubowych lub przewód telefoniczny 6 Ŝyłowy zakończony wtykami RJ-11 – jeŜeli uŜywamy gniazd
RJ-11*1).
 przewody zasilające do urządzeń odbiorczych
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EXO2 – DOMO: Opis techniczny
Połączenia śrubowe
dla magistrali RSMigająca dioda
zielona: pokazuje
aktywność magistrali
Dioda czerwona:
pokazuje stan
danego przekaźnika
Ustawienia przełączników dipswitch

2 wyjścia (NC-C-

EXO2 – DOMO: Schemat połączeń
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5.9

EXOBUS, moduł wyjściowy sygnalizacyjny

Parametry podstawowe:
Wymiary: 90x53x70 mm
Waga: 0,105 kg
Pobór prądu: 17 mA + 10 mA na diodę
Szerokość w rozdzielni: 3 pola

Charakterystyka
Moduł EXOBUS jest uŜywany do sterowania diodami sygnalizacyjnymi LED, częściej nazywanymi diodami
stanu, pokazującymi stan jednego lub więcej wyjść. KaŜde z wyjść modułu moŜe być jednak zaprogramowane
zgodnie z innymi potrzebami , np. do sterowania urządzeniami niskoprądowymi.
Moduł EXOBUS moŜe obsłuŜyć do 8 diód.
KaŜda dioda umieszczona jest na małej płytce drukowanej, której wymiary wynoszą ok 3x1,5 cm.
Płytka posiada wbudowany identyfikator.
Płytki te, mogą być dostarczane razem z modułem EXOBUS, pozwalając instalatorowi na łatwe podłączenie.

Wskazówki:
Diód sygnalizacyjnych uŜywa się do sygnalizowania aktywności urządzeń których nie widzimy, a które
sterowane są np. jednym przyciskiem (wtedy nie widzimy, czy załączyliśmy, czy teŜ wyłączyliśmy urządzenie.
Dioda umieszczona w wyłączniku globalnym, np. w sypialni, moŜe sygnalizować, Ŝe gdzieś w domu pozostało
włączone światło, itp.
Tą samą funkcję moŜna uzyskać np. w module EXO8-220, gdzie na styki jednej grupy przekaźników moŜemy
doprowadzić napięcie do zasilania diód i odpowiednio zaprogramować wyjścia danej grupy.

Połączenia z innymi urządzeniami systemu
Do modułu naleŜy doprowadzić:
 przewód magistrali systemowej z najbliŜszego modułu lub centrali (4 x 0,5mm, jeŜeli uŜywamy wejść
śrubowych lub przewód telefoniczny 6 Ŝyłowy zakończony wtykami RJ-11 – jeŜeli uŜywamy gniazd
RJ-11.
 3 Ŝyłowy przewód (przewody) dla magistrali, na której będą pracowały układy sygnalizacyjne.

EXOBUS : Schemat połączeń
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EXOBUS : Opis techniczny
Dioda zielona: pokazuje stan
pracy magistrali RS-485
Zworka « PROG » :
 WłoŜona: normalny tryb pracy.

Zworka « AT » :
 Usunięta: normalny tryb pracy.
 WłoŜona: tryb pracy „slave”, pozwala
korzystać z tego samego adresu, który
ma
moduł
EXO8-220
lub
EXO8-DOMO. 8 wyjść modułu
EXOBUS będzie spełniało te same
funkcje jak te od EXO8.

Dioda czerwona: pokazuje status wczytanego do
pamięci przed chwilą identyfikatora ID LED :
 1 mignięcie : stan pamięci1.
 2 mignięcia: stan pamięci 2.
 …

Złącze Molex
dla magistrali
RS-485.

Ustawienia przełączników dip-switch
1
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Złącze RJ-45 dla magistrali RS-485

Wyjścia na
diody stanu

Połączenia śrubowe dla magistrali RS-485

Programowanie:


Zapisywanie jeden po drugim: identyfikator diody, który nie jest jeszcze zaprogramowany, jest rejestrowany
w momencie, gdy dana dioda została dołączona do modułu EXOBUS. Podłącz pierwszą diodę sygnalizacyjną,
jest zapisana na pierwszym miejscu (czerwona dioda mignie raz), a następnie usuń ją. Podłącz drugą diodę, jest
rejestrowana jako druga (czerwona dioda zamigota 2 razy), odłącz ją... i tak dalej, aŜ do 8.
 Rejestracja, gdy wszystkie diody stanu są wpięte w magistralę: usuń zworkę "Prog", włóŜ zworkę "AT", zielona
dioda zgaśnie, wyjmij zworkę "AT", umieść z powrotem zworkę "Prog". Wszystkie diody stanu są juŜ
zarejestrowane.

Reset pamięci:





Wyjmij zworkę « PROG »: zielona dioda świeci się dalej równomiernie.
Jeśli nie jest jeszcze włoŜona zworka « AT », to umieść ją.
Ustaw wszystkie przełączniki dip-switch na pozycję ON.
Wyłącz, a następnie włącz zasilanie: na przemian zamigota zielona i czerwona dioda. Po kilku sekundach zielona
dioda świeci się równomiernie. Pamięć jest wyczyszczona.
 WłóŜ na miejsce zworkę « PROG ».
 Usuń zworkę « AT ».
 Ustaw przełączniki dip-switch, aby odpowiednio je przyporządkować.
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5.10 EXI-IR, moduł wejściowy
dla odbiorników podczerwieni
Parametry podstawowe:
Wymiary: (szer., dł., wys.) 90x157x70 mm
Waga : 0,268 kg
Pobór prądu: 20 mA
Szerokość w rozdzielni: 3 pola

Charakterystyka
Do modułu EXI-IR moŜna podłączyć 4 miniaturowe odbiorniki podczerwieni IR-DOMO, które pozwalają na
sterowanie systemem przez pilota na podczerwień, po zarejestrowaniu w tym pilocie odpowiednich kodów –
rozpoznawanych przez system.
W systemie moŜna zainstalować maksymalnie 16 modułów EXI-IR, czyli 64 odbiorniki podczerwieni.
Zasięg pracy odbiorników jest zaleŜny od mocy pilota.

Wskazówki:
Zastosowanie pilotów do sterowania systemem niesie za sobą powaŜne korzyści, poniewaŜ obojętnie od ilości
stworzonych w pilocie przycisków wirtualnych, realizujących pojedyncze zadania lub złoŜone funkcje, nie
ponosi się na to dodatkowych kosztów (nie trzeba kupować dodatkowych modułów EXIBUS lub EXI-16CT,
wyłączników, itd., W pilocie moŜemy ułoŜyć o wiele więcej przycisków realizujących te same, albo całkowicie
inne funkcje, niŜ rzeczywiste wyłączniki zainstalowane w pomieszczeniach.
Piloty, oprócz sterowania samym systemem, mają moŜliwość bezpośredniego sterowania kaŜdym sprzętem
RTV, a więc znacznie bardziej integrują pracę systemu automatyki z pozostałymi urządzeniami.
Ze względów funkcjonalnych, zaleca się stosowanie pilotów uniwersalnych z dotykowym ekranem LCD
i posiadających tzw. funkcje „macro”. Tego typu piloty, posiadają wbudowane, podstawowe klawisze
nawigacyjne (które moŜna odpowiednio zaprogramować), a co najwaŜniejsze, pozwalają na tworzenie
wielopoziomowego MENU w dowolnym układzie oraz przypisywanie do jednego przycisku kilku lub
kilkunastu funkcji do wykonania, np. pod jednym przyciskiem (GOŚCIE – ustawiającym dom w przypadku
wizyty gości), moŜemy zaprogramować kolejno funkcje: zamknij wszystkie rolety, ustaw jasność światła w
jadalni na 100%, ustaw kinkiet nad kominkiem na 35%, włącz kinkiet w rogu na 50%, włącz oświetlenie
regałów w salonie, wyłącz telewizor, włącz amplituner, przełącz amplituner na CD, włącz odtwarzanie, itd. –
to wszystko stanie się po jednym naciśnięciu przycisku.

Połączenia z innymi urządzeniami systemu
Do modułu naleŜy doprowadzić:
 przewód magistrali systemowej z najbliŜszego modułu lub centrali (4 x 0,5mm, jeŜeli uŜywamy wejść
śrubowych lub przewód telefoniczny 6 Ŝyłowy zakończony wtykami RJ-11 – jeŜeli uŜywamy gniazd RJ11.
 przewody z odbiorników podczerwieni (3 Ŝyłowe – 3x0,5mm)
Moduły EXI-IR posiadają oddzielną pulę adresów od 1 do 16.
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EXI-IR: Opis techniczny
Dioda Zielona: pokazuje czy
działa magistrala RS-485.
Zworka « PROG » :
Musi być włoŜona.

Zworka « AT »:
Musi być wyjęta.
Łącze Molex
dla magistrali
RS-485
Ustawienia przełączników dip-switch
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Złącze RJ-45 dla magistrali RS-485

Wejścia do podłączenia
czujników podczerwieni

Połączenie śrubowe dla magistrali RS-485.

EXI-IR: Schemat połączeń
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5.11 DCL2000, klawiatura alfanumeryczna
Parametry podstawowe:
Wymiary: 140x140x25 mm
Waga: 0,240 kg
Pobór prądu:
w stanie spoczynku: 30 mA
podczas pracy:
116 mA

Charakterystyka
Klawiatura pozwala na sterowanie centralą systemu, załączanie scenariuszy, regulację i odczyt temperatury, itp.

Wskazówki:
Klawiatura jest rozwiązaniem alternatywnym do oprogramowania CONDOR, działającego na komputerze
podłączonym do systemu za pomocą interfejsu USB-DOMO. Oprogramowanie nie pozwala na odczyt bieŜącej
temperatury z czujników, jednak jest o wiele bardziej przejrzyste i posiada zdecydowanie więcej funkcji niŜ
klawiatura.

Połączenia z innymi urządzeniami systemu
Do klawiatury naleŜy doprowadzić przewód (4x0,5mm) magistrali systemowej, z centrali lub innego modułu.

Opis techniczny:
Ustawienia przełączników
dip-switch:
 1, 2 ,3: adres klawiatury
NieuŜyw
Połączenie
śrubowe

Schemat połączeń:
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6.

ADRESOWANIE URZĄDZEŃ

W systemie istnieją 3 grupy adresów – oddzielne dla kaŜdej grupy urządzeń:
1. EXBUS, EXI-16CT
2. EXI-IR
3. EXO8-230, EXO8-220BI, EXO8-DOMO, EXO-DIM, EXOBUS
Adres urządzenia nadaje się przez ustawienie odpowiedniej kombinacji przełączników dip-switch na płytce
urządzenia. Numeracja jest przedstawiona na poniŜszym rysunku.
Ustawienia przełączników dip-switch
1

5

9

13

2

6

10

14

3

7

11

15

4

8

12

16

Urządzeniom w kaŜdej grupie, naleŜy kolejno przyporządkować adresy, zgodnie z powyŜszym rysunkiem.
W przypadku modułów EXI naleŜy zacząć od modułów zainstalowanych w centrali.

Urządzenie EXO-DIM posiada 4 wyjścia i dwa takie urządzenia mogą być reprezentowane, jako jedno
urządzenie wyjściowe (1 moduł).
Na poniŜszym rysunku przedstawiono sposób adresowania modułów EXO-DIM:

Pierwsze 4 przełączniki oznaczają adres, następne 4 oznaczają urządzenie pierwsze lub drugie.
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7.

Uruchomienie systemu

Procedura ta, rozpoczyna się po instalacji okablowania, przed pierwszym włączeniem centrali systemu
automatyki domowej.
1.
2.
3.
4.

Sprawdź ustawienia adresowania (przełączniki dip-switch) wszystkich modułów dołączonych do
magistrali RS-485.
Uruchom centralę z akumulatora.
Podłącz zasilanie 220V.
Podłącz komputer do systemu za pomocą interfejsu USB-DOMO – zgodnie z opisem podanym w
„Podręczniku oprogramowania Condor” – rozdział 6 i dalej postępuj zgodnie z zawartymi tam
wskazówkami.

8.

Tabela poborów prądu
Pobór prądu (w mA)
Symbol

Nazwa urządzenia

W stanie spoczynku
(przekaźniki NO)

W stanie pracy
(przekaźniki NC)

D2000

Centrala Systemu

70

DCL2000

Klawiatura alfanumeryczna

116

EXIBUS

Moduł wejściowy dla 16 przycisków adresowalnych lub
czujników temperatury

17

EXI-IR

Moduł wejściowy dla 4 odbiorników podczerwieni

16

EXI-16CT

Moduł wejściowy dla 16 przełączników stykowych

20

EXO8-220

Moduł wykonawczy - 8 wyjść

14

260

EXO8-220 Bi

Moduł wykonawczy - 8 wyjść dwubiegunowych

14

260

EXO8-DOMO

Moduł wykonawczy - 8 wyjść bezpotencjałowych

14

260

EXO2-DOMO

Moduł wykonawczy - 2 wyjścia

20

60

EXO-DIM

Moduł płynnej regulacji oświetlenia dla 4 obwodów

EXOBUS

Moduł sygnalizacyjny

Inteligentny Dom
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