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Prezentacja aplikacji

1.

Oprogramowanie CONDOR zostało opracowane przez inŜynierów firmy AnB, we współpracy
z profesorami wyŜszej szkoły z Mons.
Architekci programu dołoŜyli wszelkich starań, aby system mógł być zaprogramowany i uŜytkowany
przez osoby, które nie posiadają duŜej wiedzy informatycznej. Nie mniej jednak niezbędna jest
podstawowa znajomość obsługi komputera.
Przed przystąpieniem do pracy z programem, prosimy o zapoznanie się z całą zawartością niniejszego
podręcznika.
Aplikacja umoŜliwia:
 zaprojektowanie systemu,
 przeprowadzenie symulacji działania systemu – jeszcze przed jego zainstalowaniem,
 zaprogramowanie systemu po wykonaniu instalacji,
 zarządzanie działającym systemem z poziomu komputera, ew. jego modyfikacje.
Słownik pojęć:
scena świetlna – jednoczesne wyłączenie zbędnego w danej chwili oświetlenia, z jednoczesnym załączeniem
wymaganych obwodów oświetleniowych i ustawieniem indywidualnego poziomu natęŜenia oświetlenia w
kaŜdym z tych obwodów.
Scena świetlna moŜe być uruchamiana: ręcznie – np. przyciskiem, automatycznie - np. przez czujnik,
automatycznie przez harmonogram, w róŜnych powyŜszych kombinacjach.
scenariusz – grupa róŜnego rodzaju, dowolnych funkcji systemu uruchamianych jednocześnie,
z uwzględnieniem zadanych warunków. Scenariusze uwzględniają zarówno działanie pojedynczych urządzeń,
ich grup a takŜe całych scen świetlnych.

Przykład:
Z chwilą uzbrojenia systemu alarmowego (wyjście uŜytkowników z domu), system automatyki:
zamknie wszystkie rolety, wyłączy całe oświetlenie za wyjątkiem przedsionka (w którym wyłączy to
oświetlenie po 30s.), jeŜeli czujnik zmierzchowy wskazuje zmrok – zapali się światło przy ścieŜce do
bramy i wyłączy się po 2 min. jednocześnie zostanie załączony harmonogram i scenariusz symulacji
obecności uŜytkowników w domu.
Adekwatnie po przyjściu uŜytkowników do domu i rozbrojeniu systemu, jeŜeli jest dzień, system
zapali światło w ciemnym przedsionku lub otworzy wybrane rolety, odblokuje zawór gazu i wody, itd.
Scenariusz moŜe być uruchamiany: ręcznie – np. przyciskiem, automatycznie - np. przez czujnik,
automatycznie przez harmonogram, w róŜnych powyŜszych kombinacjach.
PoniŜej przedstawiono niektóre z moŜliwości systemu:










sterowanie oświetleniem, w tym tworzenie zaawansowanych scen świetlnych,
sterowanie roletami i karniszami elektrycznymi,
sterowanie otwieraniem i zamykaniem bram wjazdowych i bram garaŜowych.,
sterowanie ogrzewaniem,
sterowanie nawadnianiem trawników,
sterowanie elektrozaworami bezpieczeństwa (wody/gazu),
sterowanie wszelkiego typu pompami, zworami ryglami elektromagnetycznymi,
tworzenie zaawansowanych scenariuszy działania systemu w róŜnych okolicznościach
rozmieszczenie przycisków sterujących w dowolnych miejscach tak, aby zawsze ten potrzebny był pod ręką,

Wszystkie te elementy będą działać w jednym spójnym systemie, korzystać z tych samych urządzeń,
bez konieczności ich dublowania, a jednocześnie wykorzystywać zdarzenia zachodzące w róŜnych
elementach systemu.
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2.

Instalacja programu

Instalacja oprogramowania CONDOR przebiega w j. francuskim - naleŜy zgadzać się na wszystkie
komunikaty wyświetlane przez aplikację.
Program zainstaluje się w katalogu: C:\Condor
Do współpracy z centralą D2000, wymagane jest zainstalowanie dodatkowych sterowników
dla interfejsu USB-DOMO (interfejs USB/RS485). Sterowniki, jak i samo oprogramowanie moŜna
pobrać ze strony internetowej firmy ADK GROUP.
Po zainstalowaniu, program daje moŜliwość pracy w językach:
Francuskim, Angielskim, Niemieckim, Holenderskim, Polskim i Włoskim.
Aby uruchomić program, uruchom plik: C:\condor\Condor.exe lub jego skrót na pulpicie (moŜe się
znajdować pod nazwą „DomoSim”.
Aby zmienić język programu na polski, naleŜy po instalacji otworzyć program i wybrać zaznaczone
pole:

a następnie wybrać j. polski (Polonais)
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3.

Rozpoczęcie pracy z programem

Z menu „Plik” wybierz „Nowa instalacja” – pokaŜe się okno z planem nr 1 i „ludzikiem” widzianym
od góry. Ludzik ten słuŜy do obrazowania działania systemu, przy zainstalowanych róŜnego rodzaju
czujkach, w których zasięg będziemy tego ludzika wprowadzać – na razie nie jest nam potrzebny –
odsuń go na bok, albo niech sobie stoi :)
Opis głównego okna:
do tych trybów będziemy się
często odwoływać.
Zapamiętaj je!

Tryb rysowania
Tryb projektowania
Tryb symulacji

Pasek narzędziowy

Pasek Menu

Pasek rysowania

rys. 1

Teraz zapisz swój projekt. Wejdź w menu „Plik” i kliknij „Zapisz jako” – pojawi się okno z danymi
do wypełnienia. MoŜesz wypełnić wszystko lub wpisać tylko nazwę – pod taką nazwą zostanie
utworzony nowy katalog „C:\Condor\Applications\{twoja nazwa}”. W tym katalogu umieszczane
będą wszystkie informacje związane z Twoim projektem. W katalogu tym znajdzie się m.in. katalog
„FICHE” zawierający główny plik Twojej instalacji. Tak więc, gdy będziesz chciał otworzyć zapisany
wcześniej projekt, po kliknięciu w menu „Plik” na opcję „Otwórz”, będziesz musiał kolejno wybrać:
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Dysk: C
Condor
Applications
{Twoja nazwa}
Fiche
{Twoja nazwa.DES}
Pamiętaj, Ŝe „Instalacja” to cały projekt, natomiast „Plan” to wycinek tej instalacji. Na planach
moŜesz umieszczać róŜne podkłady i elementy systemu, np. Plan 1 - obrazuje parter, Plan 2 - piętro,
Plan 3 - garaŜ, itd. Tworząc plany nie będziesz zmuszony do zacieśniania instalacji, a tym samym
będzie ona o wiele czytelniejsza.
Elementy na róŜnych planach będą ze sobą współpracowały, jak elementy na jednym planie.

4.

Tworzenie planu budynku

Plany instalacji nanosi się w trybie rysowania (rys. 1).
Program Condor posiada wbudowane funkcje graficzne, umoŜliwiające stworzenie prostego planu
budynku, jednak ze względów uŜytkowych zaleca się korzystanie z gotowych planów o moŜliwie
nieduŜej ilości szczegółów tak, aby nie zaciemniały nanoszonej instalacji, a zwłaszcza symboli
elementów i opisów tych symboli, które będą potrzebne do zaprogramowania systemu i sterowania
tym systemem. Jednym słowem plan powinien być czytelny.
Aby dodać podkład graficzny, najpierw rozciągnij sobie plan na cały ekran, a następnie kliknij
na białym polu prawym klawiszem myszki i zaznacz „Tło” a następnie „Dodaj”.
Z listy wybierz miejsce zapisania Twojego podkładu (w zasadzie powinieneś zapisywać te podkłady
w katalogu „C:\Condor\Applications\Nazwa_projektu\Img\”, (który zostanie automatycznie utworzony
w katalogu z Twoją nazwą) – wtedy wszystko będzie „pod ręką”.
Kiedy podkład pojawi się na ekranie, moŜesz wcisnąć klawisz „shift” i trzymając wciśnięty lewy
klawisz myszy – przesunąć podkład w miejsce, które Ci najbardziej odpowiada. Następnie puść
klawisz „shift” i dwa razy kliknij lewym klawiszem myszy na podkładzie – tło się zakotwiczy
(nie będzie juŜ moŜliwości zmiany tego połoŜenia).
Dla działania systemu nie mają znaczenia Ŝadne elementy naniesione na plan w trybie rysowania,
np. przewody. JeŜeli są Ci do czegoś potrzebne - moŜesz je nanieść, jednak raczej trudno będzie
odzwierciedlić na tym planie całą instalację elektryczną.
Pamiętaj, Ŝe celem programu jest wizualizacja działania urządzeń systemu i samo zaprogramowanie
systemu, a nie projektowanie instalacji elektrycznej – do tego słuŜą inne programy.
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Porada:
Plik planu powinien być utworzony w formacie „jpg” i w rozdzielczości o ok. 20-30% niŜszej,
niŜ rozdzielczość ekranu komputera, na którym odbywać się będzie korzystanie z programu – zapewni
to miejsce na dodatkowe elementy sterujące, niezamieszczane bezpośrednio na planie podkładu.
JeŜeli plik podkładu jest zbyt duŜy i nie mieści się na ekranie, podziel go na mniejsze i utwórz osobne
plany.
Do planu moŜesz dodawać prostą grafikę wybierając narzędzie z paska grafiki lub teŜ własne opisy –
wybierając ikonę „A” z tego paska. Aby dodać napis wciśnij ikonę „A”. W polu, które się pojawi
wpisz odpowiedni tekst i zatwierdź go klawiszem „ENTER”. Na jednym planie moŜesz zamieścić
do 20 pól tekstowych.
Funkcje na tekście (musi być wciśnięta ikona „A”):






5.

modyfikacja tekstu
- CTRL + lewy klawisz myszy na tekście.
usunięcie tekstu
- CTRL + lewy klawisz myszy na tekście – trzymając wciśnięty
klawisz CTRL zaznacz tekst – a następnie kliknij na ikonę „X” na górnym pasku (usuń),
trzymając dalej wciśnięty CTRL wciśnij 3 x ENTER puść CTRL i jeszcze raz wciśnij
ENTER.
przesunięcie tekstu
- SHIFT + lewy klawisz myszy.
modyfikacja funkcji - CTRL + prawy klawisz myszy na elemencie.

Tryb projektowania i programowania

Gdy mamy juŜ ułoŜony plan obiektu, moŜemy przejść do następnego kroku, czyli projektowania
i programowania systemu. W tym celu naleŜy wcisnąć drugą ikonę od lewej strony (rys. 1).
W tym trybie nanosi się na plan elementy sterujące i wyjściowe oraz określa parametry ich działania.

5.1.

Definicje poszczególnych elementów wejściowych i wyjściowych

PoniŜej zamieszczono wyjaśnienie do występujących w programie elementów sterujących
i zasilających. NaleŜy pamiętać, Ŝe elementy te jedynie odzwierciedlają sposób działania
rzeczywistych urządzeń, a nie są ich wierną kopią – dlatego nie ma ich zbyt wiele. Po naniesieniu tych
elementów na plan - naleŜy je opisać (nazwać), aby wiedzieć, które urządzenie do czego słuŜy.
Dla bardziej zaawansowanych :)
MoŜesz otworzyć zestaw narzędziowy – z menu „Edycja”, wybierz „Edycja zestawu narzędziowego”,
a w białych polach będziesz mógł pozmieniać nazwy tych urządzeń na takie, jakie Ci najbardziej
odpowiadają. MoŜesz utworzyć kilka zestawów narzędziowych i zapisać je pod róŜnymi nazwami,
a następnie wczytywać, wybierając z menu kolejno: Parametry/Widok/Boite a outils.
Prosimy, aby tego jednak nie robić, dopóki nie nauczysz się w pełni korzystać z systemu.
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Input (wejścia) – czyli: przyciski, czujniki, przełączniki, styki urządzeń sterujących, itp.
Przyciski typu naciśnij i puść (zwierają styk tylko w chwili przyciskania) – podstawowy
typ przycisków do sterowania systemem – oświetleniem, roletami, załączaniem
i wyłączaniem róŜnych urządzeń. Np. jedno naciśnięcie włącza jakiś obwód, dłuŜsze
naciśnięcie włącza jakieś inne obwody, itd. W ściemniaczach dłuŜsze naciśnięcie rozjaśnia
/ ściemnia oświetlenie. Przyciski mogą takŜe obrazować krótkotrwałe impulsy sterujące
z innych systemów. W późniejszej części przypiszemy te elementy fizycznym
wyłącznikom, podłączonym do modułów wejściowych.
Przełączniki odzwierciedlają działanie urządzeń, które na stałe podają jakiś sygnał
(czyli bistabilne). Do póki sygnał będzie zmieniony – system moŜe podporządkowywać
swoje działanie takim przełącznikom (w rzeczywistości stykom fizycznych przełączników
lub stykom innych systemów/urządzeń podłączonych do odpowiednich wejść). Przykład:
Pokrętło moŜe obrazować styki czujnika zmierzchowego. Do póki styki będą w jednym
połoŜeniu np. NO – system będzie wiedział, Ŝe jest dzień, jeŜeli styki przejdą w NC –
system odczyta to jako noc. Podobnie jest np. z uzbrojeniem systemu alarmowego, jeŜeli
NC – system jest uzbrojony, jeŜeli NO – nieuzbrojony, itd.
Czujki punktowe. Te elementy obrazują róŜnego rodzaju czujki działające punktowo.
Ich zadziałanie będzie powodowało, tak jak w przypadku przycisków wywołanie jakiejś
funkcji, ew. podtrzymanie działania jakiejś funkcji do póki czujka jest aktywna
(lub zaprzestania po jakimś czasie od dezaktywacji tej czujki). Po naniesieniu na plan,
pokaŜe się okno, w którym będziemy mogli ustawić zasięg działania tej czujki (oczywiście
tylko dla potrzeb symulacji, w rzeczywistości trzeba wyregulować prawdziwą czujkę).
Czujka będzie emitować przerywaną linię. JeŜeli wprowadzimy na taką linię naszego
ludzika (w trybie symulacji) – czujka zadziała i coś nam załączy. Tego typu czujki mogą
obrazować np. kontaktrony reagujące na otwarcie drzwi i okien, czujki gazu, zalania, itp.
Mogą to być zarówno czujki bezpośrednio podłączone do modułów wejściowych, jak teŜ
styki systemu alarmowego – przekazujące odpowiednie informacje.
Czujki przestrzenne. Zasada taka sama jak czujek punktowych, tylko w tych elementach
ustawia się zasięg działania przestrzenny (przesuwając punkty x,y) lub skalę.
Mogą obrazować działanie czujek ruchu – podczerwieni, mikrofalowych, dymu, gazu, itp.
Czujnik temperatury. Zostanie przypisany rzeczywistemu czujnikowi. SłuŜy do
ustawiania Ŝądanej temperatury w danym pomieszczeniu. W symulacji zmieniając jego
wartość moŜemy obserwować działanie urządzeń z nim związanych, np. elektrozaworów
grzejników.
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Output (wyjścia) – czyli obwody zasilane przez system, którymi będziemy sterować, załączając je
przy pomocy powyŜszych urządzeń wejściowych, scenariuszy, harmonogramów, itd.
Wszystkie symbole działają w sposób jednakowy, czyli pokazują zadziałanie jakiegoś urządzenia,
a kaŜde z nich oznacza konkretny obwód elektryczny uruchamiany z modułu wyjściowego fizycznej
instalacji. Wybranie jakiegoś symbolu ma znaczenie jedynie dla własnej orientacji w systemie, np.:
Ŝarówka oznacza obwód oświetleniowy (Ŝarówka z podziałką obrazuje ściemniacz,
w symulacji, w miarę ściemniania/rozjaśniania obwodu - na podziałce będzie przesuwać się
strzałka). śarówka moŜe teŜ obrazować np. rzeczywiste gniazdko, do którego zamierzamy
podłączyć obwód ściemniany, np. lampy stojącej w salonie.
gniazdko moŜe wskazywać zarówno rzeczywiste gniazdko, jak i jakikolwiek obwód
elektryczny, którym będziemy sterować
grzejnik moŜe obrazować zarówno obwód elektryczny załączający ogrzewanie elektryczne,
jak i np. elektrozawór grzejnika.
lampki mogą wskazywać np. zielona – otwarcie rolety (uruchomienie jednego obwodu),
a czerwona – zamknięcie tej rolety (drugi obwód), albo teŜ zadziałanie jakiegokolwiek innego
obwodu.
zawór moŜe wskazywać rzeczywisty elektrozawór, np. wody lub gazu, jak teŜ pompę
zraszaczy, itp.
jakiś inny obwód, np. wentylator, neon, itd.
Obojętnie, który z powyŜszych elementów przeniesiemy na plan, powinniśmy go opisać
(w jego właściwościach), aby później nie mieć problemów z jego identyfikacją.
Elementy dodatkowe.
Bit pamięci – wirtualne narzędzie, które będziemy nanosić w razie potrzeby na plan (gdzieś
z boku – Ŝeby nie przeszkadzał). Bit ten będzie nieraz potrzebny do zapamiętywania stanu
jakiegoś urządzenia, aby inne urządzenia mogły skorzystać z tej informacji.
Licznik – takŜe wirtualne narzędzie, które zlicza ilość wystąpień danego zdarzenia
i wykonuje funkcje, które przypiszemy do konkretnych pozycji licznika, np. jeŜeli licznik
przypiszemy do przycisku, aby zliczał naciśnięcia, to moŜemy ułoŜyć funkcję:
jeŜeli licznik=1 – zapal światło główne, jeŜeli licznik=2 zgaś światło główne i zapal lampkę,
jeŜeli licznik>=3 – zapal światło górne, lampkę, zamknij zasłony, itd.

UWAGA!
Liczniki muszą zostać umieszczone na planie przed rozmieszczeniem na nim elementów, którymi
te liczniki mają sterować!
Przed przystąpieniem do rozmieszczenia elementów sterujących i obwodów wyjściowych, nanieś
na plan wszystkie 8 liczników (gdzieś z boku). JeŜeli z nich nie skorzystasz – będziesz mógł je
później usunąć.
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5.2.

Rozmieszczenie na planie elementów wejściowych i wyjściowych

JeŜeli masz juŜ jakiś pomysł na własną instalację i z grubsza wiesz czego potrzebujesz – moŜesz
przystąpić do projektowania systemu, jeŜeli nie, zastanów się, co powinieneś ująć w systemie.
Podpowiedź (najbardziej uŜyteczne):
1. Oświetlenie salonu, jadalni, kuchni (górne, kinkiety, gniazda, do których będą podłączone
np. lampy lub podświetlane gabloty). Wybierz punkty, w których powinno być oświetlenie
regulowane (ściemniane) dla róŜnych scen świetlnych.
2. Oświetlenie korytarzy, wiatrołapu, garaŜu, ew. innych pomieszczeń.
3. Rolety lub karnisze elektryczne (dwa obwody/lampki na jedną roletę).
4. Brama garaŜowa, ew. wjazdowa.
5. Oświetlenie tarasu, ew. ścieŜki do domu.
6. Gniazdka na zewnątrz budynku (np. taras, zimowe oświetlenie, itp.)
7. Elementy bezpieczeństwa, np. gniazdko w kuchni, do którego będzie podłączany sprzęt typu
frytkownica, opiekacz, itp., gniazdko do prasowania, itd.
8. Zawory bezpieczeństwa – wody, gazu.
9. Zawory ogrzewania CO lub obwody ogrzewania elektrycznego (przypominamy, Ŝe nie jesteś
uzaleŜniony od fizycznych obwodów grzejnych (np. piec dwuobwodowy), poniewaŜ system moŜe
sterować zarówno całym obwodem grzejnym (przez elektrozawór), jak i bezpośrednio
pojedynczym grzejnikiem, przez zastosowanie głowicy termoelektrycznej.
Przy nanoszeniu elementów (a najlepiej jeszcze w trakcie planowania), jest spisać sobie listę własnych
pomysłów i zaleŜności, jak ten system lub dane urządzenie powinno się zachowywać w określonych
warunkach., np.:
-

-

-

-

-

co powinno się wydarzyć, gdy czujnik zmierzchowy wskaŜe noc (np. 1. aktywacja czujnika na
tarasie, który będzie zapalał lamy na 3 min. po wykryciu ruchu, 2. automatyczne zamknięcie rolet
(za wyjątkiem drzwi na taras), 3. Przycisk oświetlenia tarasu po dłuŜszym przytrzymaniu powinien
włączać/wyłączać światła bez względu na czujnik ruchu (goście), jeŜeli otworzy się brama
garaŜowa – powinno się włączyć światło w garaŜu, itd.
co ma się wydarzyć, gdy czujnik zmierzchowy znowu wskaŜe dzień (np., jeŜeli system alarmowy
jest nieuzbrojony (uŜytkownicy w domu), to w dni robocze odsuń karnisz w sypialni
o godz. 7:00 (w zimie, gdy będzie ciemno i trzeba zapalić światło – system nie odsunie karnisza),
wyłącz lampki świąteczne na zewnątrz, itp.,
co ma się wydarzyć, gdy system alarmowy zostanie uzbrojony (wyjście z domu), np. 1. zamknięcie
wszystkich rolet, 2. wygaszenie wszystkich świateł, 3. zamknięcie zaworów wody i gazu, jak
powinno zachować się ogrzewanie, itd.
jak powinno zachowywać się ogrzewanie w określonym czasie, w poszczególne dni i w zaleŜności
czy uŜytkownicy są w domu czy teŜ nie – dla kaŜdego pomieszczenia, w którym mamy osobny
obwód, czy ogrzewanie powinno być wstrzymywane w jakiś okolicznościach (np. otwarcie okna).
Jak mają pracować zraszacze ogrodowe, (np. jeŜeli czujnik wilgotności wskazuje „sucho” włącz
zraszacze, jeŜeli zadziała czujnik opadów deszczu – przerwij zraszanie na czas działania tego
czujnika, zraszacze wyłączone w godz. od 12 do 15 niezaleŜnie od czujnika wilgotności,
przerwanie zraszania w ogrodzie na 5 min., jeŜeli czujnik ruchu wykryje ruch, itd?

To tylko przykłady, wszystko zaleŜy od własnej pomysłowości.
Zapisuj wszystko, co przyjdzie Ci do głowy – 99% Twoich pomysłów da się zrealizować!
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Proponujemy zachować jakąś logikę w rozmieszczaniu elementów na planie i zacząć
np. od rozmieszczenia w pierwszej kolejności elementów wyjściowych, czyli obwodów zasilających,
którymi chcemy sterować (punkty oświetleniowe, gniazdka, itd.).
Gdy rozmieścisz juŜ te elementy, nanieś elementy wejściowe (sterujące).
Zacznij od tych głównych, które będą w podstawowym stopniu sterowały systemem, np. przełącznik
czujnika zmierzchowego, przełącznik stanu uzbrojenia systemu alarmowego, przełącznik stanu alarmu
(Włamanie), itp.
Następnie nanieś czujki, które w zaleŜności od potrzeb będą realizowały wymagane funkcje.
Teraz moŜemy nanosić na plan nasze przyciski. Pamiętaj przy tym o kilku podstawowych zasadach:
1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

W przeciwieństwie do typowej instalacji, te wyłączniki mogą być rozmieszczane w dowolnych
miejscach, nie koniecznie w pobliŜu obwodu, którym sterują. Nie musisz biegać od okna do
okna, aby zamknąć wszystkie rolety.
Rozplanuj wyłączniki tak, aby zawsze mieć w pobliŜu te najbardziej potrzebne (najbliŜsze
otoczenie).
Jeden wyłącznik moŜe mieć kilka funkcji, np. krótkie i długie przyciśnięcie – realizujące
zupełnie inne zadania.
Jeden wyłącznik/czujka moŜe sterować pojedynczym obwodem lub wieloma wybranymi
obwodami, np., jeŜeli w łazience zastosujesz czujnik ruchu, który będzie załączał światło,
to równie dobrze ten sam czujnik moŜe załączać, np. pompę obiegu ciepłej wody (bo przecieŜ
nie musi pracować cały czas, zuŜywać energii i niepotrzebnie mocno się eksploatować?)
Jeden obwód moŜe być sterowany kilkoma wyłącznikami umieszczonymi w róŜnych miejscach,
przy czym kaŜdy z nich, moŜe sterować tym obwodem lub grupą urządzeń obejmujących
ten obwód, w sposób inny od pozostałych.
MoŜesz zastosować panele wieloprzyciskowe – wtedy w wyłączniku o typowych rozmiarach
będziesz miał, np. 8 przycisków, które moŜesz dowolnie oznaczyć napisem lub ikoną
(na niŜej przedstawionym przykładzie, grupy przycisków po 8 i 4 przyciski - to właśnie takie
panele). Nie musisz mieć w salonie „pół metra” wyłączników na ścianie.
W miejscach, w których występuje duŜa ilość obwodów oświetleniowych, np. salon z jadalnią,
warto rozwaŜyć, czy lepiej jest mieć wyłącznik dla kaŜdego obwodu, czy teŜ moŜe zamiast tego,
wyłączniki, które będą realizowały całe sceny świetlne, lub scenariusze (z reguły mamy tylko
kilka ustawień oświetlenia, z których korzystamy tak naprawdę) – moŜesz w ten sposób
zaoszczędzić trochę wejść, a więc kosztów, a sceny świetlne będziesz mógł zawsze
zmodyfikować wg. potrzeb. JeŜeli zdecydujesz się jednak na indywidualne sterowanie kaŜdym
obwodem – powinieneś i tak przewidzieć wyłączniki dla scen świetlnych – na prawdę warto!
Nie musisz dla kaŜdego obwodu zasilającego stosować przycisku sterującego, a więc moŜesz
oszczędzić zarówno na samych wyłącznikach (zredukować ich ilość), jak i na systemie
(potrzebna będzie mniejsza ilość modułów wejściowych i identyfikatorów przycisków).
Zastanów się zatem, czy któryś z juŜ istniejących elementów systemu moŜe sterować tym
obwodem, np. inny obwód oświetleniowy. Przykład WC: wentylatorem moŜe sterować zamiast
przycisku obwód oświetleniowy, tzn., jeŜeli będzie on załączony odpowiednio długo (dłuŜszy
pobyt w toalecie) – załączy obwód wentylatora, który wyłączy się dopiero po jakimś czasie
od momentu, gdy światło juŜ zgaśnie (a nie w momencie, w którym jest najbardziej niezbędny,
czyli po zakończeniu... :) – zaoszczędziłeś jedno wejście + koszt wyłącznika i jest to o wiele
bardziej funkcjonalne.
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9.

Pamiętaj o róŜnego rodzaju zaleŜnościach pomiędzy urządzeniami, np., gdy włączysz w toalecie
światło, a następnie kinkiet przy lustrze, to wychodząc z toalety, tym samym przyciskiem
moŜesz wyłączyć zarówno światło, jak i kinkiet, JeŜeli wstawisz tam czujkę, to nie musisz
wstawiać wyłącznika, a jeŜeli go wstawisz (np. do załączania światła i przedłuŜania czasu
oczekiwania na aktywność czujki – jeŜeli zamierzasz wejść pod prysznic, a więc zniknąć
z obszaru wykrywania czujki), to czujka moŜe sama wyłączyć światło w przypadku
zapomnienia, np. po 3 min. - jeŜeli nie wykryje Ŝadnej aktywności lub teŜ po 10 min.
w przypadku opóźnienia.
Warto więc od razu zacząć się zastanawiać, jak to wszystko ma działać w praktyce.

Aby rozpocząć nanoszenie elementów, przejdź do trybu projektowania-programowania (1) a następnie
kliknij na ikonę rozmieszczenia elementów (2) – pokaŜe się okno zestawu narzędziowego.
Znajdź właściwy element, a następnie, trzymając wciśnięty klawisz „shift”, najedź myszką na
wybrany element, wciśnij lewy klawisz i przesuń element na plan w odpowiednie miejsce, następnie
puść lewy klawisz i zwolnij „shift”.

1

2

W ten sam sposób moŜesz przesuwać elementy na planie.
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Aby zmienić właściwości elementu na planie – wciśnij CTRL i prawy klawisz myszy na danym
obiekcie znajdującym się na planie – pokaŜe się okno Edycji i modyfikacji obiektu:.

W otwartym oknie moŜesz:
1.

Zmienić typ elementu – zaznaczając nowy w okienku „Wybrany obiekt”.

2.

Dodać własny opis, np. „Otw. rolety lewej”, „Światło środek”, itd.

3.

Zmienić rodzaj styku NO lub NC (przyciski powinny być NO – domyślnie), natomiast inne
elementy, np. czujki – zgodnie z rzeczywistym działaniem. Dla samej symulacji jest to obojętne.

4.

Dodać obiekty powiązane (równoległe). Jest to przydatne jedynie dla wizualizacji w programie,
a nie działania prawdziwego systemu. Np., jeŜeli na tarasie wstawiliśmy Ŝarówkę obrazującą
obwód oświetleniowy, to w rzeczywistości sterujemy jedynie tym obwodem (na którym jest
zainstalowana jedna lub kilka lamp), podając napięcie z modułu na ten właśnie obwód. Ale aby
oddać rzeczywistość w programie - moŜemy do tego obwodu dołączyć następne Ŝarówki, nie
tworząc rzeczywistego obwodu. Elementy powiązane róŜnią się od fizycznych tym, iŜ nie
wyświetlają nad sobą swojego symbolu. Aby dodać taki obiekt do wybranego elementu, wybierz
go z okienka „Obiekty dynamicznie powiązane” i wciskając „shift” oraz lewy klawisz myszy –
przeciągnij na plan w odpowiednie miejsce.

Takie elementy, jak: Warunki, Grupy, Sekwensery – pokaŜą się nam później, gdy juŜ je ułoŜymy.
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Przykład planu:

5.3.

Opis funkcji systemu

MoŜliwości:
 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 30 min na dobę
 8 liczników
 64 warunki na funkcje
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5.3.1 Opis ogólny funkcji
Aby kontrolować kaŜde z wyjść, potrzebne będzie przydzielenie funkcji układom wejściowym:
jakie rozkazy? o jakim czasie? pod jakimi warunkami?
Do dyspozycji mamy 24 róŜnego rodzaju funkcje. Niektóre z nich są bardzo proste, inne bardziej
skomplikowane - słuŜące do bardzo zaawansowanych operacji.
JeŜeli którejś z nich nie zrozumiesz – nie przejmuj się.
Tego typu systemy mają tą zaletę, Ŝe jeden problem moŜna rozwiązać na kilka róŜnych sposobów.
Aby uzyskać dostęp do funkcji, kliknij na ikonie:
PokaŜ/Ukryj funkcje

ukaŜe się lista wyboru funkcji:

WAśNE !
Funkcje umieszczone na tym pasku, ułoŜone są kolejno od lewej do prawej strony, wg. priorytetu.
Pierwsza funkcja z lewej strony ma najniŜszy priorytet, który rośnie w kaŜdej kolejnej funkcji, aŜ
dochodzi do ostatniej funkcji o najwyŜszym priorytecie, czyli funkcji „Wymuszenie zera”.
Oznacza to, Ŝe jeŜeli danemu elementowi przypiszesz dwie funkcje, które mogą zadziałać
jednocześnie (i tak zadziałają), element zareaguje zgodnie z funkcją o wyŜszym priorytecie.
Blok funkcyjny
to okno określające daną funkcję, w którym moŜemy przypisać tej funkcji:
Atrybuty - sposób działania
elementu wejściowego, np. długie
przyciśnięcie dla przycisku lub inne
okna do wpisania parametrów, np.
temperatury

WEJŚCIE
Element sterujący funkcją
MoŜe to być zarówno wejście, np.
przycisk, jak i wyjście,
np. obwód oświetleniowy do
sterowania innym obwodem.

Podwójne kliknięcie na szarym polu
- otworzy listę zdefiniowanych
funkcji, aby powrócić ponownie
kliknij 2 razy
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Warunek, pod jakim ta funkcja zostanie
wywołana dla konkretnego obwodu
(wcześniej naleŜy te warunki utworzyć)

Podwójne kliknięcie
w białych polach otworzy listy
rozwijane

WYJŚCIE
Obwód wyjściowy
sterowany tą funkcją
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Domyślnie otwiera się prosta funkcja „Przełącznik inwersji sygnału”, czyli Włącz / Wyłącz.
W niebieskim polu widzimy nazwę funkcji, a poniŜej bardzo przydatny schemat – obrazujący
działanie tej funkcji (jeŜeli nazwa niewiele nam mówi).
Dolna część przedstawia przycisk (lub sygnał z jakiegoś urządzenia) i jego zachowanie, natomiast
górna – zachowanie obwodu wyjściowego. Strzałki zaznaczają moment reakcji wyjścia na sygnał
z wejścia.
W omawianej funkcji widzimy, Ŝe:
• naciśnięcie przycisku (podniesienie dolnej kreski) – spowoduje zadziałanie wyjścia
(podniesienie górnej kreski),
• puszczenie przycisku (opadnięcie dolnej kreski) – Ŝadnej reakcji – wyjście dalej aktywne
• kolejne przyciśnięcie przycisku – wyłączenie wyjścia (obniŜenie górnej kreski)
Połączenie wejść z wyjściami
Przy otwartym bloku funkcyjnym (wybrana któraś z funkcji) kliknij lewym klawiszem myszki na
urządzeniu wejściowym (na planie), np. na przycisku (w lewym górnym okienku bloku funkcyjnego
pokaŜe się jego symbol). Następnie puść klawisz myszki i przesuń ją na obiekt, który ma być
sterowany tym przyciskiem (pokaŜe się przerywana linia łącząca), a następnie kliknij na elemencie
docelowym (jego symbol pokaŜe się w prawym dolnym okienku). Kliknij na „Zatwierdź – numery
urządzeń znikną i moŜesz połączyć kolejne elementy dla tej samej funkcji.
Uwaga: ta metoda działa jedynie w przypadku, gdy łączysz urządzenie wejściowe, oznaczone
symbolem „I” lub „IB” z urządzeniem wyjściowym „Q” lub „QB”. JeŜeli chcesz, aby na wejściu
znalazło się coś innego, np. inne wyjście – dwukrotnie kliknij na białym polu wejścia, a otrzymasz
listę wszystkich elementów do wyboru, ew. najedź myszką na dany element, np. Ŝarówkę, wciśnij
CTRL + lewy przycisk myszy.
Od tej chwili wejście, np. przycisk będzie realizował przypisaną mu funkcję. MoŜesz to sprawdzić
przełączając się w tryb symulacji:

Symulacja

Stop
Uruchom

a następnie klikając na przycisk „uruchom”. Po kliknięciu na zaprogramowany wcześniej przycisk
powinna zadziałać wybrana funkcja i np. Ŝarówka powinna się zaświecić. Aby wyjść z symulacji –
wciśnij „Stop” i przełącz się do trybu programowania.
UWAGA: Nie moŜna przypisać dwóch funkcji tej samej parze wejścia i wyjścia. JeŜeli spróbujemy to
zrobić, pojawi się ostrzeŜenie „Niedozwolone duplikaty”, z podaniem numeru linii w edytorze
funkcji, w której juŜ takie połączenie istnieje. Edytor jest wyświetlony pod spodem, jednak nie widać
jego zawartości. Przełącz się do innej zakładki, a następnie powróć do Edycji, aby wyświetlić funkcje
(nr linii wyświetlony jest na końcu funkcji).
MoŜemy jednak dokonać połączenia tego samego wejścia z wyjściem – stosują wykluczające się
warunki dla kaŜdej funkcji lub teŜ, gdy w jednej z nich zastosujemy długie przyciśnięcie (zaznaczenie
okna wyboru).
 Aby usunąć daną funkcję, kliknij na niej, a następnie kliknij na pomarańczowym polu
z krzyŜykiem „Usuń”. UWAGA! Po usunięciu funkcji wejdź w menu „Programowanie” i wybierz
„Usuń nieuŜywane funkcje”!
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Tryby pracy przycisku
Istnieją dwa tryby pracy przycisku:
1. W którym występuje jedno zwykłe naciśnięcie.
2. W którym rozróŜniane są dwa rodzaje naciśnięcia – krótkie i długie
Jeśli podczas programowania nie wymaga się długiego naciśnięcia (wybór w oknie bloku
funkcyjnego), wszystkie funkcje zachowują się normalnie (zwykłe naciśnięcie).
JeŜeli zaprogramowane zostało długie naciśnięcie, jest ono wykrywane, gdy sygnał trwa dłuŜej niŜ
jedną sekundę. Zwykłe naciśnięcie przechodzi w krótkie, kiedy generowany sygnał trwa krócej niŜ
jedną sekundę.
Tak więc, jednym przyciskiem moŜemy przy krótkim przyciśnięciu włączać/wyłączać jeden lub kilka
obwodów, a długim przyciśnięciem realizować zupełnie inne funkcje, np. sterować częścią tych
samych obwodów, którymi steruje krótkie naciśnięcie, a dodatkowo włączać/wyłączać inne obwody.
Wszystkie zadania uruchamiane krótkim naciśnięciem zawsze reagują na opadającą stronę zbocza
sygnału wejściowego, np. wtedy, gdy zwolnimy wciśnięty przycisk.
Następujące funkcje nie uwzględniają w sobie długiego naciśnięcia:
Zegar, Załącz/Wyłącz (ON/OFF), wymuszanie 0(1), przedłuŜenie oczekiwania oraz funkcje
termostatu.

5.3.2 Zestawienie funkcji
5.3.2.1 FLESZ – Pulsowanie migotanie

Naprzemiennie włącza i wyłącza wyjście, co 1s.
Przykład:
Zapalanie i gaszenie wybranych lamp, w przypadku
wystąpienia alarmu.
Funkcja działa, gdy wejście jest aktywne.
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5.3.2.2 Zegar

Sterowanie czasowe wyjściem.
Załączenie wybranych wyjść o określonej godzinie, z lub bez
uwzględniania parametrów warunkowych.
Przykład:
Codziennie o godzinie 08.00 włącza filtr i oświetlenie w
akwarium, a wyłącza o godzinie 22.00.
Funkcja moŜe np. włączać bit pamięci w określonych
godzinach. Bit pamięci moŜe być warunkiem lub wejściem
dla innych funkcji korzystających z tej informacji.

5.3.2.3 Licznik – (Timer) z powtórzeniami

Funkcja włączająca obwód na zadany czas.
Kolejny sygnał wejściowy rozpoczyna odliczanie czasu
od nowa.
Jednostką czasu jest sekunda [od 0 do 9999]

Przykład:
Czujka ruchu załącza oświetlenie na zadany czas, a w
przypadku, gdy wykryje obecność osób w tym czasie,
ponownie odlicza czas – nie pozwalając na wyłączenie
obwodu (zapobiega migotaniu).
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5.3.2.4 FLESZ – Licznik – (Timer) bez powtórzeń

Funkcja włączająca obwód na zadany czas. Kolejny sygnał
wejściowy nie przedłuŜa czasu działania wyjścia.
Jednostką czasu jest sekunda [od 0 do 9999]
Funkcja licznika czasu bez powtórzeń pozwala na aktywację
wyjścia na jeden okres czasu, bez moŜliwości ponownego
przedłuŜenia,
po
ponownym
wystąpieniu
sygnału
wejściowego. Przy włączonej funkcji oszczędzania – kolejne
wystąpienie sygnału wejściowego – wyłączy obwód

5.3.2.5 PrzedłuŜenie sygnału

Funkcja uruchamia wyjście w momencie pojawienia się
sygnału wejściowego i utrzymuje wyjście aktywnym przez
zadany okres czasu, pomimo ustania sygnału wejściowego.
Jednostką czasu jest sekunda [od 0 do 9999]
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5.3.2.6 Opóźnienie sygnału

Funkcja załącza obwód po upływie określonego czasu
trwania sygnału wejściowego i utrzymuje ten obwód
włączonym do chwili ustania tego sygnału.

5.3.2.7 Chwilowe opóźnienie

Funkcja po otrzymaniu sygnału wejściowego rozpoczyna
odliczanie podanego czasu opóźnienia, po którym uruchomi
wyjście na podany czas działania tej funkcji.

Jednostką czasu jest sekunda (od 0 do 9999).
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5.3.2.8 Opóźnienie na Ŝądanie

Funkcja aktywuje dane wyjście dopiero w momencie, gdy
wejście przestaje być aktywne i pozostawia to wyjście
aktywnym – na ustawiony czas.

5.3.2.9 ON – OFF Włącz - Wyłącz

Funkcja aktywuje wyjście na czas działania sygnału
wejściowego.
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5.3.2.10 Inwersja sygnału

Wystąpienie sygnału wejściowego zmienia stan wyjścia na
przeciwny.
Podstawowa funkcja typowego wyłącznika monostabilnego
(domyślna). KaŜdy sygnał wejściowy będzie na przemian
załączał i wyłączał wyjście. JeŜeli wyjście będzie
uruchomione inną funkcją – pojawienie się sygnału
wejściowego wyłączy to wyjście

5.3.2.11 Ściemniacz światła

Funkcja pozwala na sterowanie obwodami ściemnianymi.
Krótkie naciśnięcie przycisku odpowiada za zapalenie lub
zgaszenie lampy (tak jak Inwersja sygnału).
Długie naciśnięcie steruje natęŜeniem światła.
Czas trwania pojedynczego cyklu dostrojenia lampy wynosi
mniej więcej 8 sekund, po tym czasie poziom intensywności
zostaje odwrócony.
Bez początkowego wyboru jasności, ściemniacz zapala
światła zgodnie z ostatnimi ustawieniami. Zapamiętywany
jest ostatni poziom natęŜenia oświetlenia.
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5.3.2.12 Przełącznik z pamięcią

Funkcja pamięta poprzedni stan wyjścia.
Z kaŜdym wystąpieniem sygnału wejściowego, odwraca
zapamiętany stan i ustawia go na wyjściu.
Jeśli wyjście było załączone przez inną komendę, funkcja
wymusi stan, który pamięta.

Przykład:
Przycisk E1 steruje w tym samym czasie wyjściami S1 oraz S2. Przełącznik E2 kontroluje tylko
wyjście S2.







naciśnięcie E2 (inwersja sygnału): załącza S2
naciśnięcie E1 (inwersja sygnału): załącza S1, a S2 wyłącza
naciśnięcie E1 (inwersja sygnału): wyłącza S1, a S2 załącza
naciśnięcie E2 (inwersja sygnału): załącza S2
naciśnięcie E1 (zapamiętana inwersja sygnału): załącza S1 oraz S2
naciśnięcie E1 (zapamiętana inwersja sygnału): wyłącza S1 oraz S2
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5.3.2.13 Ustaw 1 przy aktywacji sygnału wejściowego

Przejście sygnału wejściowego ze stanu logicznego "0" (brak
sygnału), w logiczną "1" (pojawienie się sygnału) aktywuje
wyjście, które zostaje aktywne aŜ do zadziałania innej
funkcji.
Działanie tej funkcji nie obejmuje wymuszenia "0" (reset)
sygnału wyjściowego.
Funkcja ustawienia "1" nie reaguje więcej na to samo
wyjście, tak długo jak nie została wykonana inna funkcja
dezaktywacji (Unika się powtórzeń).

Analogicznie działa funkcja „ustaw 1 podczas opadania sygnału” – nie aktywuje wyjścia po
otrzymaniu sygnału wejściowego, a dopiero po jego ustaniu.
Funkcja „ustaw 1 wraz z sygnałem” aktywuje wyjście i na czas trwania sygnału wejściowego nie
pozwala funkcjom o mniejszym priorytecie na zmianę stanu wyjścia.
5.3.2.14 Stop (Reset) podczas narastania sygnału

Przejście sygnału wejściowego ze stanu logicznego "0" w
stan logicznej "1" da w rezultacie aktywację funkcji „Reset"
po stronie narastającej, działającą na sygnał wyjściowy.
Wyjście S1, zostaje załączone - ustawione w stan "1" przez
jakąś funkcję „E1”. Pojawienie się sygnału E2 określonego w
tej funkcji wyłączy wyjście.
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5.3.2.15 Termostat górny

NajwyŜsza dopuszczalna temperatura

Ustawienie czujnika temperatury na najwyŜszą dopuszczalną
wysokość temperatury w danym miejscu, której
przekroczenie uruchomi odpowiednie wyjście.
Podobnie działa funkcja „Termostat dolny”, tylko definiuje
najniŜszą dopuszczalną temperaturę.

5.3.2.16 Termostat grzejnika

Funkcja ustawiająca temperaturę w pomieszczeniu –
regulująca pracę grzejnika z ustawianą tolerancją Delta
(dolne odchylenie od max. temperatury w st.).
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5.3.2.17 Ustalona regulacja ściemniacza

Funkcja regulacji ściemniacza.
Z chwilą pojawienia się sygnału wejściowego, ustawia obwód
ściemniany w zdefiniowanym stopniu jasności.
Stopień jasności wyznacza się z zakresu od 1 do 100%.
Opcja "Włącz”, pozwala funkcji na włączanie lub nie lampy.
Jeśli opcja „Włącz" jest ustawione na NIE, sygnał wejściowy
jedynie odpowiednio ustawi jasność – bez włączenia obwodu,
co moŜe być wykorzystane przez inne funkcje / wejścia.

5.3.2.18 Wymuszenie „0”
Wyjścia zaprogramowane dla funkcji wymuszenia przyjmą
Ŝądany stan logiczny "0" lub "1". Funkcje wymuszenia mają
pierwszeństwo przed wszystkimi innymi funkcjami.
Istnieją dwa rodzaje Ŝądań: wymuszenie "1" (załączenie) oraz
wymuszenie "0" (wyłączenie).
Ze względów bezpieczeństwa ustawienie "0" na wyjściu ma
pierwszeństwo przed funkcją wymuszenia "1".
Nie ma moŜliwości zmiany tych priorytetów.
Program nie reaguje na długie naciśnięcie, funkcja
wymuszenia aktywuje się w momencie narastania sygnału
wejściowego.

JeŜeli dla jakiegoś wyjścia ustawimy funkcję „Wymuszenie 1”, wyjście to będzie mogło być
wyłączone jedynie z urządzenie wejściowego, któremu ustawimy funkcję „Wymuszenie 0” – Ŝadne
inne urządzenie wejściowe nie będzie w stanie uruchomić tego wyjścia.
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5.3.3 Scenariusze
Scenariusze to nic innego, jak zestaw funkcji z odpowiednimi warunkami uruchamiany z klawiatury
lub np. jakimś przyciskiem z komputera.
RóŜnica polega na tym, Ŝe dla klawiatury moŜemy stworzyć 10 scenariuszy opisanych tekstem, który
będzie się wyświetlał na klawiaturze, natomiast w komputerze moŜemy stworzyć dowolną ilość
przycisków wirtualnych i odpowiednio je zaprogramować.

5.3.4 Grupy wyjść
JeŜeli będziemy jednocześnie wykonywać operacje na wielu wyjściach, powinniśmy je pogrupować.
Wtedy nie będziemy musieli odwoływać się do kaŜdego z nich, a do danej grupy.
Np. migotanie świateł w czasie alarmu, lub wyłączanie oświetlenia z obwodami zamykającymi rolety
i zawory, gdy uzbrajamy system.
Do grup powinniśmy przypisać te najliczniejsze wyjścia – uruchamiane jednocześnie. Zaoszczędzi
nam to zarówno pracy, jak i oszczędzi zasoby systemu.
MoŜemy stworzyć 10 grup (pierwsza dziesiątka), które będziemy mogli włączać i wyłączać oraz
kolejne 10 (od 11 do 20) – tylko do wyłączania.
Aby utworzyć grupę wyjść, wybierz z menu „Edycja” – „Edycja grupy wyjść” i kolejno zaznacz
obwody wyjściowe w kaŜdej grupie, np.:
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5.3.5 Harmonogramy tygodniowe
W 10 tygodniowych harmonogramach, moŜna zdefiniować okresy czasowe, które będą włączały bity
tygodniowe. Harmonogramy słuŜą do wykonywania zadań zgodnie z ich przeznaczeniem,
np. sterowanie ogrzewaniem.
 Aby utworzyć plan tygodniowy, z menu „Programowanie” wybierz „Harmonogramy
tygodniowe” następnie zaznacz nazwę harmonogramu, który chcesz stworzyć i lewym
klawiszem myszy ustal odpowiednie czasy.
 Aby edytować ustalony zakres czasu, kliknij prawym przyciskiem myszy na danym zakresie.

Harmonogramów moŜna uŜywać do róŜnych celów, od sterowania ogrzewaniem, do zapalania
i gaszenia światła w akwarium.

5.3.6 Dni wolne
W systemie moŜemy utworzyć 20 zakresów dni wolnych. Dla tak ułoŜonych zakresów dat moŜna
automatycznie wykonywać sekwencje działań. UmoŜliwia to dostosowanie pracy systemu,
np. do róŜnych okresów wakacji uŜytkowników, dłuŜszych weekendów, itd.
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5.3.7 Sekwensery działań
W systemie moŜna utworzyć 3 sekwensery działań w przedziale od 30 do 1440 min na dobę (24h).
Najlepszym przykładem jest symulacja obecności domowników. W edytorze tworzy się sekwencję
zapalania świateł, włączania obwodu z radiem, itp. Przez uzbrojenie systemu alarmowego lub razem z
funkcją zegara oraz/lub z warunkiem zapadania zmierzchu, uruchomi się sekwenser zadań o wybranej
godzinie i zacznie odpowiednio uruchamiać obwody, np. najpierw w domu pokój po pokoju, później
oświetlenie przed domem, itd. Funkcja ON – OFF pozwoli zakończyć pracę symulatora, gdy ktoś
z domowników wróci.
Sekwenser moŜna takŜe wykorzystać do innych zadań wykonywanych cyklicznie.
Aby zaprogramować sekwenser, uruchom z menu „Programowanie” – „Sekwensery działań”, pokaŜe
się okno:
Wybierz kolejno:
1. Nr sekwensera, który chcesz
zaprogramować.
2. Podstawę czasu (godziny lub minuty – dla
lepszej widoczności na ekranie)
3. Długość czasu sekwensera „Koniec o:”
4. Zaznacz ew. opcję, czy sekwencja ma się
powtarzać w cyklu ciągłym.
ENTER

5. Wybierz wyjścia które będą się
uruchamiać zgodnie z przypisanymi do
nich czasami, w tym celu:

 kliknij na pierwszym polu „XXX” w kolumnie „Wyjścia do sterowania” prawym klawiszem,
a następnie lewym – wyświetli się okno wyboru, z którego wybierz odpowiedni obwód,
 kliknij na siatce czasu, w miejscu w którym ma się rozpoczęć działanie wyjścia i przeciągnij
myszką czerwoną linię do miejsca w którym ma się zakończyć. MoŜesz to samo zrobić, wpisując
dane w dolnych oknach czasu. Po wykonaniu tego, kliknij na znak akceptacji „Enter” .
 teraz moŜemy dla tego samego wyjścia utworzyć nowy okres działania (jak poprzednio),
lub wybrać następne wyjście do zaprogramowania.
 nie będziemy mogli przełączać się pomiędzy wyjściami, jeŜeli w którymś z nich rozpoczęliśmy
rysowanie zakresu czasu. NaleŜy wtedy zatwierdzić linię czasu i lewym klawiszem kliknąć na nr
wejścia, w którym zamierzamy dokonać zmian.
 Aby edytować juŜ określony przedział czasu: naleŜy kliknąć prawym przyciskiem myszy na tym
zakresie. W czasie edycji moŜliwe jest skasowanie zakresu, przez przyciśnięcie ikony „X”.
 Po zakończeniu nanoszenia zmian w sekwenserach, naleŜy je zatwierdzić, klikając klawisz „OK”.
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5.3.8 Warunki
Warunki są podstawą działania systemu i wykonywania przez niego działań w róŜnych
okolicznościach. Tak naprawdę, to właśnie warunki określają scenariusze działań systemu.
JeŜeli chcemy, aby czujnik zmierzchowy determinował inne zachowanie systemu po zmroku
(lub wykonywał samodzielnie jakieś akcje), to w pierwszej kolejności musimy sprawić, aby ten
czujnik stał się warunkiem.
W tym celu, z menu „Programy” wybierzmy „Warunki”- pokaŜe się okno:
funkcje warunku

lista wyboru

tablica prawdy

okno warunków

tryb programowania warunku

Przed programowaniem warunków:


Nie ma moŜliwości skasowania zatwierdzonego warunku, ale moŜna go modyfikować, klikając
na nim w prawym oknie.
Aby zacząć programowanie warunku – zaznacz opcję „Programowanie” – zacznie migać czerwone
okienko na dole.
Nasz czujnik zmierzchowy ma na planie symbol np. „I7” – znajdźmy go w lewym oknie i trzymając
wciśnięty lewy klawisz myszy – przeciągnijmy na zielone pole warunku., a następnie kliknijmy
klawisz „Zatwierdź”
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Właśnie w prawym oknie, pokazał się nasz najprostszy, aczkolwiek bardzo waŜny warunek.
Sposób jego działania moŜemy podejrzeć klikając na ikonę tablicy prawdy (która właśnie przesłoniła
nasz warunek :)
Widzimy na niej, Ŝe jeśli czujnik zmierzchowy ”I7” będzie w stanie „0”, to wyjście takŜe będzie
w stanie „0”, jeŜeli przejdzie w stan „1” to wyjście takŜe się zmieni na 1.
Po ludzku: czujnik nie działa – wszystko, co od niego zaleŜy nie działa,
czujnik się włączy – zadziała wszystko, co od niego uzaleŜniliśmy.
Na tej samej zasadzie działają, np. styki systemu alarmowego, wirtualne scenariusze „Wakcaje”,
Goście”,, itd. Warunków moŜesz uŜywać w funkcjach (blok funkcyjny) czy teŜ w definiowaniu
liczników.
Edytor warunków pozwala odczytywać i zapisywać dowolne równanie logiczne.
UmoŜliwia takŜe sprawdzenie i wizualizację tablicy prawdy danego równania.
Operatory główne to: AND, OR (E)XOR, equivalence (równowaŜność)...
MoŜna umieszczać je kaskadowo (do 8 pokrywających się wejść) i wstawić do kaŜdej funkcji.
Funkcja ta, będzie waŜna tylko wtedy, gdy warunki są prawdziwe (jedynka logiczna).

5.3.9 Liczniki
W systemie moŜna utworzyć 8 liczników.
Liczniki muszą być wstawione na plan przed umieszczeniem na planie elementów, którymi mają
sterować.
Edytor liczników pozwala zaprogramować licznik, dodany wcześniej do planu. Jest to istotny element,
jeśli chce się stworzyć osobne sposoby działania dla jednego przełącznika.
Na przykład:
1 naciśnięcie przycisku: zapala światła na poziomie 40%
2 naciśnięcie przycisku: zapala światła na poziomie: 70%
3 naciśnięcie przycisku: lampy zostają wyłączone.
Aby móc zaprogramować licznik i go zaprogramować, musisz najpierw ułoŜyć warunki, wg. których
będzie ten licznik pracował, a więc cofnąć się do „Edycji warunków”
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W pierwszej kolejności musimy zdefiniować jako warunek, element, który tym licznikiem będzie
sterował. ZałóŜmy, Ŝe jest to przycisk „I1”. Zdefiniujmy go tak samo, jak robiliśmy to z czujnikiem
zmierzchowym.
Następnie musimy zdefiniować, jako warunki – wartości licznika, przy których będą wykonywane
jakieś akcje. W naszym przypadku są to wartości =1, 2, lub 3, ale mogą to być inne zaleŜności,
np. {C1>=2}, (C4<>1}, itd. – w zaleŜności, do czego je wykorzystamy.
Aby tego dokonać, zaznacz na górnym pasku operator logiczny, którego chcesz uŜyć, a następnie do
górnego okienka przeciągnij symbol licznika, a w dolnym wpisz Ŝądaną wartość. Kliknij „Zatwierdź”
i tak dla wszystkich wartości.
Teraz moŜemy powrócić do zaprogramowania naszego licznika, kliknij:

PokaŜe się okno Operacji na licznikach:
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Numer licznika

Okno liczników.
Nazwa z gwiazdką oznacza,
Ŝe dany licznik jest juŜ
zaprogramowany.
Podwójne kliknięcie na
nazwie – edytuje dany
licznik.

Działanie licznika:
Aby licznik działał prawidłowo,
 jego wartość musi być zwiększana przez warunek
 musi być zerowany po osiągnięciu maksymalnej wykorzystywanej wartości
Aby zmienić istniejący licznik, kliknij podwójnie na jego numerze w oknie liczników.
Aby zaprogramować nowy licznik, przeciągnij go do środkowego okienka „Numer licznika”.
Teraz z górnego okienka przeciągnij na białe pole „Inkrementacja” nasz element sterujący licznikiem.
PoniewaŜ licznik musi być zerowany (chyba, Ŝe uŜywa się go do zliczania jakiś zdarzeń dla własnej
informacji), przeciągnij z górnego okienka warunek, przy którym nasz licznik zostanie wyzerowany
i zacznie ponowne odliczanie.
JeŜeli ustawienia są prawidłowe – kliknij na środkowy klawisz „Akceptuj” i jeŜeli nie będziesz
wykonywał innych zmian na licznikach – kliknij na klawisz „OK”.
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Programowanie urządzeń licznikiem:
 Sterowanie obwodu wyjściowego następuje przez warunki określające stan licznika,
np. „C1=1”, wyboru warunku dokonuje się w bloku funkcyjnym:

Teraz we wszystkich funkcjach moŜemy odwoływać się do stanu naszego licznika i uzaleŜniać od
tego stanu wykonanie funkcji. PowyŜszy obrazek przedstawia nasze zamierzenie, czyli:
Pierwsze naciśnięcie przycisku „I1” – ustawi licznik na „1” – bo ten właśnie przycisk steruje
licznikiem, i jednocześnie, jako nasze wejście w funkcji, załączy lampę „QB1” na 40%.
Po zatwierdzeniu tej funkcji, zmienilibyśmy warunek na {C1=2} i zmienili wartość natęŜenia, na
70%, co takŜe byśmy zatwierdzili i mamy juŜ sterowanie przy 2 naciśnięciach.
Dla warunku {C1=3} (wyłączenie wszystkiego), uŜylibyśmy innej funkcji – w zaleŜności, w jaki
stan miałaby się nasza lama przełączyć, np. inwersję sygnału – wtedy z innego przycisku
uruchamiającego ten obwód, np. ściemniacza – uruchomilibyśmy go z natęŜeniem 70%. Z tą samą
chwilą licznik zacząłby odliczanie od nowa.

5.4.

Symulacja, testy i tryb wizualizacji

 W trybie symulacji (trzecia ikona od lewej strony), moŜna bezpośrednio wyświetlać działanie
funkcji, związanej z obiektem na planie: CTRL + prawy przycisk myszy na wybranym elemencie.
 Symulację uruchamia się przyciskiem „Play” i zatrzymuje „Stop”. Aby wrócić do innych opcji
systemu naleŜy najpierw zatrzymać symulację.
 W trybie symulacji przydaje się nasz „ludzik”. JeŜeli będziemy go wprowadzać w zasięg działania
czujek – będą one reagowały jak na rzeczywiste zdarzenie.

5.4.1 Interaktywne testy wirtualne
Program umoŜliwia zaprojektowanie systemu i przeprowadzenie symulacji jego działania, przed
zakupem urządzeń. Nie potrzebuje teŜ połączenia z centralą, aby wykonać taką symulację.
Dzięki moŜliwości zmiany ustawień zegara (przyspieszenie), moŜna przyspieszyć symulację,
aby zobaczyć działanie harmonogramów tygodniowych…
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6.

Programowanie fizycznych urządzeń

Czyli przyporządkowanie elementów programu do fizycznych urządzeń, zainstalowanych w systemie.
JeŜeli ułoŜyłeś juŜ swój program i masz ułoŜoną instalację (przynajmniej okablowanie podłączone
do modułów wejściowych wraz ze wszystkimi innymi modułami systemu - połączonymi magistralą),
moŜesz przystąpić do adresowania.
Adresowanie polega na przypisaniu do naszych wirtualnych elementów w programie – rzeczywistych
urządzeń wejściowych, takich jak przyciski, wyjścia czujek, wyjścia systemu alarmowego, automatu
zmierzchowego,itd., oraz rzeczywistych obwodów wyjściowych (zasilających), aby system mógł
je połączyć w logiczną całość i zachować odpowiednie relacje pomiędzy nimi.
Pamiętaj, Ŝe:
1.
2.

3.

4.

5.
6.

6.1.

w kaŜdej grupie urządzeń (wejściowe, wyjściowe, IR) muszą być prawidłowo ustawione adresy
fizyczne tych urządzeń, aby centrala mogła je rozpoznać – patrz instrukcja instalacji systemu.
komputer musi być fizycznie podłączony do systemu przez interfejs USB-DOMO –
w komputerze włoŜony przewód USB, a do gniazda RJ (obojętnie, którego modułu)
doprowadzony drugi przewód z interfejsu.
w komputerze musisz mieć zainstalowane sterowniki do interfejsu USB-DOMO (sprawdź, jaki
nr portu COM nadał system dla interfejsu USB i ustaw taki sam, wchodząc do menu:
„Parametry”, „Widok”, Komunikacja”. Zaznacz pole „USB” i naciśnij TEST w celu sprawdzenia
połączenia.
jeŜeli nie masz jeszcze fizycznie zainstalowanych wyłączników, to oznacz sobie końcówki par
przewodów (w modułach EXI 16 CT) lub identyfikatory podłączone do odpowiednich
przewodów w modułach (EXIBUS), aby później wiedzieć, do którego styku przycisku podłączyć
dany przewód. JeŜeli masz juŜ zainstalowane przyciski – sprawa jest rozwiązana (pamiętaj,
Ŝe w panelach wieloprzyciskowych powinieneś je najpierw odpowiednio oznakować ikonami
lub napisami, bo później moŜe być problem z określeniem, który z 8 przycisków, do czego słuŜy.
zwory modułów EXIBUS muszą być ustawione w tryb adresowania – patrz instrukcja instalacji
lub karty katalogowe (po zaadresowaniu przestaw je z powrotem we właściwe połoŜenie).
do zaadresowania przycisków i innych obwodów wejściowych, niezbędne jest połączenie
z centralą w trybie „ON-LINE” – wciśnij ikonę połączenia.

Adresowanie intuicyjne rzeczywistych elementów automatyki

Z menu wybierz funkcję „Adresowanie intuicyjne”.
Po jego wybraniu pokaŜe się okno podzielone na 3 segmenty.

Lewy segment zawiera moduły wejściowe

Środkowy segment zawiera elementy naniesione na plan instalacji w naszym programie,

Prawy segment zawiera moduły wyjściowe.
W lewym segmencie pokazana zostanie struktura interfejsu do połączenia systemu z alarmem, a pod
spodem klawisz „Koniec adresowania urządzeń alarmu” – wciśnij go. Ta opcja słuŜy do podłączenia
systemu alarmowego, który w Polsce nie jest stosowany, więc nie będzie nam potrzebna.
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Po wykonaniu tej operacji powinniśmy zobaczyć mnie więcej takie okno:

Teraz podejdź do jakiegoś przycisku i wciśnij go, a następnie puść (moŜesz teŜ zewrzeć/rozewrzeć
przewód, np. wyjścia centrali alarmowej, czujnika zmierzchowego, itd). W przypadku czujników
temperatury, po prostu przytknij na chwilę do niego palec, aby zmienił odbieraną temperaturę.
Program wyświetli okno z informacją, które wejście, na którym module zostało aktywowane (numer
pokazuje adres modułu i numer wejścia na tym module - od 1 do 16).
Wejście to zostanie podświetlone na szaro.

Exi 1.5

Lewym klawiszem myszki, przeciągnij ze środkowego okna na szare podświetlone wejście w lewym
oknie - element programu, który będzie odpowiadał rzeczywistemu wejściu. Elementy wejściowe
znajdują się po lewej stronie środkowego okna i są oznaczone literką „I” od „Input”.
Porada:
Wcześniej moŜesz wydrukować sobie opisy poszczególnych wejść i wyjść z ich adresami
przydzielonymi przez program, aby nie musieć przełączać się do głównego okna programu i co chwilę
sprawdzać, co się kryje, np. pod przyciskiem I3, I46, itp. Aby to zrobić, z menu „Plik” wybierz
„Drukuj” i zaznacz opcję „Adresowanie i komentarze”.
Uwaga: w sytuacji, gdy nie widzisz na ekranie efektów naciskania przycisków, naleŜy sprawdzić
połączenie identyfikatora z przełącznikiem oraz sposób podłączenia styku z identyfikatorem do
magistrali (czarny przewód identyfikatora = masa, a zielony = przesyłanie danych). Sprawdź równieŜ
połączenie od strony modułu Exibus (Id- = masa, Id+ = dane).
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Po wykonaniu tej operacji, wirtualne wejście powinno zostać przyporządkowane wejściu
rzeczywistemu i zniknąć z pola środkowego „Obiekty do zaadresowania”:

Tą samą operację powtarzaj, aŜ z okna środkowego znikną wszystkie elementy wejściowe.
UWAGA:
W programie mogą istnieć wirtualne przełączniki, które nie będą miały fizycznego odzwierciedlenia
w rzeczywisty przyciskach / stykach, ale pozwolą na realizowanie róŜnych funkcji z poziomu
komputera. Te elementy takŜe musisz zaadresować!
W tym celu, kliknij prawym klawiszem myszy na najwyŜszym poziomie w lewym okienku, czyli
na napisie „Zasilanie & Centrala”, a następnie zaznacz opcję „Dołączanie 16 wejściowej karty”.
Po wykonaniu tej operacji pokaŜe się kolejny – wirtualny moduł wejściowy z kolejnym adresem.
Rozwiń jego zawartość i poprzenoś ze środkowego okna pozostałe elementy sterujące na kolejne
wejścia tego modułu (numer wejścia, na które przeniesiemy dany element jest obojętny).
JeŜeli pozostaną w środkowym okienku jakieś wejścia – utwórz kolejny moduł, itd.

6.2.

Przypisanie rzeczywistych obwodów zasilających do modułów
wyjściowych.

W adresowaniu wejść, korzystaliśmy z lewego i środkowego okienka, teraz skorzystamy
ze środkowego i prawego (które obrazuje rzeczywiste obwody wyjściowe poszczególnych modułów).
Tą operację moŜemy przeprowadzić takŜe później, wybierając z menu „Parametry”, a następnie
„Struktura adresowania”.
W przeciwieństwie do przycisków, tutaj musimy ręcznie przypisać obwody z naszego planu
do rzeczywistych obwodów wyjściowych.
Przyda nam się w tym miejscu dokumentacja systemu, a przynajmniej kartka, na której opisaliśmy
sobie, jaki obwód podłączyliśmy do konkretnego wyjścia modułu, wraz z adresem tego modułu.
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Pamiętajmy, Ŝe ściemniacze posiadają 4 wyjścia, a nie 8, w związku z czym, moŜemy
2 ściemniacze zaadresować jako 1 moduł. JeŜeli tego nie zrobimy – potrzebne nam będą 2 karty wyjść
(tak w programie określa się moduły wyjściowe), z których wykorzystamy tylko 4 pierwsze wyjścia,
a 4 następne pozostawimy puste.
Zacznijmy od dodania do programu naszych rzeczywistych modułów zainstalowanych w systemie:
W tym celu, w prawym okienku kliknij prawym klawiszem myszy na napisie „Zasilanie & Centrala”
z dodaj tyle kart 8 wyjściowych ile masz zainstalowanych modułów (pamiętaj jak, zaadresowałeś
ściemniacze). Następnie rozwiń wszystkie moduły „+” przy kaŜdym module tak, aby widzieć zarówno
nazwy i adresy poszczególnych modułów, jak i konkretne wyjścia tych modułów.
Okno powinno wyglądać mniej więcej tak:

Teraz lewym klawiszem myszy przeciągnij element ze środkowego okna na rzeczywiste wyjście
konkretnego modułu. JeŜeli w programie masz jakieś wirtualne wyjścia – utwórz dla nich wirtualne
moduły i takŜe je przenieś (tak, jak przyciski), aby środkowe okno pozostało całkowicie puste!
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GRATULACE !
JeŜeli zaadresowałeś wszystkie urządzenia, moŜesz przesłać swój program do centrali korzystając
z menu „Połączenie & Centrala” i „Wysyłanie programu do centrali”.
UWAGA:
Za kaŜdym razem, gdy wysyłamy program do centrali, po ew. zmianach, naleŜy najpierw
skasować pamięć centrali, wybierając z menu „Kasowanie pamięci centrali”.
Przypominamy teŜ o wyczyszczeniu nieuŜywanych funkcji systemu przed wysłaniem programu.
Aby uniknąć ew. pomyłek i dodatkowej pracy, sugerujemy, aby kaŜda poprawka zapisywana była pod
inną nazwą od poprzedniej wersji, np. w1, w2, itd. W przypadku gdy skasujesz program centrali,
a okaŜe się Ŝe nowy program nie działa najlepiej – zawsze będzie moŜna wgrać poprzednią wersję.

Od tej chwili Elementy programu będą odpowiadać rzeczywistym elementom systemu, tak więc
moŜesz zacząć normalnie uŜytkować system, jak równieŜ, przechodząc w programie do trybu
symulacji i przełączając się pomiędzy widokiem wirtualnym i rzeczywistym – obserwować na ekranie
komputera zachowanie systemu (odzwierciedlanie aktualnego stanu poszczególnych wyjść), jak teŜ
sterować systemem z poziomu komputera!
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7.

Tworzenie danych dla Klienta

Gdy program jest ukończony oraz przeprowadzono symulację, odbiorca powinien otrzymać wydruk
danych swojej przyszłej instalacji systemu automatyki. Obejmuje on wewnętrzne plany budynku,
posortowaną listę funkcji, wykaz urządzeń*1) oraz szacowany koszt*1).
Dokładnie to samo Klient powinien otrzymać – zaktualizowane po wykonaniu instalacji.
W zaleŜności od ustaleń z Klientem, firma instalatorska moŜe przekazać teŜ Klientowi płytę CD,
na której nagrany jest cały program systemu – zwłaszcza w sytuacji, w której Klient chce mieć
moŜliwość dokonywania samodzielnych zmian w systemie tak, aby w przypadku dokonania
niepoŜądanych zmian, mógł przywrócić oryginalną wersję systemu.
Ewentualnie, Klient moŜe podpisać z firmą instalatorską umowę o świadczenie stałej gotowości
serwisowej.
Tworzenie danych:
 Aby uzupełnić dane Klienta przejdź do trybu programowania i wciśnij ikonę „Twarzy”.
 Aby wydrukować dane, z menu „Plik” wybierz „Drukuj”, a następnie zaznacz wymagane opcje
wydruku.

*1)

Zarówno wykaz urządzeń, jak i szacowany koszt, słuŜą jedynie do ogólnego szacunku kosztu samych urządzeń systemu,
ew. szybkiego, ogólnego kosztorysowania systemu u Klienta.
W zakładce „Edycja zestawu narzędziowego” moŜna w białych polach opisać (w sposób dla siebie najbardziej zrozumiały)
występujące urządzenia, jak równieŜ dodać ew. kilka innych. MoŜna tym urządzeniom przypisać takŜe aktualną cenę
(samych materiałów lub z robocizną).
Wykaz zawierał będzie wyłącznie elementy naniesione na plan instalacji, wg. wpisanych danych.
Dziękujemy za zainteresowanie wykazane naszym systemem i mamy nadzieję, że pomogliśmy w jego
zrozumieniu, a tym samym umożliwiliśmy jego wykorzystanie do Państwa celów.
Będziemy bardzo wdzięczni, za wszelkie uwagi związane z działaniem samego systemu, jak i uwagi, związane
z zawartością niniejszej instrukcji, które mogły by wpłynąć na lepsze jej zrozumienie.
Z powaŜaniem
Zespół ADK GRUP
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