Inteligentní budovy

Učební text VOŠ a SPŠ Kutná Hora

Definice inteligentní budovy
l

architektonické hledisko:
l
l
l

budovy zajišťující maximální energetickou úspornost
způsobující minimální ekologickou zátěž pro své okolí
v tomto smyslu se blíží pojem inteligentní pojmu solární, případně
nízkoenergetický, případně pasivní

l

hledisko automatizace

l

objekty s distribuovaným managementem zahrnujícím:

l

l

l

l

l

l
l
l

řízení kotelen, regulace vytápění a klimatizace po jednotlivých místnostech, různé
časové programy
ovládání a regulace osvětlení - automatická regulace osvětlení podle přítomnosti osob,
denní doby, centrální vypínání a zapínání spotřebičů atd.
ovládání žaluzií, markýz, rolet a garážových vrat - ruční nebo automatické podle denní
doby
management energetického hospodářství - kontrola a řízení spotřeby energie, dálkový
odečet elektroměrů, měřičů tepla, regulace tepelných čerpadel
správa spotřebičů a celého systému ovládacími panely, případně telefonem či dálkovým
ovladačem
EZS - zabezpečovací a přístupový systém
uzavřený televizní okruh (CCTV)
EPS - elektronická požární signalizace – požární hlásiče, kouřové detektory, …

Příklad inteligentní budovy

Integrace systémů inteligentní budovy
l
l

l
l

jednotlivé podsystémy musí být vzájemně provázány
sdílení informací mezi jednotlivými systémy řízení, zabezpečení a správy
objektu
propojení objektů obousměrnou datovou komunikací
na základě informace získané v některém ze systémů budovy lze
prostřednictvím integrace přímo vyvolat odpovídající akci v systému jiném

l

např. při požárním poplachu vyhodnoceném systémem EPS se spustí požární ventilace,
vypne se ostatní vzduchotechnika, uvedou se do požárního režimu výtahy, osvětlí se
evakuační trasy a odblokují únikové východy

l

ovládání osvětlení nebo klimatizace jednotlivých prostorů podle stavu jejich obsazenosti,
který je vyhodnocen přístupovým systémem

l

základě informace ze systému EZS při narušení objektu přepnout na kameru systému
CCTV snímající danou zónu, ovládat polohovací hlavice kamer nebo sepnout odpovídající
režim videorekordéru, případně zapnout osvětlení daného prostoru

Systémy inteligentní budovy

Centrální řešení systému
l
l

centrální řízení pomocí PLC
na vstupy jsou připojeny
l

l

l

ovládací prvky a senzory binárního
charakteru
(např. vypínače, senzory pohybu
PIR, senzory otevření oken a dveří)
analogového charakteru (obvykle
senzory teploty)

na výstupy lze připojit
l

l

binární akční členy (např. relé,
ovládače zásuvek, binárních
pohonů, světel)
analogové akční členy (např.
stmívače světel, signály pro spojité
ovládání pohonů, ventilátorů,
regulačních ventilů)

Centrální systém - vlastnosti
základní modul PLC rozšířit o přídavné moduly

l

l
l

lokální
vzdálené

nositelem programu (a tedy i chytrosti) je základní modul
obvykle realizuje i důležité komunikační funkce

l
l

l
l
l

spojení s PC
web server
GSM služby

vhodné pro řízení nepříliš rozsáhlých objektů

l

l
l
l

rodinné domky, byty
náročná kabeláž k připojení akčních členů a snímačů
výhodou je nízká cena akčních členů a snímačů

v současnosti se v technice budov používá zřídka

l

Decentralizovaný systém
l

l

l

l

ke svému fungování nepotřebuje
centrální jednotku
Ke sběrnici jsou připojena zařízení
vstupního i výstupního charakteru,
číslicového i analogového
Každé z nich má schopnost
komunikovat po této sběrnici
při instalaci je naprogramováno tak, že
l

l

l

při své aktivaci (např. stisku vypínače)
odešle zprávu (telegram) cílovému
zařízení
předá požadavek na provedení
odpovídající akce (např. rozsvícení
světla)

každý z prvků systému obsahuje jen
minimum inteligence, která spočívá
l

ve schopnosti komunikovat (mít svou
adresu, vysílat a přijímat zprávy).

Decentralizovaný systém - vlastnosti
l
l

realizace úloh inteligentní elektroinstalace
výhodou tohoto uspořádání je
l
l
l
l
l

l

nevýhodou je
l

l

jednoduchost řešení elektroinstalace
úspora kabeláže
menší pracnost při instalaci
velké množství aktorů a senzorů zapojených do sítě
extrémní variabilita - při požadavku na změnu funkce stačí pouhé
přeprogramování potřebných prvků
vyšší cena aktorů a senzorů

pro realizaci složitějších funkcí
(operátorského rozhraní, regulace, připojení k PC, PLC, komunikace jinými
způsoby)

je sice možné připojit specializované moduly ale již se jedná o poměrně
složitou a ne zcela standardní úlohu, která vybočuje z rámce typických
aplikací

Hybridní systém
l
l

l

l

k centrálnímu systému PLC je připojena sériová sběrnice
některé prvky lze připojit tradičním způsobem na vstupy a
výstupy PLC
ostatní prvky jsou připojeny ke sběrnici, která zajišťuje
jejich komunikaci s centrálním modulem PLC
prvky připojené ke sběrnici lze považovat jen za jeho
vzdálené pasivní vstupy a výstupy

Hybridní systém - vlastnosti
l
l

hybridní řešení spojuje výhody obou předchozích řešení
disponuje inteligencí a komunikačními možnostmi centrálního
systému PLC
l
l
l

l

l

l
l

včetně komunikace po síti Internet
bezdrátové komunikace
komunikace jinými standardními sběrnicemi

připojení periferních prvků po sběrnici usnadňuje řešení
instalace a spoří kabeláž
zajišťuje dostatečnou variabilnost a otevřenost k budoucím
požadavkům uživatele
senzory a aktory disponují nižší inteligencí – nižší cena
pro velké aplikace (řádově tisíce senzorů, aktorů) je vhodnější
plně decentralizovaný systém

Decentralizovaný systém KNX/EIB

l
l

l

l

l

sběrnicový systém s decentralizovanými inteligentními prvky
navazuje na sběrnici EIB založenou organizací EIBA(European
Installation Bus Association) roku 1990
1999 založena společnost Konnex Association (125 výrobních
a obchodních firem) – označení sběrnice KNX/EIB
nabízí se tak možnost kombinovat v rámci jedné instalace
přístroje a zařízení pocházející od více než 100 výrobců
asociace KNXA (Konnex Association) podporuje systém
KNX/EIB a je garantem toho, že veškeré prvky a přístroje
označené KNX/EIB jsou vzájemně kompatibilní

Média podporovaná systémem KNX/EIB
l

systém KNX/EIB nabízí (stejně jako již dříve EIB) různá
přenosová média:
l

l

l

l

KNX.TP Twisted Pair
l kroucená dvoulinka - paralelní dvoužilové sběrnicové vedení
KNX.PL Powerline
l přenos signálů po vedení el. rozvodů 230 V
KNX.RF Radiofrequency
l rádiový přenos signálu
LWL Lichtwellenleiter
l optické vlákno - zejména v rozsáhlých areálech

Rozdíl mezi klasickou instalací a KNX
l

l

l
l

v konvenční instalaci jsou ovládací vedení často zároveň i
vedeními silovými
v instalaci KNX všechny řídicí povely jsou přenášeny po jenom
kabelu
silová část je samostatná
příklad:
l
l

realizace střídavého („schodišťového“) ovládání pro linii svítidel
dodatečně je požadováno spínání prostřednictvím pohybových čidel

Klasická instalace střídavého přepínače
l

l

ovládacími vodiči teče
i „pracovní“ proud
pro každou funkci je
potřebné vlastní
ovládací vedení

KNX instalace střídavého přepínače
l

l

l

l

v systému KNX/EIB se
počet nutných ovládacích
vodičů snižuje na pouhé
dvě žíly samostatného
sběrnicového kabelu (2 x
2 x 0,8 mm)
sběrnicový kabel se
instaluje paralelně se
silnoproudým vedením.
ke sběrnici „připojené“ spínače (aktory) na základě ovládacích
signálů připojují „výkonové“ přístroje k napájení nebo spínají výkon
uvnitř těchto přístrojů
sběrnice má dostatečnou přenosovou rychlost a vysokou odolnost
vůči rušení

Senzory a aktory
l

přístroje, které v rámci
systému KNX/EIB
vzájemně komunikují se
rozdělují na dvě skupiny:
l
l

l

senzory (vysílače)
aktory (přijímače)

senzory snímají fyzikální veličinu nebo děj, převádějí ji na informaci,
kterou je možno přenést po sběrnici, a na sběrnici vysílají
odpovídající telegram.
l nejjednodušším dějem je stisk tlačítka na určitém tlačítkovém
senzoru
l senzory jsou dnes schopny snímat nejrůznější veličiny, např.
intenzitu osvětlení, teplotu nebo přijímat rádiové signály

Senzory a aktory
l

l

l

aktory vyhodnocují telegramy, které senzory vysílají, a mění je v
(mechanickou) činnost.
podle těchto činností se aktory označují jako spínací, stmívací,
žaluziové, aktory topení atd.
i když v zásadě jsou jednotliví účastníci buď senzory, anebo aktory,
mohou v sobě sdružovat oba druhy. Proto většina účastníků disponuje
řadou navzájem nezávislých komunikačních kanálů.

Základní struktura účastníka
l

struktura všech účastníků
KNX/EIB je v podstatě shodná
l
l

l

aplikační modul přístroje (AM)
sběrnicová spojka (tzv.
Busankoppler – BA)
aplikační rozhraní
(Anwendungsschnittstelle – AST)

Aplikační modul
l

druh senzoru nebo aktoru je dán
konstrukcí aplikačního modulu
(hardware)
l

l

l

l

v případě spínacího aktoru jde o
relé,
u čidla teploty o tepelně závislé
odpory
u tlačítek pak o hmatníky s
odpovídajícími kontakty

aplikační rozhraní
l

propojuje aplikační modul a
sběrnicovou spojku

Sběrnicová spojka
l
l

l
l

l

Je tvůrcem inteligence každého účastníka
převádí signály z aplikačního modulu (např.
tlačítkového modulu) na informaci pro sběrnici
(datový telegram)
telegram vysílá na sběrnici
oslovený přístroj (o který jde – je dáno
programem), obvykle aktor, tuto informaci
vyhodnotí a upraví ji do formy vhodné pro
aplikační modul, např. na pokyn k sepnutí
integrovaný mikroprocesor vytváří inteligenci
sběrnicového přístroje a systém KNX/EIB
proto není závislý na jedné ústředně, protože
každý přístroj – účastník je schopen
samostatné komunikace

Topologie KNX/EIB - linie
l
l
l

l
l
l

l

Linie je nejnižší úroveň struktury zařízení KNX/EIB.
jedna linie může obsahovat až 64 účastníků (senzorů a aktorů)
každá linie systému KNX/EIB má vlastní napájecí zdroj
l měl by se nacházet přibližně uprostřed délky vedení, resp. v místě
s nejvyšším odběrem
nejvyšší délka vedení mezi dvěma účastníky činí 700 metrů
celková délka vedení v rámci jedné linie může činit až 1000 metrů
topologie sběrnice může být téměř libovolná (linie, hvězda, strom
nebo jakákoli kombinace těchto typů), pouze není možno sběrnici
uzavřít do kruhu
pokud je v objektu instalováno více než 64 přístrojů/účastníků, je
možno situaci řešit dvěma způsoby:
l propojením více linií nadřazenou linií pomocí oddělovače linií
l Rozšířením linie pomocí zesilovače/zesilovačů

Oddělovač linií/oddíl
l

l
l

oddělovač linií (LK)
umožňuje připojit k jedné
nadřazené linii až 15
(základních) linií
vzniká tzv. oddíl
pro jeden oddíl tak
získáváme základní
kapacitu 15 x 64 = 960
účastníků

Oddílová linie
l

l

l

Až 15 oddílů je možno
opět propojit jimi
nadřazenou –
oddílovou páteřní – linii
tím je možno v základní
topologii systému
použít až 64 x 15 x 15 =
14 400 účastníků
každá z linií potřebuje
vlastní napájecí zdroj

Rozšíření systému KNX/EIB
l

systém KNX/EIB je otevřený, může byt propojen prostřednictvím
tzv. bran (gateway) s dalšími systémy
l

l

systém KNX/EIB je možno prostřednictvím brány
l
l
l

l

l

např. PLC, PC
dálkově monitorovat
udržovat
přeprogramovat

kromě toho tak vzniká i možnost propojit telefonním nebo
datovým vedením dva od sebe vzdálené systémy KNX/EIB
(vytvoření například centrální vizualizace více objektů)
kromě toho tak vzniká i možnost propojit telefonním nebo
datovým vedením dva od sebe vzdálené systémy KNX/EIB
(vytvoření například centrální vizualizace více objektů)

Liniový zesilovač
l

l

l

l

do každé linie je možno
zařadit paralelně až tři liniové
zesilovače (LV)
každá takto vzniklá podružná
linie může obsahovat až 64
účastníků
kapacita jedné linie se zvyšuje
až na 255 účastníků
Max. kapacita jedné instalace
dosahuje teoreticky až
256 x 15 x 15 = 57 600
účastníků

KNX/EIB – přenos signálu
l

l

l

l
l

k přenosu informací a
signálů využívají účastníci
datové telegramy
přenášené digitální
informace jsou uspořádané a
zakódované podle přesně
daných pravidel
podle obsahu telegramu(-ů)
provádějí účastníci
nejrůznější funkce
přenosová rychlost sběrnice je 9600 b/s
vysílání probíhá metodou CSMA
l
l

l

pokud účastník chce vysílat, musí zjistit, zda sběrnice je po dobu t1 volná
potom účastník vyšle svůj telegram o obdrží od všech oslovených
účastníků do doby t2 potvrzení příjmu
pokud k potvrzení nedojde anebo některý z účastníků z důvodů rušení
telegramu zašle hlášení o chybě v komunikaci, bude odesílatel svůj
telegram podle jeho důležitosti až třikrát opakovat

Přenos dat v instalacích KNX/EIB
l

veškerý přenos dat mezi jednotlivými účastníky provozu na sběrnici
probíhá formou telegramů, které musí obsahovat celou řadu údajů,
jako:
l
l
l
l

l
l

prioritu telegramu
skupinovou adresu (kód příkazu)
parametry příkazu (příkaz k zapnutí nebo vypnutí, k nastavení hodnoty apod.)
individuální adresu odesílatele (je potřebná pouze pro zobrazení telegramu
pro diagnostické účely – pro vlastní komunikaci nemá význam),
přenosové pole (obsahuje počet liniových spojek, jimiž má telegram projít),
kontrolní pole

Signály přenášené sběrnicí KNX.TP
l

l

data jsou přenášena po témže páru vodičů, který je určen i pro napájení
sběrnicových spojek
data jsou v digitalizované podobě, namodulovaná na napájecí napětí:
l

l
l

l

logická „0“ - napěťový puls superponovaný
na napájecím napětí
logická „1“ - nulový impuls
napěťový překmit na logické „0“ vzniká jako
přechodový jev na tlumivce napájecího
zdroje
tlumivka umožňuje
l datový přenos
l zabezpečuje oddělení střídavých hodnot
od filtračních kondenzátorů v napájecím
zdroji (nedojde k odfiltrování dat)
l kapacita filtračních kondenzátorů musí
být postačující k tomu, aby udržely
výstupní napětí i po dobu krátkodobých
výpadků síťového napětí (200 ms)

Signály sběrnicové spojky
l

l

l

l

každý účastník na sběrnici je vybaven sběrnicovou spojkou, jejímž úkolem
je být neustále na příjmu a být připraven vysílat
v paměti sběrnicové spojky je uložen aplikační program tohoto aplikačního
modulu
po sběrnici současně probíhá komunikace a jsou také napájeny všechny
sběrnicové spojky
spotřeba jedné sběrnicové spojky smí být max. 150mW (200mW s LED)
l

l

l

l

l

přenosový modul sběrnicové spojky obsahuje
rozdílový transformátor
na řídicí obvody sběrnicové spojky jsou
přiváděny příslušné pulsy telegramu
v přenosovém modulu se oddělí napájecí
napětí a data
poruchový signál (např. elmag.indukcí) se v
rozdílovém transformátoru vyruší
rozdílový transformátor na vstupech
sběrnicové spojky výrazně zvyšuje odolnost
proti poruchovým signálům

Nejmenší možná instalace
napájecí zdroj
rozhraní pro připojení PC (RS 232, příp. USB)
tlačítkový snímač do instalační krabice
akční člen pro vestavnou montáž (např. do svítidla)

l
l
l
l

Kombinace sběrnicové spojky a
spínacího akčního členu

stiskem jedné strany ovladače světlo zapne, stiskem druhé strany vypne
stiskem libovolné strany ovladače zapne, dalším stiskem vypne
svítidlo jen zapíná, vypíná po předvolené době
světlo svítí jen po dobu stisku ovladače

l
l
l
l

Příklad konfigurace KNX
l

l

l

l

konfigurace se dvěma
liniemi
každá linie je připojena
liniovou spojkou
každá linie (včetně
hlavní) má svůj napájecí
zdroj s tlumivkou
rozhraní RS 232 slouží
pro adresaci a
programování účastníků
pomocí PC s prostředím
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Telegramy v KNX/EIB
l

l
l
l
l

l

l
l

telegramy používané pro přenos informací po sběrnici KNX/EIB
využívají sériového digitálního kódování
telegramy dělíme na datové a zpětná hlášení
přenosová rychlost je 9,6 kbit.s-1
pro přenos jednoho bitu je potřebná doba 104 µs
v závislosti na obsahu přenášené informace se mění celková délka
telegramu
přenos jednoho telegramu může trvat od přibližně 20ms až do 40ms
(průměrně dlouhý telegram se přenáší po dobu kolem 25ms)
komunikační rychlost pro řízení funkcí v budovách plně vyhovuje
liniové a oddílové spojky nepropouštějí telegramy do jiných linií, do
nichž nejsou adresovány
l
l
l

komunikace probíhat souběžně i v několika liniích
nedochází k výrazně velkým zpožděním při přenosu telegramů
jen výjimečně bývá akce požadovaná telegramem vykonána zpožděně,
nejvýše o několik stovek ms

Obsah datového telegramu
l

datový telegram obsahuje informace v 7 binárních polích se
strukturou
l
l
l
l
l
l
l

kontrolní pole (1 byte)
adresa odesilatele (2 byty)
adresa příjemce (2 byty + 1 bit)
přepravní pole (3 bity)
údaj o délce datového pole (4 bity)
datové pole (1 až 9 bytů)
zkušební pole (1 byte)

Znaky telegramu
l

l

telegram je tvořen znaky s 8 významovými bity doplněnými 5
pomocnými bity
struktura znaku:

l
l
l
l
l

ST – startovací bit „0“
D0 až D7 – významové bity (D7 – MSB)
P – bit sudé parity
SP – stop bit („1“)
PA – pauza (2 bity)

Provoz na sběrnici
l
l

l

účastnické stanice přistupují na sběrnici metodou CSMA/CA
náhodná metoda vycházející z existence dominantního („0“) a
recesivního („1“) bitu
dominantní bit se prosadí proti recesivnímu bitu
účastník, který chce vysílat musí:
l
l
l

l

o způsobu přístupu na sběrnici se rozhoduje podle:
l
l
l
l

l

ověřit, zda je sběrnice volná (čas potřebný pro přenos 50 bitů)
začít vysílat svůj telegram
bit po bitu ověřovat, zda může vysílat dále (možnost kolizí)
prioritních bitů (D2, D3 v kontrolním poli)
opakovacího bitu (D5 v kontrolním poli)
bitů zdrojové adresy
třídy přístupu

stanice, která jako první vyšle dominantní bit „vítězí“ a pokračuje ve
vysílání

Priority, opakovací bit, třídy přístupu
priorita telegramu je určena bity D2 a D3 kontrolního znaku

l

l

D3 (P1)

D2 (P0)

Priority (typ telegramu)

0

0

systémová priorita (systémový telegram)

1

0

poplachová priorita (telegram typu alarm)

0

1

vysoká priorita (přednostní telegram)

1

1

nízká priorita (normální telegram)

opakovací bit
l
l
l

l

telegram, který obdrží negativní hlášení o přijetí se musí odeslat znovu
opakovací bit (D5 v kontrolním poli) se nastaví na „0“
telegram má vyšší prioritu v porovnání s telegramy vysílanými poprvé

třídy přístupu
l
l

l

pro snížení počtu kolizí se telegramy řadí do dvou tříd
třída 1: systémové, poplachové a opakované telegramy
vysílají se po 50 bitových dobách volné sběrnice
třída 2: přednostní a normální telegramy
vysílají se po 53 bitových dobách volné sběrnice

Příklad přístupu na sběrnici
l

čtyři stanice chtějí vysílat své telegramy

l

prvním kritériem je třída přístupu
l
l

l

l

mezi stanicemi 1.1.11 a 1.1.42 rozhodne zdrojová adresa
l
l

l

stanice 1.1.1 vysílá telegram s nízkou prioritou bez opakování – třída 2
stanice 1.1.2 vysílá telegram s vysokou prioritou bez opakování – třída 2
l obě stanice mohou vysílat až po 53 bitových intervalech
stanice 1.1.11 a 1.1.42 vysílají opakované telegramy – třída 1
první bude vysílat stanice 1.1.42 („0“ na nižší pozici)
druhá bude vysílat stanice 1.1.11

mezi stanicemi 1.1.1 a 1.1. 2 rozhodne „0“ na bitu D3
l
l

třetí bude vysílat stanice 1.1.2
poslední bude vysílat stanice 1.1.1

Datové pole, kontrola dat
l

datové pole má šířku 1 až 16 bytů uživatelských dat
l
l

kódování datových polí je dáno standardem DPT (Data Point Type)
nejčastějšími DPT jsou
l
l

l

spínání – 1 bit (délka datového pole 2 byty)
stmívání – 4 bity (délka datového pole 2 byty)

kontrola chyb přenášených dat
l
l

každý znak se zajišťuje bitem sudé parity
na závěr telegramu se přidává 1 znak zkušebního pole – lichá parita
stejnolehlých bitů předchozích znaků

Fyzická adresa
l

l
l
l

l

l

l

l

každý z účastníků (prvků instalace) obdrží jednoznačné jméno, pro
které se v terminologii KNX/EIB používá výraz fyzická adresa
fyzická adresa udává oddíl, linii a účastníka
fyzická adresa má formu tří čísel oddělených tečkou
každý z účastníků má svoji vlastní, jednoznačnou fyzickou adresu, dvě
shodné fyzické adresy v jedné instalaci nejsou možné
správu adres usnadňuje projekční a programovací prostředí ETS, které
adresy přiděluje automaticky, ale kontroluje i případné zdvojení adres
při jejich „ruční“ úpravě
programování fyzické adresy účastníka se odehrává prostřednictvím
ETS
při ukládání adresy je nutno na příslušném přístroji stisknout tzv.
programovací tlačítko
protože paměť sběrnicové spojky se při odpojení napájení nevymaže,
je možno fyzické adresy naprogramovat v dílně, ještě před dodáním
přístrojů na stavbu

Skupinová adresa
l

l

l

l

l

l

l

l

prostřednictvím fyzické dresy je možno, jak jsme uvedli výše, cíleně oslovit
nebo identifikovat jednotlivé přístroje
protože každý z přístrojů může mít více kanálů, musí existovat možnost
přiřadit jim konkrétní příkazy, jako např., že druhá kolébka čtyřnásobného
tlačítkového ovladače má ovládat kanál č. 4 čtyřnásobného aktoru
tyto logické vazby jsou realizovány prostřednictvím kódování, které je v
terminologii KNX/EIB označováno výrazem „skupinová adresa“
pokud bude výše zmíněné tlačítko stisknuto, vyšle svoji skupinovou adresu
s příkazem (např. „zapnout“ anebo „vypnout“) na sběrnici
aktory, jejichž kanálům je přiřazena tato skupinová adresa, tento příkaz
vykonají
skupinové adresy se skládají ze dvou, v případě potřeby ze tří, čísel, která
jsou navzájem oddělena lomítkem
u dvouúrovňového systému se první číslo označuje jako „hlavní skupina“ a
může mít hodnotu od 0 do 15, druhé číslo se označuje jako „podskupina“ a
může mít hodnotu od 0 do 2047 (celkem 16 x 2048 - 1 = 32 767 adres)
třístupňová struktura se skládá ze tří čísel (hlavní skupiny (0–15)/střední
skupiny (0–7)/podskupiny (0–255)) – počet adres zůstává zachován

Příklad 1
l

l
l

osvětlení těchto kanceláří má být řešeno dvojitými střídavými
(„schodišťovými“) přepínači
svítidla u oken a u dveří mají být ovládána samostatně
svítidlům u okna bude přiřazena skupinová adresa 1/1, u dveří pak 1/2.

Příklad 2
l
l

kancelář by měla být rozdělena příčkou, a proto je nutno upravit osvětlení
po úpravě programu, resp. jeho parametrů, budou vypínače u dveří
ovládat pouze svítidla ve „svých“ nově vzniklých kancelářích

Příklad 3
l
l

l

l

zařízení bude rozšířeno o čidlo jasu a čidlo přítomnosti.
přiřazení funkcí se provede prostřednictvím logické adresy. Čidlo jasu bude
skupinovou adresou 1/5 ovládat světla u oken
pokud úroveň venkovního světla překročí nastavenou hodnotu, budou svítidla u okna
vypnuta a budeme tak šetřit energií
čidlo přítomnosti, resp. pohybu, ovládá prostřednictvím skupinové adresy 1/6 světlo u
okna v pravé místnosti

