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Spoloènos Moeller Electric, s. r. o., priniesla na ná trh nový produkt na rieenie
riadenia budov, ktorý má ambície vyhovie irokej kále poiadaviek na riadenie, s dôrazom
na efektivitu prác pri návrhu, vedení kabeláe a programovaní systému. Inteligentná
intalácia tak u nemusí by pojem zaujímavý len pre horných desa tisíc, podobne ako
rekontrukcia nemusí by synonymom pre sekanie, pinu a neobývate¾ný dom.
Tradièná intalácia
Tradièná elektrointalácia nepredstavuje v dnenej dobe pre stavebníkov iadnu neznámu: do kadej izby umiestni jeden vypínaè
(do obývaèky radej dvojitý) a na chodbu èi schodisko pre ovládanie z viacerých miest nieko¾ko kríových. Potom vies klasickú kabelá od istièa cez vypínaè a ku svetlu. Po èase vak zistíme, e
svetlo v spálni by bolo dobré spína aj z postele, v obývaèke na vytvorenie príjemného osvetlenia stmievaèmi sa nachodíme viac ako
je nám príjemné a o sahovaní alúzií na noc sa nám môe len sníva. Na nápravu takýchto chybièiek by bolo nutné steny znovu rozbi, natiahnu nové káble a, samozrejme, vyma¾ova, a tak sa radej
s týmto stavom zmierime.
Inteligentná intalácia
Dalo by sa to vak vyriei aj inak  pri vyuití funkcií inteligentnej intalácie je toti vedenie intalácie rieené úplne iným spôsobom. Hlavným rozdielom medzi klasickou a inteligentnou
intaláciou je v rozdelení funkcií vypínaèa".
V klasickej intalácii je stlaèením vypínaèa priamo zopnutý elektrický obvod  do spotrebièa je privedená elektrická energia.
Inteligentná intalácia má klasický vypínaè svoju funkciu rozdelenú do dvoch prístrojov:
 Senzor  opticky sa spravidla nelíi od vypínaèa a pre pouívate¾a sa aj tak správa  po aktivácii (zatlaèení vypínaèa) sa napr. rozsvieti svetlo. Samotný senzor vak vykonáva len èas z tejto úlohy  prijme informáciu, e sa má nieèo zapnú.
 Aktor  na základe informácie od senzorov fyzicky zopne elektrický obvod.
Zjednoduene by sa dalo poveda, e inteligentná intalácia je taká, pri ktorej vo vypínaèi nenájdete napätie 230 V a funkcie jednotlivých senzorov (vypínaèov) sú programovate¾né  je moné
urèi, ktorým vypínaèom sa spína ktorý obvod.
Splnenie komplikovanejích poiadaviek pouívate¾a  logické funkcie, vizualizácia a pod.,
závisí od moností zvoleného systému.
Najpouívanejie systémy inteligentnej
elektrointalácie (NIKOBUS, EIB) pracujú na zbernicovom princípe  vetky senzory a aktory sú navzájom prepojené
zbernicou so stromovou truktúrou, vedenou spravidla mimo trás silových vedení,
po ktorej prebiehajú riadiace príkazy od senzorov k aktorom. Ich nespornou výhodou sú
pokroèilé monosti riadenia, spo¾ahlivá komunikácia medzi prvkami a monos zmeny parametrov (preprogramovania) systému.
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Vyuitie zbernicových systémov je výhodné pri novostavbách,
resp. rekontrukciách, kde sa predpokladá výmena celej kabeláe
vrátane intalácie zbernice. Nevyhnutá je výmena silového rozvádzaèa za podstatne väèí.
Systém Moeller RF
Napriek tomu, e spoloènos Moeller ponúka vo svojom produktovom rade aj zbernicové systémy, cítili sme absenciu produktu, ktorý by spåòal poiadavky kladené na modernú intaláciu s aiskom
na pouitie pri rekontrukciách malých objektov.
Vzh¾adom na cie¾ovú skupinu (rekontrukcie a rodinné domy) boli stanovené základné poiadavky na systém:
 jeden systém na riadenie osvetlenia, alúzií aj vykurovania,
 rýchla montá,
 malé zásahy do u jestvujúcej kabeláe,
 jednoduché programovanie,
 inteligentné riadenie budov,
 vyuitie centrálnych funkcií,
 integrovanie vyuitie alternatívnych zdrojov energie,
 flexibilita,
 rovnaký dizajn pre integráciu silových aj dátových rozvodov,
 cenová dostupnos.
Ako najprijate¾nejí spôsob prenosu riadiacich signálov sa ukázal
decentralizovaný rádiofrekvenèný systém. V minulosti iriemu
vyuitiu rádiofrekvenèného ovládania v praxi bránilo nieko¾ko dôvodov. Ilo najmä o spo¾ahlivos prenosu, ktorá je daná mnostvom
iných ovládaní na rovnakej frekvencii (tzv. rádiový smog), dosah rádiofrekvenèných vysielaèov, bezpeènos ovládania a v neposlednom rade vplyv iarenia na èloveka.
Systém Moeller RF sa s týmito problémami vysporiadal naozaj ve¾mi dobre a má tieto vlastnosti:
 Prenos správy je rieený bidirektívne, t. j. vysielaè èaká na potvrdenie povelu od prijímaèa, inak príkaz opakuje.
 Pouitá frekvencia nie je vo vo¾ne dostupnom pásme 433 MHz,
èie zahltenie frekvencie inými vysielacími zaradeniami (vysielaèky, dia¾kové ovládania automobilov a pod.) nie je moné.
 Dosah prístrojov je daný výkonom vysielaèa, tento je vak obmedzený normou. V praxi to znamená dosah 100 m vo vo¾nom
priestranstve a 30 m v budove  tandardne je to prenos cez dve
steny a jeden strop. Na zvýenie dosahu je ná systém vybavený
tzv. routingom, ktorý umoòuje odovzdávanie povelu medzi prístrojmi, èím je dosah RF systému prakticky neobmedzený.
 Vzájomné ovplyvòovanie susedných intalácií je znemonené
spôsobom programovania systému a pri tzv. komfortnom reime aj zadaním hesla do prístrojov.
 Vzh¾adom na bidirektívny prenos nae vysielaèe nezahlcujú
frekvenèné pásmo  vylú jeden povel a èakajú na potvrdenie
AT&P journal 3/2004

o prijatí. Ak je prijatie potvrdené, ostávajú pasívne. Vyiarený výkon pri vypínaèi je 150 a 200-násobne nií ako pri mobilnom telefóne, èo je zanedbate¾ná hodnota vplyvu na èloveka (prièom
mimo vysielania je zariadenie pasívne a nevysiela).
Dostupné prvky systému Moeller RF
 Spínací aktor  spínanie obvodov do 8 A.
 Stmievací aktor  stmievanie iaroviek a elektronických transformátorov do 250 V A.
 alúziový aktor  ovládanie alúzií 2 x 230 V AC/6 A.
 Jednoduché a dvojité vypínaèe  v dizajnoch NIKO.
 Izbový termostat  meranie teploty v miestnosti.
 Binárny vstup  ovládacie povely z iných zariadení.
 Ruèné dia¾kové ovládanie
 HomeManager RF  centrálna riadiaca jednotka pre vyie
funkcie.
 TV modul  zobrazenie a riadenie funkcií HomeManagera pomocou TV prijímaèa.
 Teplotné vstupy  pre snímanie teploty priemyselnými senzormi.
 RS 232 interfejs  rozhranie na programovanie funkcií v komfortnom reime.
Montá systému Moeller RF
Prvým krokom je pripojenie aktorov. Ich kompaktné rozmery
umoòujú intaláciu priamo do spotrebièov, ako aj do tandardných intalaèných krabíc pod omietku. Výstupy sa privedú na spotrebiè. Napájanie aktorov je rieené priamo zo siete 230 V AC.
Následne sa intalujú senzory. Kontrukcia senzorov (vypínaèe, izbové termostaty, binárne vstupy) umoòuje ich montá priamo na
stenu. Napájanie senzorov je rieené batériami (ivotnos batérie
vo vypínaèi je cca 10 rokov). Vzh¾adom na skutoènos, e sa nepouívajú iadne prvky na DIN litu rozvádzaèa, môe sa (ak vyhovuje platným normám) pri rekontrukciách ponecha pôvodný rozvádzaè.
Základný modus
Na základné naprogramovanie systému staèí elektrointalatérovi
skrutkovaè. Aktivovaním programovacieho tlaèidla na aktore sa
rozsvieti LED, zatlaèí sa poadovaný vypínaè (jeden alebo viac),
ktorý má riadi zvolený aktor, skrutkovaèom sa vypne programovací stav na aktore a obvod je naprogramovaný  bez sekania, výmeny kabeláe, zvlátnych znalostí o systéme a pod.
Komfortný modus
Pri poiadavke na pokroèilejie funkcie budovy (inteligentná
intalácia) je nutné vykona programovanie systému pomocou rozhrania RS 232 a peciálnej softvérovej aplikácie MRF. Rozhranie
je potrebné kúpi len raz a aplikácia je poskytovaná zadarmo
na stránkach www.moeller.sk. Pre uívate¾a objektu tým nevznikajú iadne dodatoèné materiálové náklady oproti programovaniu
v základnom reime. Pri programovaní sa naskenuje aplikácia
do PC (notebook, PocketPC),
pre lepí preh¾ad sa prístroje môu pomenova, preprogramuje sa
systém a aplikácia sa odole
do prístrojov.
Prepojenia medzi senzormi a aktormi sa vyznaèia jednoduchým
spojením èiarou, detailné nastavenie pre kadý komponent zvlá sa uskutoèní pomocou submenu. Celá aplikácia vrátane pomocníka je lokalizovaná v èetine, prístupné sú verzie pre nemecký a anglický jazyk. Programovaním
cez PC sa systém dostáva do komfortného modu  umoní sa zadanie hesla a routing (zvýenie dosahu). Po naprogramovaní systém môe plni väèinu úloh kladených na inteligentnú budovu:
 svetelné scény,
 centrálne riadenie,
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 základné funkcie vykurovania,
 riadenie alúzií,
 spolupráca s inými systémami (alarm

).

HomeManager RF
Ak by tandardné komponenty nestaèili pre dostatoèný komfort bývania alebo aj sa v objekte majú vyuíva aj alternatívne zdroje
energie, je vhodné rozíri systém
o zariadenie HomeManager RF.
Túto riadiacu jednotku sme prevzali z EIB techniky so vetkými jej
funkciami, ako sú  spínacie hodiny, logické operácie, svetelné scény, vizualizácia hodnôt, centrálne
riadenie, alarmy, komplexné riadenie vykurovania (v závislosti od
vonkajích teplôt, vykurovacej krivky, spínacích hodín ) pre kadú miestnos zvlá, dia¾kové ovládanie cez telefón a pod. S takto
navrhnutým systémom u nie je problém zladi ani slneèné kolektory, kotol, bojler, zmieavacie ventily a zónové vykurovanie miestností. Na programovanie HomeManagera sa vyuíva softvérová
aplikácia MMRF, dostupná v èeskej lokalizácii na stránkach spoloènosti Moeller.
kolenia
V záujme správneho navrhnutia a naprogramovania systému
Moeller RF odporúèame záujemcom úèas na kolení. V prípade
intalácie HomeManagera je kolenie nutnosou.
Monosti vyuitia systému Moeller RF
Systém bol vyvinutý s dôrazom na pouitie pri rekontrukciách
a budovách s poiadavkou na rýchlu montá bez nutnosti vedenia
komplikovaných kabeláí (montované domy). Urèený je nielen pre
jednoduché rozírenie existujúcich systémov, ale aj na rieenie
problematiky inteligentných systémov budov.
Jednoduchosou montáe a malými nárokmi na úpravu kabeláe
sa podstatne skracuje èas potrebný pre rekontrukciu elektrointalácie. Zvolená technológia dovo¾uje zmenu klasickej intalácie
na inteligentnú, a to bez nutnosti presta objekt uíva a za prijate¾ných cenových podmienok, ktoré sú pod úrovòou zbernicových
systémov. V praxi to umoní napríklad opravu a vyma¾ovanie izieb
domu, následné rozmiestnenie nábytku, take rozmiestòovanie vypínaèov vo vhodnom dizajne sa
potom riei bez rizika, e niektorý z nich napr.
skriòa spolovice zakryje. A otázku, èi je vhodné zo spálne spína aj osvetlenie záhrady, si uívate¾ môe necha na dlhé zimné veèery.
Podrobnejie technické informácie záujemcovia
nájdu na internetovej adrese www.moeller.sk.
Spoloènos Moeller pri svojej minuloroènej úèasti na ve¾trhu ForArch v Prahe v súai Grand Prix
získala èestné uznanie za systém modernej intalácie Xcomfort. Odborná komisia vyzdvihla predovetkým komplexné rieenie dia¾kového ovládania vetkých komponentov
budovy.
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