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PhoneLINE

Architektura systému

Skupina.přístrojů.PhoneLINE.je.tvořena.
několika.typy.přístrojů:
o. spínač.GSM,
o. spínací.modul,
o. spínací.modul.bezdrátový.

Hlavní.jednotkou,.která.tvoří.základ.sys-
tému,.je.spínač.GSM..Ten.obsahuje.napájecí.
zdroj,.řídicí.jednotku.s.displejem,.ovládací-
mi.tlačítky.a.pouzdrem.na.SIM.kartu..Přímou.
součástí. tohoto. přístroje. je. spínací. jednot-
ka.s.relé.230.V/10.A..Napájení.je.standard-
ně.230.V.AC.

Z.dalších.vlastností.je.třeba.připomenout:
o. integrovaný.bezdrátový.komunikační.mo-

dul.868.MHz.pro.komunikaci.až.se.dvěma.
bezdrátovými.spínacími.moduly,

o. integrovaný. teploměr.pro.kontrolu.nezá-
mrzné.teploty.v.objektu,

o. modul.hlasového.ovládání.DTMF,
o. anténu,
o. instalaci. do. běžných. elektroinstalačních.

krabic.(např..KU68),
o. možnost.instalace.i.do.vícenásobného.rá-

mečku.v.designech.Tango®,.Element®. a..
Time®.
Přímo. ke. svorkám. na. spínači. GSM. lze.

připojit.spínací.modul.(obr..3)..Ten.obsahuje.

rovněž.relé.230.V/10.A..
Dodává. se. v. univer-
zálním. pouzdru. a. lze.
jej. instalovat. např.. do.
běžné. elektroinstalač-
ní.krabice.pod.záslep-
ku. v. designovém. pro-
vedení.

Systém.lze.volitelně.
rozšířit.až.o.dva.další,.
daleko.zajímavější.pří-
stroje.–.spínací.moduly.
bezdrátové..Celkem.lze.
tedy. spínačem. GSM.
PhoneLINE.ovládat.až.
čtyři.zařízení.

Mezi.důležité.vlast-
nosti.patří:
o. stejný.vzhled.jako.vlastní.GSM.spínač,
o. přímé.ovládání.zařízení.pomocí.tlačítek,
o. připojení.přímo.na.230.V,
o. spínaný.proud.230.V/10.A,
o. komunikace.s.hlavním.spínačem.GSM.na.

frekvenci.868.MHz,
o. zaměnitelnost.s.hlavní.jednotkou.spínače.

GSM.(najde.uplatnění.v.místech.se.slab-
ším.signálem.a.přitom.ovládací.jednotka.
s.displejem.může.být.tam,.kde.si.zákazník.
přeje),

o. externí.teploměr.pro.GSM.spínač,
o. instalace. do. běžných. elektroinstalačních.

krabic.(např..KU68),
o. možnost.instalace.i.do.vícenásobného.rá-

mečku. v.designových. provedeních.Tan-
go®,.Element®.a.Time®.
U. tohoto. přístroje. zůstávají. zachovány.

i. svorky. pro. drátové. připojení. ke. spínači.
GSM.v.případě.použití.v. lokalitě. s.proble-
matickým.příjmem.RF.signálu.

Způsoby ovládání

Výčet.hlavních.vlastností.již.sám.o.sobě.
naznačuje.různé.možnosti..Tou.nejjednodušší.
je.lokální.ovládání.tlačítky.na.spínači.GSM.
nebo.na.bezdrátovém.spínacím.modulu..Takto.
lze.ovládat.nezávisle.všechna.připojená.zaří-
zení..Toto.řešení.je.výrazně.komfortnější.než.

způsob,.jaký.nabízejí.podobné.přístroje.v.po-
době.adaptérů.do.zásuvky.nn.

Další.možností,.jak.ovládat.všechna.za-
řízení,.je.hlasová.navigace.DTMF..Po.za-
volání.do.přístroje.se.ozve.příjemný.hlas.
operátorky. hlasového. menu,. která. nejpr-
ve.vyzve.volajícího.k. identifikaci.kódem.
a.poté.umožní.pohyb.po.jednotlivých.vol-
bách.prostřednictvím.tlačítek.na.telefonu.
a.hlasové.nápovědy..Tuto.možnost.lze.pou-
žívat.z.jakéhokoliv.telefonu.a.kromě.ovlá-
dání.lze.jím.nakonfigurovat.i.spínač.GSM,.
vyžádat.SMS.se.stavem.kreditu,.SMS.se.
stavem.zařízení.nebo.ukázkovou.SMS.pro.
programování.pomocí.těchto.zpráv..Vždy.
je.k.dispozici.hlasová.nápověda.pro.uži-
vatele.

Třetí. možností. ovládání. jsou. oblíbené.
SMS.. Jednoduchými. přednastavenými. po-
vely.jako.„zapni1“.nebo.„vypni1“.lze.ovlá-
dat.všechny.reléové.výstupy,.a.to.z.libovol-
ného.telefonu.nebo.brány.SMS.

Ing. Pavel Mony, ABB s. r. o., Elektro-Praga

Už nemusíte volat sousedům, ať vám zalijí záhony.
Zalijte si je sami díky PhoneLINE!

O	pronikání	moderních	technologií	do	elektroinstalací	víme	každý	své.	Sběrnicové	inteli-
gentní	systémy,	řízení	počítačem,	vizualizace	a	další	vymoženosti	si	nacházejí	cestu	k	uži-
vatelům	i	v	našich	krajích.	Ne	pro	všechny	aplikace	je	však	bezpodmínečně	nutné	použí-
vat	komplexní	systémovou	instalaci.	Jednou	z	nejpopulárnějších	technologií	je	GSM	zná-
má	z	mobilních	komunikací.	A	právě	ta	nachází	uplatnění	i	v	přístrojích	pro	jednoduché	
ovládání	spotřebičů,	a	to	i	v	designovém	provedení	oblíbených	designových	řad	spínačů	
a	zásuvek.	Pro	zákazníky,	kteří	chtějí	nebo	potřebují	ovládat	některá	svá	zařízení	vzdále-
ně,	uvádí	ABB	na	trh	novou	generaci	přístrojů	PhoneLINE.

Obr. 1. Spínač GSM PhoneLINE v řadě Tango®

Obr. 2. Ovládací displej spínače GSM
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Obr. 3. Sché-
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A. nakonec. způsob. nejjednodušší. a. nej-
levnější,. tj.. ovládání. prozvoněním..Vzhle-
dem.ke.specifickým.vlastnostem.tohoto.řeše-
ní.lze.ovládat.pouze.jedno.zařízení,.zpravidla.
to.nejčastěji.používané..Do.paměti.přístroje.
lze.uložit.až.deset.prozváněcích.čísel,.spínač.
GSM.potvrdí.přijetí.příkazu.zavěšením.

Možnosti použití

Závěrem.stručně.o.tom,.kde.všude.se.tento.
přístroj.dá.použít..Typická.situace.je.přesun.
rodiny.na.chatu.či.chalupu,.která.si.chce.za-
pnout.např..ohřev.vody.tak,.aby.byla.ohřátá.
do.jejího.příjezdu.a.zároveň.se.zbytečně.ne-
plýtvalo.elektrickou.energií.

Tím.však.možnosti.nekončí,.dále.lze.pří-
stroj.použít.např..pro:
o. ovládání.topení.a.klimatizace,
o. kontrolu.nezámrzné.meze.v.objektu,
o. sepnutí.zařízení.pouze.na.určitou.dobu,

Obr. 4. Sché-
ma zapojení 
spínače GSM 
(vlevo) a spí-
nacího modulu 
(bezdrátové-
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o. spínání.osvětlení,
o. spouštění.automatizovaných.závlahových.

systémů,
o. ovládání.elektronické.zabezpečovací.sig-

nalizace,
o. spínací.kontakt.domácí.automatizace.

Přístroje. řady. PhoneLINE. (typ.. číslo.
3298).se.dodávají.v.designových.řadách.Tan-
go®,.Element®.a.Time®..Jsou.vhodné.jak.pro.
nové.elektroinstalace,.tak.pro.úpravy.a.rekon-
strukce.ve.starších.objektech,.kdy.je.lze.při-

dat.do.existujících.obvodů.např..vyfrézová-
ním.otvoru.pro.novou.instalační.krabici.ved-
le.již.instalovaných.přístrojů.

Svou. velkou. funkcionalitou. a. provede-
ním. spadají. přístroje. řady. PhoneLINE. do.
kategorie.profesionálních.přístrojů.určených.
pro. montáž. odbornými. elektromontážními.
firmami.

Další.informace.naleznete.v.on-line.katalogu.
na.http://www.abb-epj.cz

nabídka nového knižního titulu

Knihu si můžete objednat  telefonicky na čísle 286 583 011,  
e-mailem na adrese public@fccgroup.cz, prostřednictvím
internetu www.fccpublic.cz nebo poštou na adrese vydavatelství: 
FCC Public, Pod Vodárenskou věží 4, 182 08  Praha 8

Ročenka Elektro 2008
Praha, FCC Public, 336 stran, 
formát A6, vazba V2, cena 96 Kč

V ročence Elektro 2008 lze 
nalézt kromě přehledu odbor-
ných veletrhů, seznamu úřadů 
a institucí či adresáře ČKAIT 
také např. nejaktuálnější infor-
mace o nových elektrotech-
nických normách. S normami 
souvisí bezpečnost, které je 
věnována pátá kapitola. Jak si 
dokáží poradit s elektromag-
netickou kompatibilitou sta-
vebních zařízení v Německu 
nebo jak se chránit před bles-
kem, to se čtenář může dočíst 
v kapitole šesté. Problémem 
pospojování se zabývá článek 
sedmé kapitoly. Zajímavé pří-
spěvky z různých technických 

oblastí jsou náplní kapitoly osmé. Poslední kapitola je věnová-
na zelené energii. Ročenka je určena technikům, konstruktérům, 
projektantům, elektromontérům, pracovníkům údržby, revizním 
technikům, pracovníkům obchodně-technických služeb a všem 
zájemcům o aktuální informace z oblasti elektrotechniky.

články aktuálních i minulých čísel časopisu AUTOMA najdete na

www.automa.info


