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Sepne, rozepne, spustí, vytáhne, načasuje, 
zapíská, ukáže...

Přístroj nabízí širokou škálu programova-
telných funkcí a možností. Snímačem lze vy-
tvořit ovládání akčních členů systému pomo-
cí až 16 virtuálních snímačů, kterým lze při-

řadit různé funkce (zapnout/vypnout, pouze 
zapnout, pouze vypnout, roleta nahoru/dolů, 
časový program, scény a další). Všechny ná-
zvy virtuálních snímačů jsou volně popiso-
vatelé (např. Kuchyň – světlo linka, Obývací 
pokoj – hlavní světlo, Scéna promítání apod.). 
Kromě ručního řízení mohou být naprogra-
mované výstupy akčních členů řízeny i au-
tomaticky jedním ze čtyř možných časových 
programů P1 až P4 (např. automatické ovlá-
dání rolet a žaluzií), které jsou v novém pří-
stroji obsaženy. Výstupy akčních členů říze-
né časovým programem (denním, týdenním 
či Po–Pá, So–Ne) lze ovládat i ručně. Ruční 
nastavení je platné do další časové značky.

U snímače je také k dispozici 16 různých 
hlášení o stavu prvků sběrnice, kde důležitá 
hlášení mohou být doplněna výstrahou po-
mocí blikání nebo blikáním s časově omeze-
ným nebo trvalým zvukovým signálem. Lze 
nastavit např. zvukovou signalizaci při poru-
še vodovodního řádu – úniku vody, kdy sní-
mač začne vydávat zvukový signál.

Stejně jako všechny ostatní prvky primár-
ní sběrnice lze i snímač s LCD programovat 
ve dvou úrovních – v úrovni Basic (bez po-

čítače) a Plus (pomocí počítače připojeného 
do komunikačního modulu).

V úrovni Basic je vidět na displeji seznam 
aktivních kanálů/snímačů a hlášení. Jednot-

livými řádky seznamu se prochází po-
mocí prostředních tlačítek označených 
na displeji symboly  a . Vybraný 
řádek je zvýrazněn inverzním zobra-
zením. Podle předvoleného typu ovlá-
dání se mění význam krajních tlačítek 
označených patřičnými symboly. U tla-
čítek určených pro dvojtlačítkové ovlá-
dání se zobrazí symboly O a I. Speciál-
ním případem dvojtlačítkového ovládá-
ní je dvojtlačítkové ovládání 
rolet, kde se zobrazí symboly 
pro zavírání   a pro otvírání 

 rolet. U tlačítek určených 
pro jednotlačítkové ovládání 
(např. aktivace scény, centrál-
ní vypnutí) se na pravé stra-
ně spodního okraje displeje 
zobrazí symbol    pro obec-
né jednotlačítkové ovládání. 
Pro ovládání prvků sběrnice 
se spojitým výstupem (např. 

stmívače) lze kromě klasického ovlá-
dání stmívačů (dlouhý stisk tlačítka) 
použít i ovládání přímé – na stmí-
vači se předem nastaví požadovaná 
úroveň (na spodním okraji se zobra-
zí jako krajní symboly znaménka – 
a +, pomocí kterých se nastaví poža-
dovaná hodnota výstupu z rozsahu  
0 až 100 %), která se vyvolá potvr-
zením tlačítka snímače.

Jednotlivé řádky s tlačítky mo-
hou být doplněny i zpětným hláše-
ním o stavu ovládaného prvku, kte-
ré se pak trvale zobrazuje na konci řádku po-
mocí symbolů pro zapnutí I nebo vypnutí O, 
symbolů zavřené  nebo otevřené  rolety, 
hodnotou 0 až 100 % nebo hodnotou analo-
gové veličiny.

V úrovni Plus lze kromě funkcí úrovně 
Basic nastavit:
o předávání informací o změřené teplotě do 

sběrnice, 
o sledování stavu baterií radiofrekvenčních 

(RF) vysílačů, 
o zákaz ručního nastavení časových progra-

mů a nastavení hodin,

o zákaz zobrazování vybraných hlášení 
v úsporném režimu,

o výběr řádku seznamu, který bude aktivní 
po vypnutí spořiče displeje.
Připojení tlačítkového snímače s LCD do 

primární sběrnice je shodné s ostatními sní-
mači – pomocí bezšroubové svorkovnice za-
sunuté do základní desky snímače. V přípa-
dě požadavku na komfortnějšího ovládání lze 
jednoduše nahradit běžný snímač ve stávají-
cí instalaci Ego-n® za multifunkční snímač 
s LCD. Tlačítkový snímač s LCD je od říj-
na k dispozici v designových řadách Time®, 
Time®Arbo a Element®.

Další novinkou je vestavný spínací modul 
1× 10 A. Tento modul je určen pro příznivce 
jednoduchého inteligentního systému Ego-n® 
s funkcemi stejnými, jako u rozváděčových 
spínacích modulů (4× 10 A a 8× 10 A): za-
pni, vypni, časovač, vypínač, tlačítko a svě-

telná scéna. Funkce modulu jsou programova-
telné stejně jako většina systémových prvků 
v úrovni Basic (bez PC) i Plus (pomocí PC).

Spínací vestavný modul je svými rozmě-
ry předurčen zejména pro montáž do insta-
lačních krabic (např. typ KU) a najde široké 
uplatnění zejména v aplikacích, kde již není 
možné propojit silové vedení přímo do roz-
váděče. Spínač je akčním členem připojeným 
přímo na primární sběrnici systému Egon®.
Další informace v on-line katalogu na:
http://www.abb-epj.cz
http://www.ego-n.cz
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Obr. 1. Tlačítkový snímač s LCD Time®Arbo

Obr. 2. Tlačítkový snímač s LCD Time®

To	vše	umí	novinka	v	systémové	instalaci	Ego-n®,	kde	ke	stávajícímu	sortimentu	snímačů	
jednonásobných,	dvojnásobných	a	bezdrátových	nově	přibyl	multifunkční	šestnáctikaná-
lový	komfortní	ovladač.	Snímač	s	LCD	je	vhodný	zejména	při	požadavku	na	ovládání	více	
spotřebičů	z	jednoho	místa,	např.	v	obývacích	pokojích,	kuchyních,	ve	vstupech	do	domů,	
zasedacích	místnostech,	kancelářích	apod.


