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Programování, tj. oživení instalace, je kon-
cipováno velmi jednoduše a lze ho realizo-
vat ve dvou úrovních – Basic a Plus. V úrov-
ni Basic je možné naprogramovat základní 
funkce instalace bez použití počítače, pouze 
pomocí tlačítek Channel a Prog na přísluš-
ných přístrojích. Tento způsob mohou elek-
tromontéři použít u instalace s jedním řídicím 
modulem (až 64 systémových prvků). Je-li 
instalace rozsáhlejší, obsahuje více řídicích 
modulů nebo požadavky na logické funkce, 
komunikaci GSM apod., použije se úroveň 
Plus – nastavení za použití počítače připoje-

ného ke komunikačnímu modulu a softwaru 
Ego-n Asistent.

Společnost ABB pro letošní rok připravi-
la nový software Ego-n Asistent 2. Tak jako 
Ego-n Asistent 1, se kterým je široká obec 
elektromontérů a projektantů již dobře se-
známena, se používá k nastavení jednotlivých 
vazeb a parametrizaci prvků systému. Nová 
verze doznala mnoha změn, které práci s pro-
gramem zpříjemní a zpřehlední.

První změnou je uvítací okno, které umož-
ňuje tyto operace:
– otevření některého z naposledy otevřených 

projektů,
– založení nového projektu nebo otevření li-

bovolného projektu.
V dolní části okna se zobrazují informa-

ce o zvoleném projektu i s jeho popisem. Při 
založení nového projektu je automaticky na-
bídnuta možnost nastavit parametry projektu: 
nastavení komunikace, informace o projektu 
a nově Nastavení domu. Tato nová záložka 
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umožňuje rozčlenit instalaci podle podlaží, 
místností, skupin a rozváděčů (obr. 1).

Další úpravou je rozdíl v označení správně 
načtených prvků Ego-n® v instalaci po připo-
jení do instalace. Dřívější písmo zelené bar-
vy, které bylo zvláště při úsporných režimech 
zobrazení notebooku málo znatelné, je nahra-

zeno jasně zelenou „fajfkou“ v případě úspěš-
ného načtení a červeným křížkem v případě 
neúspěšného načtení prvku (obr. 2). 

Je-li ponechána zapnutá záložka Info, zob-
razí se v levé horní části okna systémový čas. 
Pouhým dvojklikem na systémový čas lze vy-
volat okno synchronizace systémového času 
s časem uživatelského počítače (obr. 2).

Velmi důležitou a příjemnou změnou 
u softwaru Ego-n Asistent 2 je možnost prá-
ce off-line. Celou strukturu systému lze vy-
tvořit či upravit v pohodlí kanceláře nebo do-
mova bez připojení k instalaci. 

Obr. 1. Nastavení domu

Obr. 2. Záložka Info

Obr. 4. Simulace 
logických funkcí

Obr. 3. Vazby
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Tlačítkem Přidat element (obr. 2) lze jed-
notlivé prvky vybrat, pojmenovat a umístit. 
Po připojení instalace se již jen přiřadí vybra-
né virtuální přístroje k reálně načteným přístro-
jům. Tato změna je velmi důležitá pro projek-
tanty, kdy kromě projektu půdorysů a rozvádě-
čů v programu CAD může být při požadavku 
ze strany investora součástí projektu i základní 
nastavení instalace tak, jak je to možné i u ji-
ných, vyšších systémů instalace.

Užitečné změny doznala také záložka Vazby. 
Při kontrole vazeb mezi snímači a akčními 
členy nebyl v programu Ego-n Asistent 1 pro-
blém zobrazit snímače ovládající daný akč-
ní člen. Vyhledat všechny akční členy, které 
ovládá určitý snímač, již nebylo možné a vaz-
by bylo nutné poměrně pracně a nepřehled-
ně vyhledávat. Nyní stačí kliknout na nové 
tlačítko nad oknem se snímači, vybrat urči-
tý snímač a Ego-n Asistent 2 zobrazí výčet 
akčních členů, které jsou daným snímačem 
ovládány (obr. 3).

Nejvíce změn je v záložce Logika. V pro-
gramu Ego-n Asistent 2 lze jednotlivá hrad-
la logického modulu přehledně přiřadit 
do skupin, jednotlivé skupiny pojmenovat 
a zobrazit, včetně logického propojení hra-
del. Nemá-li uživatel jistotu, jak bude „za-
pojení“ fungovat, stačí stisknout tlačítko 
Simulace a vstupům jednotlivých hradel 
přiřadit logickou hodnotu 1 nebo 0. Ego-n 
Asistent 2 pak přehledně zobrazí, jaké hod-
noty nabudou v tomto stavu jednotlivé vý-
stupy (obr. 4).

Marně by uživatel hledal na horní liště zá-
ložky Časové funkce a GSM. Nastavení para-
metrů časových funkcí lze vyvolat kliknutím 
pravým tlačítkem myši na položku Časové 
funkce v levém okně stromu systému. Po zvo-
lení Nastavení je možné v nově otevřeném 
okně Časové funkce pojmenovat jednotlivé 
časové bloky a přiřadit jim parametry, stejně 
jako tomu bylo v Ego-n Asistent 1 (obr. 5).

Nastavení parametrů modulu GSM lze vy-
volat kliknutím pravým tlačítkem myši na po-
ložku Modul GSM v levém okně stromu sys-
tému. Po zvolení Nastavení je možné v nově 
otevřeném okně GSM modul zadat základní 
nastavení jmen a čísel mobilních telefonů, 
na která mají byt zasílány zprávy obsahující 
texty s informacemi o stavu výstupu. Záro-
veň lze povolit, z jakých jmen a telefonních 
čísel bude systém přijímat povely (obr. 6).

Záložka Web se používá stejně jako v pro-
gramu Ego-n Asistent 1 pro nastavování dál-
kového ovládání elektroinstalace. V této zá-
ložce se specifikují typy místností (např. obý-
vák, ložnice), v místnostech jednotlivé typy 
ovládacích a zobrazovacích virtuálních tlačí-
tek (světlo, termostat apod.).

Důležitou novinkou Ego-n Asistent 2 
je možnost exportovat dva dokumenty 
do souborů procesoru Excel. Prvním je se-
znam instalovaných přístrojů s jejich popi-
sem, registračními čísly a umístěním (obr. 7), 
druhým je seznam jednotlivých vazeb podle 
výstupů v instalaci. Oba tyto dokumenty lze 

snadno jako soubory Excel vytisknout a při-
ložit k dokumentaci elektroinstalace stavby.

Software Ego-n Asistent 2 je k dispozi-
ci zdarma pro registrované partnery na we-
bových stránkách ABB http://www.ego-n.cz 
od 1. února 2011 a jistě si mezi elektromon-
téry i projektanty najde mnoho příznivců. Sa-
mozřejmostí je možnost v novém programu 
načítat a upravovat soubory vytvořené v jeho 
předcházející verzi. 

Práce s programem Ego-n Asistent 2 je, 
jak bylo zvykem u programu Ego-n Asis-
tent 1, snadná a intuitivní.

Pro zájemce o moderní inteligentní elek-
troinstalaci Ego-n® je vypsáno mnoho ško-
lení na mnoha místech České republiky. Ter-
míny školení a další informace jsou umístěny 
na webových stránkách http://www.ego-n.cz 
v sekci Podpora – Školení a semináře.
http://www.abb.cz/elektropraga

Obr. 7. Seznam přístrojů s popisem

Obr. 5. Nasta-
vení časových 
funkcí

Obr. 6. Nasta-
vení modulu 
GSM
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