Oprogramowanie zarządzające EisBär KNX do intuicyjnej
obsługi i wizualizacji systemów KNX / EIB
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Systemy automatyki budynkowej, wykorzystujące magistralę KNX (dawniej EIB) stają się
coraz bardziej popularne wśród inwestorów oraz właścicieli mieszkań, willi i budynków
biurowych. Równolegle z rozpowszechnianiem systemów zarządzania budynkiem pojawiają
się nowe (z reguły wyŜsze) oczekiwania uŜytkowników. System inteligentnego budynku nie
tylko musi realizować zadane funkcje automatyki, ale równieŜ powinien łatwo i przyjaźnie
komunikować się z człowiekiem. Systemy, które wymagają skomplikowanej obsługi nie są
dobrze przyjmowane przez uŜytkowników. Obsługa powinna być intuicyjna, przejrzysta i
łatwa nie tylko dla właściciela, ale takŜe dla starszych domowników, dzieci lub gości. WaŜne
jest równieŜ to, aby integrator systemu lub instalator mógł w krótkim czasie i bez błędów
przystosować system do potrzeb klienta.
Produktem, który w pełni zaspokaja współczesne
potrzeby określone powyŜej, jest oprogramowanie
zarządzające i wizualizacyjne EisBär firmy Alexander
Maier. Oprogramowanie dobrze sprawdza się zarówno w
zarządzaniu inteligentnymi mieszkaniami, domami,
rezydencjami, budynkami biurowymi, jak i kompleksami
duŜych budynków mieszkalnych i biurowych. Obsługa jest
intuicyjna, poprzez zastosowanie graficznego sposobu
komunikacji z uŜytkownikiem. Nadaje się ono zarówno do
uruchamiania na ściennym panelu komputerowym z
ekranem dotykowym, jak i na tradycyjnym komputerze lub
notebooku. WaŜną cechą jest moŜliwość instalowania pod
tradycyjnym systemem Windows jak równieŜ pod
Windows CE. Interfejs graficzny programu pozwala na
domyślną obsługę przy pomocy wskaźnika myszy, a w
przypadku ekranów dotykowych przy uŜyciu palca lub
rysika. Na ekranie wyświetlane są plany lub
trójwymiarowe wizualizacje pomieszczeń, a sterowanie
odbywa się głównie poprzez wskazywanie lub
przeciąganie po ekranie z grafiką. W ten sposób moŜna
precyzyjnie zadawać parametry np. po przeciągnięciu
palcem po oknie z roletą, okno zostanie zasłonięte
dokładnie do tego poziomu, który wskaŜemy zatrzymując
palec.

Program realizuje wiele procesów wspomagających
działania uŜytkownika. Przykładem moŜe być obsługa
kalendarza. Pozwala ona na przypominanie o zaplanowanych zdarzeniach lub dopuszcza automatyczne
wykonywanie zaprogramowanych procedur (np. sekwencji działań, scen lub scenariuszy). Obsługiwane są
równieŜ: notes domowników, SMS-y, poczta e-mail i dostęp do Internetu (jeśli zaprogra-mowano takie funkcjonalności). Na ekranie moŜna oglądać telewizję, wyświetlać obraz z kamer dozorowych CCTV czy obsługiwać wideodomofon.
Oprogramowanie zostało stworzone takŜe z myślą o
ułatwieniu pracy integratora. Zawiera ono wiele
uŜytecznych funkcji takich jak: bezpośredni import
danych KNX z programu ETS, konfiguracja przy uŜyciu
przeciągania obiektów (drag-and-drop), funkcje
monitorowania ruchu na magistralach, moŜliwość
podglądu przesyłanych telegramów na magistrali,
swobodne dostosowywanie układu menu do własnych
potrzeb, graficzny edytor funkcji logicznych, obsługa
wszystkich popularnych formatów graficznych,
animowanych plików graficznych (.gif ) wraz z
uwzględnieniem przeźroczystości (.png), obsługa VoIP
oraz Media Playera z dostępem do danych na serwerze
/ kliencie (MP3, WAVE, AVI, MPEG).
Wybrane składniki systemu:
- sterownik KNX do USB, RS232 FT1.2, KNXnet/IP,
- OPC-Server i Client,
- sterowniki dla urządzeń Sigma i-bus modular oraz
LabJack,
- ekranowe przyciski i przełączniki,
- sterowanie za pomocą elementów graficznych,
- funkcje śledzenia błędów,
- funkcje kalendarza i zegara,
- funkcje sterowania ekranem dotykowym,
- gateway podczerwieni urządzeń audio / wideo,
- przeglądarka stron Web i Media Player,
- matryca przełączeń KNX,
- monitor magistrali KNX,
- archiwizacja zdarzeń,
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- sterowanie scen z dowolną liczbą wyjść,
- komunikaty głosowe, fax, email, SMS,
- liczniki, funkcje logiczne, sekwencje.
Pomimo rozbudowanych funkcjonalności, program ten
ma bardzo korzystny stosunek moŜliwości do ceny oraz
proste zasady licencjonowania. Oprogramowanie
pobierane jest bezpłatnie i udostępnia wszystkie
funkcjonalności
pozwalając
na
uruchomienie
opracowanego projektu w trybie demonstracyjnym.
Licencjonowany jest dopiero gotowy projekt, a cena
licencji nie zaleŜy od liczby komputerów zastosowanych w

systemie. Rodzaj licencji zaleŜy jedynie od liczby stron
oraz elementów uŜytych do wizualizacji. Wymienione
cechy sprawiają, Ŝe jest to interesujące i przyjazne
narzędzie nie tylko dla uŜytkowników systemów KNX
ale równieŜ dla integratorów i instalatorów unikających
stosowania skomplikowanego oprogramowania systemów budynkowych.
Więcej informacji na: www.ide.com.pl
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