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1 Wskazówki dotyczące instrukcji 

Proszę uważnie przeczytać niniejszy podręcznik i przestrzegać zawartych w nim wskazówek. 
Pozwoli to zapobiec wystąpieniu szkód osobowych i rzeczowych oraz zapewni niezawodną 
pracę i długą żywotność urządzenia. 

Starannie przechowywać podręcznik. 

W razie przekazania urządzenia dołączyć do niego niniejszy podręcznik. 

ABB nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek nieprzestrzegania treści 
podręcznika. 

W przypadku chęci uzyskania dalszych informacji lub pytań dotyczących urządzenia, prosimy 
skontaktować się z ABB lub odwiedzić naszą stronę internetową: 

www.BUSCH-JAEGER.com 
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2 Bezpieczeństwo 

Urządzenie jest skonstruowane zgodnie z obowiązującymi zasadami technicznymi i jest 
bezpieczne w eksploatacji. Zostało sprawdzone i opuściło fabrykę w nienagannym stanie z 
punktu widzenia bezpieczeństwa technicznego. 

Mimo to istnieją zagrożenia resztkowe. Należy przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i 
przestrzegać ich w celu uniknięcia zagrożeń. 

ABB nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek nieprzestrzegania wskazówek 
bezpieczeństwa. 

 

2.1 Zastosowane wskazówki i symbole 

Poniższe wskazówki wskazują na szczególne zagrożenia podczas obsługi urządzenia lub 
podają użyteczne informacje. 
 

 

Niebezpieczeństwo 

Zagrożenie życia / ciężki uszczerbek na zdrowiu 
– Odpowiedni symbol ostrzegawczy w połączeniu z hasłem 

„Niebezpieczeństwo“ oznacza bezpośrednio grożące niebezpieczeństwo, 
które prowadzi do zgonu lub ciężkich (nieodwracalnych) obrażeń ciała. 

 
 

 

Ostrzeżenie 

Ciężki uszczerbek na zdrowiu 
– Odpowiedni symbol ostrzegawczy w połączeniu z hasłem „Ostrzeżenie“ 

oznacza niebezpieczeństwo, które może prowadzić do zgonu lub ciężkich 
(nieodwracalnych) obrażeń ciała. 

 
 

 

Ostrożnie 

Uszczerbek na zdrowiu 
– Odpowiedni symbol ostrzegawczy w połączeniu z hasłem „Ostrożnie“ 

oznacza niebezpieczeństwo, które może prowadzić do lekkich 
(odwracalnych) obrażeń ciała. 

 
 

 

Uwaga! 

Szkody rzeczowe 
– Ten symbol w połączeniu z hałsem „Uwaga!“ oznacza sytuację, która może 

prowadzić do uszkodzenia samego produktu lub przedmiotów w jego 
otoczeniu. 

 
 

 

Wskazówka 
Ten symbol w połączeniu z hasłem „Wskazówka“ oznacza przydatne porady i 
zalecenia dotyczące efektywnego obchodzenia się z produktem. 

 
 

 

Ten symbol ostrzega przed napięciem elektrycznym. 
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2.2 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem 

Busch-ControlTouch® przeznaczony jest do użytku w pomieszczeniach zamkniętych. 
Urządzenia umożliwiają prostą i bezpośrednią obsługę systemów automatyki domowej za 
pomocą urządzeń Apple, Android lub laptopa/desktopa. W tym wypadku sterowanie odbywa się 
za pomocą bezpośredniego połączenia z KNX (w domu) lub przez internet (poza domem). 
Odpowiednia aplikacja zapisuje stan np. przełączników i ściemniaczy. Dzięki temu aplikacja 
może je otworzyć i odtworzyć bez skomplikowanego programowania. 

Przeznaczenie urządzenia obejmuje: 

■ eksploatację zgodnie z podanymi parametrami technicznymi, 

■ instalację w suchych pomieszczeniach i tylko na szynach montażowych zgodnie z normą 
DIN EN 60715, 

■ korzystanie z urządzenia przy użyciu dostępnych na nim opcji podłączenia. 

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem obejmuje również przestrzeganie informacji zawartych 
w niniejszym podręczniku. 

 

2.3 Zastosowanie wbrew przeznaczeniu 

Każde zastosowanie nie wymienione w Rozdział 2.2 „Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem“ 
na stronie 8 uchodzi za niezgodne z przeznaczeniem i może prowadzić do szkód osobowych i 
rzeczowych. 

ABB nie odpowiada za szkody powstałe wskutek niezgodnego z przeznaczeniem zastosowania 
urządzenia. Ryzyko ponosi wyłącznie użytkownik/osoba eksploatująca. 

Przeznaczenie urządzenia nie obejmuje: 

■ dokonywania samowolnych zmian konstrukcyjnych, 

■ napraw, 

■ stosowania na obszarze zewnętrznym, 

■ stosowania w pomieszczeniach mokrych. 

■ użycie z wykorzystaniem dodatkowego portu magistralnego 

 
 

2.4 Grupa docelowa / kwalifikacje personelu 

2.4.1 Instalacja, uruchomienie i konserwacja 

Instalację, uruchomienie i konserwację urządzenia wolno wykonywać jedynie wykształconym w 
tym kierunku elektrykom posiadającym odpowiednie kwalifikacje. 

Wykwalifikowany elektryk musi przeczytać ze zrozumieniem podręcznik a także przestrzegać 
zawartych w nim instrukcji. 

Wykwalifikowany elektryk musi przestrzegać krajowych przepisów dotyczących instalacji, 
sprawdzania działania oraz napraw i konserwacji produktów elektrycznych. 

Wykwalifikowany elektryk musi znać i prawidłowo stosować „pięć zasad bezpieczeństwa“ (DIN 
VDE 0105, EN 50110): 

1. Odłączyć od sieci. 

2. Zabezpieczyć przed ponownym włączeniem. 

3. Upewnić się, że urządzenie nie jest pod napięciem. 

4. Uziemić i zewrzeć. 

5. Zakryć lub odgrodzić sąsiednie części znajdujące się pod napięciem. 
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2.5 Wskazówki bezpieczeństwa 
 

 

Niebezpieczeństwo – napięcie elektryczne! 

Napięcie elektryczne! Zagrożenie życia i niebezpieczeństwo pożaru ze strony 
prądu o napięciu 100 … 240 V. 
Bezpośredni lub pośredni kontakt z częściami pod napięciem prowadzi do 
niebezpiecznego przepływu prądu elektrycznego przez ciało. Może to 
spowodować porażenie prądem, poparzenia lub śmierć. 
■ Prace w sieci pod napięciem 100 … 240 V mogą wykonywać jedynie 

wykwalifikowani elektrycy. 
■ Przed montażem/demontażem odłączyć napięcie sieciowe. 
■ Nigdy nie używać urządzenia w przypadku uszkodzonych kabli 

przyłączeniowych. 
■ Nie otwierać przykręconych na stałe pokryw na obudowie urządzenia. 
■ Urządzenie wolno użytkować wyłącznie, jeśli jest w nienagannym stanie 

technicznym. 
■ Nie dokonywać żadnych zmian ani napraw obejmujących urządzenie, jego 

elementy i wyposażenie. 
■ Urządzenie trzymać z dala od wody i wilgotnego otoczenia. 

 
 

 

Uwaga! Uszkodzenie urządzenia przez wpływy zewnętrzne! 

Wilgoć i zanieczyszczenie urządzenia mogą prowadzić do jego uszkodzenia. 
■ Podczas transportu, składowania i pracy należy chronić urządzenie przed 

wilgocią, zanieczyszczeniem i uszkodzeniami. 
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3 Wskazówki dotyczące ochrony środowiska 

3.1 Środowisko 
 

 

Pamiętać o ochronie środowiska! 

Nie wolno wyrzucać urządzeń elektrycznych i elektronicznych z odpadami 
domowymi. 
– Urządzenie zawiera cenne surowce, które można ponownie wykorzystać. 

Dlatego należy je oddawać do odpowiedniego punktu zbiórki. 

 

Cały materiał zabezpieczenia transportowego i wszystkie urządzenia zostały wyposażone w 
odpowiednie oznakowania i symbole w celu należytej i fachowej utylizacji. Materiał 
opakowaniowy i urządzenia elektryczne oraz ich elementy należy zawsze oddawać do utylizacji 
w autoryzowanych punktach zbiórki lub zakładach utylizacji odpadów. 

Produkty odpowiadają ustawowym wymogom, szczególnie ustawom dotyczącym urządzeń 
elektrycznych i elektronicznych oraz rozporządzeniu REACH. 

(Dyrektywa UE 2012/19/UE WEEE i RoHS 2011/65/UE) 

(Rozporządzenie UE REACH i ustawa wykonawcza do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006) 
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4 Budowa i funkcja 

4.1 Widok urządzenia 
 

 

Rys. 1: Widok urządzenia 

[A] Przyłącze napięcia pomocniczego 5 ... 36 V DC 

[B] Gniazdo przyłączeniowe 5 V DC 

[C] Przycisk resetowania 

[D] Przyłącze UTP (LAN) 

[E] Wskaźnik stanów roboczych (diody LED) 

[F] Przyłącze magistrali KNX 

 

Busch-ControlTouch® został skonstruowany wyłącznie do stosowania we wnętrzach budynków. 
Urządzenia umożliwiają prostą i bezpośrednią obsługę systemów automatyki domowej za 
pomocą urządzeń Apple (również Apple SmartWatch), Android lub laptopa/desktopa Apple 
SmartWatch. Sterowanie odbywa się za pomocą bezpośredniego połączenia z KNX (w domu) 
lub za pośrednictwem internetu (poza domem). Odpowiednia aplikacja zapisuje stan np. 
przełączników i ściemniaczy. Dzięki temu aplikacja może je otworzyć i odtworzyć bez 
skomplikowanego programowania. 

Bezpośrednie podłączenie aparatu modułowego REG 4 TE do linii magistrali KNX umożliwia 
zintegrowany port magistralny. 

Uruchomienie/parametryzacja odbywa się internetowo za pośrednictwem myABB Living 
Space®. W trybie są także dopasowywane ustawienia urządzenia i są one automatycznie 
ładowane do aparatu modułowego REG. Dokonane zmiany ustawień są natychmiast dostępne. 
W efekcie wszystkie dane znajdują się na indywidualnym koncie w portalu internetowym 
myABB Living Space®. Do bezpośredniego sterowania funkcjami używa się bezpiecznego 
połączenia internetowego. 

  



 

Budowa i funkcja
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Inne cechy produktu: 

■ Prosta wizualizacja dzięki menu w postaci listy oraz zastosowaniu koncepcji kolorów 

■ Możliwość dokonywania zmian w trybie online 

■ Prosta obsługa zdalna aplikacji w przypadku KNX (również za pośrednictwem połączenia 
VPN) 

■ Proste sterowanie funkcjami KNX w budynku 

■ Integracja urządzeń UPnP (np. Sonos) 

■ Integracja lamp Philips Hue 

■ Integracja kamer IP 

■ Tworzenie własnych skryptów dla funkcji logicznych (np. IF then ELSE) 
■ Możliwość edytowania i/lub tworzenia scen i programów czasowych przez klienta 

końcowego 

■ Używanie jako centrali zgłoszeniowej 

■ Komunikaty alarmów i usterek dzięki powiadomieniom push 
 

 

Wskazówka 
Układ zasilania elektrycznego wymaga zastosowania osobnego zasilacza (np. 
zasilacza priOn 6358-101). 

 
 

4.2 Zakres dostawy 

Zakres dostawy obejmuje: 

■ aparat modułowy REG 4 TE 

■ przewód UTP 

Aplikację można bezpłatnie pobrać z Apple Store lub Google Store. Zasilacz do układu 
zasilania elektrycznego (np. zasilacz priOn 6358-101) należy zamówić oddzielnie!  

 

4.3 Przegląd typów 
 

Nr artykułu Nazwa produktu Zastosowanie 

6136/APP-500 

Busch-ControlTouch® Budynki mieszkalne, 
małe i średnie budynki 
komercyjne, budynki 
administracyjne i hotele 

Tab.1: Zestawienie typów 
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4.4 Funkcje 

4.4.1 Zestawienie funkcji 

Poniższe tabele zawierają zestawienie elementów obsługowych, możliwych funkcji i 
zastosowań urządzenia. 
 

Elementy obsługowe 

Przełącznik Wskaźnik wilgotności powietrza 

Ściemniacz Wskaźnik prędkości wiatru 

Żaluzje Pozostałe wskaźniki 

Uruchomienie sceny Nadajnik wartości 

Data/godzina Regulacja temperatury pomieszczenia 

Konto Goto 
Tryb eksploatacji regulatora temperatury 
pomieszczenia 

Menu Goto Regulator 

Strona Goto Wysyłanie polecenia 

Sterowanie RGB Suwak 

Szereg przycisków Tekst statyczny 

Pusty wiersz Zmienny tekst 

Przycisk Kamera IP 

Wskaźnik temperatury Strona internetowa 

Wskaźnik stopnia jasności Wykres 

Wskaźnik ciśnienia powietrza  

Tab.2: Zestawienie elementów obsługowych 
 

Funkcje 

Edytor scen Opcja identyfikacji obecności (wykazanie 
lokalnych użytkowników w sieci Wi-Fi za 
pośrednictwem arp-scan) 

Tygodniowy programator czasowy (z funkcją 
astro) 

Lokalne wsparcie użytkowników (i role z 
uprawnieniami użytkownika) 

Skrypty logiczne (np. IF then ELSE) Tunel KNXnet/IP -> opcja programowania ETS 
(może być aktywowana przez użytkownika 
końcowego) 

Komunikaty alarmowe (e-mail i powiadomienia 
push) 

"Żądanie odczytu" (rodzaj obiektów, które należy 
odczytać po ponownym uruchomieniu) 

Wykresy (z funkcją zoomu) Funkcja "bridge" do ustawiania opcji telegramu 
Philips Hue 

Obsługa RGB/RGBW Obsługa systemu uPnP audio (np. Sonos) 

Kamera IP (MJPEG) 
Polecenia TCP (wychodzące, brak potwierdzenia 
zwrotnego!) 

Obsługa PTZ (Axis, Mobotix) 
Polecenia HTTP (wychodzące, brak 
potwierdzenia zwrotnego!) 

Tab.2: Zestawienie funkcji 

 

Za pomocą funkcji uPnp „UPNP COMMANDS“ można aktywować różne polecenia, np. dla 
funkcji Sonos. Polecenia te pojawiają się automatycznie po podłączeniu odpowiedniego 
urządzenia uPnP (np. głośniki Sonos), które obsługuje tę funkcję. 
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Te specjalnie fukcje (polecenia) można uruchamiać za pomocą sceny, programu czasowego, 
akcji (trigger) lub skryptu.  

 

4.4.2 Opis funkcji 

Urządzenie i przynależna aplikacja umożliwiają obsługę systemów KNX za pomocą iPhone'a, 
iPada lub iPod touch'a (także Apple Watch). Priorytetem jest łatwość obsługi zarówno przez 
instalatora jak i przez użytkownika końcowego. Aplikacja pozwala użytkownikowi końcowemu 
na samodzielne przeprowadzanie większości ustawień.  

Bezpłatna aplikacja umożliwia prostą obsługę systemów KNX. Aplikacja komunikuje się z 
urządzeniem za pośrednictwem bezpiecznego kanału, w efekcie można z niej korzystać 
również za pośrednictwem internetu. Z uwagi na fakt, że urządzenie zapisuje stan 
przełączników i ściemniaczy, aplikacja może je otworzyć i odtworzyć bez skomplikowanego 
programowania. 

Wszystkie podłączone urządzenia są uczestnikiem magistrali KNX. 
 

 

Rys. 2: Opis funkcji 
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5 Parametry techniczne 

5.1 Parametry techniczne 
 

Nazwa Wartość 

Napięcie przyłączeniowe  Napięcie pomocnicze 5 … 36 VDC 

Zużycie prądu  250 mA (przy 5 VDC) 

Przyłącze KNX Zacisk przyłączeniowy magistrali, bezśrubowy 

Ethernet 10 / 100 Mb 

Pamięć 4GB eMMC (Flash), 256MB DDR2 RAM 

Procesor Cortex A5 

Temperatura otoczenia 0 °C … +70 °C 

Względna wilgotność powietrza 0 do 90% (bez kondensacji) 

Stopień ochrony IP 20 

Odporność ogniowa obudowy UL94-V0 

Temperatura przechowywania -40 °C … +85 °C 

Zastosowane wejście portu sieciowego 

■ Discovery(2198 UDP) 

■ Aplikacje (2199 TCP) 

■ HTTP (80 en 8000 TCP) 

■ HTTP Trigger (8001 TCP) 

Zastosowane wyjście portu sieciowego 

■ DNS (53 TCP) 

■ NTP (123 TCP/UDP) 

■ HTTP(80 TCP) 

■ HTTPS (443 TCP) 

■ KNXnet/IP (3671 UDP) 

■ uPnP (1900 UDP, 3400 TCP) 

■ Zależnie od poleceń mogą także występować inne 
porty. 

Tab. 3: Parametry techniczne 
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5.2 Rysunki wymiarowe 
 

 

Rys. 3: Wymiary Busch-ControlTouch®  

 
 

 

Wskazówka 
Wszystkie wymiary w mm.  
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6 Podłączenie, wbudowanie i montaż 

 

 

Niebezpieczeństwo - napięcie elektryczne! 

Zagrożenie życia przez napięcie elektryczne o wartości 100 … 240 V w 
przypadku zwarcia do przewodu bardzo niskiego napięcia. 
– Przewodów bardzo niskiego napięcia i przewodów 100 … 240 V nie wolno 

układać razem w jednej puszce podtynkowej! 
 

 

6.1 Wymogi stawiane instalatorowi 
 

 

Niebezpieczeństwo - napięcie elektryczne! 

Urządzenie wolno instalować jedynie osobom posiadającym konieczną wiedzę i 
doświadczenie w dziedzinie elektrotechniki. 
■ Niefachowa instalacja zagraża życiu instalatora i użytkowników instalacji 

elektrycznej. 
■ Niefachowa instalacja może prowadzić do poważnych szkód rzeczowych, na 

przykład w wyniku pożaru. 
 
Wymagana wiedza fachowa i warunki instalacji to przynajmniej: 
■ Stosowanie „pięciu zasad bezpieczeństwa“ (DIN VDE 0105, EN 50110): 

1. Odłączyć od sieci. 
2. Zabezpieczyć przed ponownym włączeniem. 
3. Upewnić się, że urządzenie nie jest pod napięciem. 
4. Uziemić i zewrzeć. 
5. Zakryć lub odgrodzić sąsiednie części znajdujące się pod napięciem. 

■ Stosować odpowiednie osobiste wyposażenie ochronne. 
■ Stosować jedynie odpowiednie narzędzia i przyrządy pomiarowe. 
■ Sprawdzić rodzaj sieci zasilającej (system TN, system IT, system TT) i 

zapewnić wynikające z tego warunki przyłączenia (klasyczne zerowanie, 
uziemienie ochronne, wymagane dodatkowe kroki itp.). 
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6.2 Montaż 

Aparat modułowy wolno montować jedynie na szynach montażowych według DIN EN 50022 / 
DIN 60715 TH 35 (łącznie z wersją przemysłową).  

 

 
 

 

 

Montaż 

W celu zamontowania urządzenia 
wykonać następujące kroki: 

1. Zatrzasnąć aparat modułowy na 
szynę montażową. 

Rys. 4: Montaż na szynie 

 Demontaż 

W celu zdemontowania urządzenia 
wykonać następujące kroki: 

1. Śrubokrętem przesunąć blokadę w 
dół [1]  

2. Nacisnąć urządzenie do góry [2] a 
następnie przechylić do przodu [3]. 

Rys. 5: Zdejmowanie z szyny 
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6.3 Przyłącze elektryczne 
 

 

Rys. 6: Przyłącze elektryczne 
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7 Obsługa 

7.1 Obsługa w trybie rozszerzonym 
 

 

Rys. 7: Przyciski i diody LED na urządzeniu 

[A] Przycisk: R1 

[B] Przycisk: R2 

[C] Dioda LED: OK 

[D] Dioda LED: sieć 

 

7.1.1 OPCJE RESETU 
 

 

Wskazówka 
Za pomocą dwóch przycisków można wykonać łagodny restart (reset aplikacji) 
albo całkowite ponowne uruchomienie. 

 

Przycisk Sposób obsługi Funkcja 

R1 Trzymać wciśnięty podczas bootowania Reset do ustawień fabrycznych 

 Krótko nacisnąć  Całkowite ponowne uruchomienie 

 Długo naciskać (> 3 sekundy) Reset do ustawień fabrycznych 
 

R2 Krótko nacisnąć  Reset aplikacji 
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7.1.2 Stany robocze  
 

 

Wskazówka 

Dwie diody LED pokazują alternatywnie 
– gotowość do pracy 
– stan połączenia z LAN 
– stan połączenia z KNX 

 

Dioda 
LED 

Kolor 
Tryb 
wyświetlania 

Funkcja 

"OK" zielona miga powoli bootowanie lub zamykanie 

 zielona ciągle aplikacja jest gotowa do uruchomienia 
 

"sieć" zielona miga powoli normalny proces - OK 

 żółta miga powoli brak połączenia z KNX 

 czerwona miga szybko problem z LAN, brak sieci 

 
zielona/czer
wona 

cyklicznie 
brak połączenia z internetem, tylko połączenie z 
LAN 

 

7.1.3 Obsługa systemu za pomocą aplikacji  

Po załadowaniu profilu do aplikacji (patrz Rozdział „Ustawienia“ na stronie 138) jest on 
natychmiast dostępny. Urządzenia zintegrowane w systemie magistrali KNX można obsługiwać 
bezpośrednio za pomocą aplikacji. Na poniższej ilustracji znajduje się przykład wizualizacji 
(interfejs użytkownika). 
 

 

 

Rodzaj dostępnych i możliwych elementów obsługowych 
jest podany w Rozdział 8.6.10 „Lista elementów 
profilu/strony (czynności)“ na stronie 77. 

Rys. 8: Elementy obsługowe 
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a)

1)

 

8  Uruchomienie 

8.1 Krótka instrukcja typowego uruchamiania 

8.1.1.1 Wykonanie przez instalatora/specjalistę 
 

 

  Logowanie w myABB Living Space®   

     

  Rejestracja urządzenia w celu dostępu 
(account) myABB Living Space® (podanie 
numeru seryjnego) 
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   Generowanie dostępu do aplikacji 
(account) 
Nadawanie nazwy i hasła 

 Przejmowanie danych projektu z ETS 
(ustawianie adresów grupowych) 

 

    

 Tworzenie wizualizacji   

     

  Instalacja urządzenia u klienta końcowego  
(+ połączenie z siecią) 

  

     

  Wyszukiwanie urządzenia w sieci za pomocą 
wyszukiwarki IP 
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b)

c)

 

Wykonanie przez instalatora/specjalistę (kontynuacja z poprzedniego widoku) 
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 Uruchomienie urządzenia 
(asystent uruchamiania) 

  

   Wpisywanie danych dostępu do 
aplikacji 
(patrz wyżej) 
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 Instalacja aplikacji na urządzeniu końcowym   

    

 Wpisywanie danych dostępu do aplikacji 
(patrz wyżej) 

  

    

  Wybór profilu   

    

  Gotowość do pracy  

 

1. Zaproszenie do klienta końcowego (patrz poniższy przegląd) 

a) Rozdział 8.3 „Objaśnienie przebiegu uruchamiania“ na stronie 26 + Rozdział 8.4 
„Logowanie/rejestracja Busch-ControlTouch®“ na stronie 28  

b) Rozdział 8.7 „Dalsze ustawienia urządzenia (strona konfiguracji)“ na stronie 113  

c) Rozdział 8.8 „Wczytywanie konfiguracji do Busch-ControlTouch®“ na stronie 120  
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a)

b)

2)

 

8.1.1.2 Wykonanie przez użytkownika końcowego (kontynuacja z poprzedniego widoku) 
 

  Otrzymanie e-maila = logowanie w myABB 
Living Space® 

  

     

  Rejestracja urządzenia w celu dostępu 
(account) myABB Living Space® (podanie 
numeru seryjnego) personalizacja 
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   Generowanie dostępu do aplikacji 
(account) 
Nadawanie nazwy i hasła 

   
Tworzenie wizualizacji 
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 Instalacja aplikacji na urządzeniu użytkownika 
końcowego 

  

    

 Wpisywanie danych dostępu do aplikacji (patrz 
wyżej) 

  

     

  Gotowość do pracy   

   

 

2. Użytkownik końcowy może zmienić ustawienia wizualizacji 

a) patrz Rozdział „Objaśnienie przebiegu uruchamiania“ na stronie 26 + patrz Rozdział 
„Logowanie/rejestracja Busch-ControlTouch®“ na stronie 28  

b) patrz Rozdział „Wczytywanie konfiguracji do Busch-ControlTouch®“ na stronie 120  
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1)

2)

1)
3)

 

Przegląd systemu Busch-ControlTouch® 
 

 

 

Dostęp za pomocą myABB Living 
Space® 
Dostęp za pomocą własnego hasła 

   
Dostęp do 
wszystkich 
elementów 
składowych za 
pomocą hasła 

  

   

   

   

   

   

Dostęp do aplikacji (account) → edycja 
profili i wizualizacja 
Hasło do urządzenia podczas 
rejestracji (hasło również do 
bezpośredniego dostępu do 
urządzenia i aplikacji)! 

  

 Urządzenie → edycja m. in. scen i 
programów czasowych 
Hasło dostępu do aplikacji 

 

  

   

   

 Aplikacja → edycja m. in. scen i 
programów czasowych + sterowanie 
funkcjami 
Hasło dostępu do aplikacji 

 

  

  

  

   

1)  Konieczne połączenie internetowe 
2)  Konieczne podłączenie urządzenia i połączenie internetowe 
3)  Transmisja danych = konieczne podłączenie urządzenia i połączenie internetowe; 

sterowanie urządzeniem = możliwe także za pośrednictwem sieci domowej (bez internetu) 



 

Uruchomienie
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8.2 Prace przygotowawcze 
 

 

Wskazówka 
Urządzenia są produktami systemu KNX i odpowiadają wytycznym KNX. 
Zakładamy posiadanie szczegółowej wiedzy fachowej nabytej podczas szkoleń 
dotyczących KNX. Ponadto musi być również zapewniona stosowna wiedza w 
zakresie dalszych elementów składowych systemu automatyki domowej (np. 
Philips Hue), o ile zakłada się ich stosowanie w systemie. 

 

1. Nadawanie adresów grupowych:  

– Adresy grupowe nadaje się w połączeniu z ETS. Czynność ta jest wykonywana przez 
instalatora. 

2. Eksport projektu ETS4 lub ETS5! 

– Dane można załadować do profilu Busch-ControlTouch®. Czynność ta jest wykonywana 
przez instalatora. 

 

8.3 Objaśnienie przebiegu uruchamiania 

Niniejszy rozdział opisuje czynności niezbędne do uruchomienia v>T - aa_6136 -- 
Produktbezeichnung</v>. Jest on przeznaczony zarówno dla instalatora wykonującego prace 
(specjalisty) jak i dla klienta końcowego. Każde urządzenie wymaga uprzedniej rejestracji przez 
„specjalistę“, tak aby klient końcowy mógł potem przeprowadzić swoje indywidualne ustawienia 
konfiguracji. W tym celu instalator musi utworzyć dostęp do myABB Living Space® i dokonać 
stosownej rejestracji. Klient końcowy może się także zarejestrować. Po zarejestrowaniu 
urządzenia przez instalatora może on automatycznie wygenerować e-mail do klienta 
końcowego. Ten e-mail zawiera link do strony rejestracji. Klient końcowy może się tam również 
zalogować w celu uzyskania osobistego dostępu do tego urządzenia. 

Proces uruchamiania przebiega następująco: 

1. Rejestracja urządzenia 

– Przed instalacją/konfiguracją konieczna jest rejestracja.  
Odbywa się ona za pośrednictwem myABB Living Space® (objaśnienie, patrz Rozdział 
8.4 „Logowanie/rejestracja Busch-ControlTouch®“ na stronie 28). Dzięki niej uzyskuje 
się dostęp do serwera uruchamiania. 

 

 

Wskazówka 
Uwaga! Nie jest to bezpośrednim uruchamianiem urządzenia! 

2. Konfiguracja 

– Konfiguracja odbywa się za pośrednictwem myABB Living Space® w przeglądarce 
internetowej. Przy użyciu tego oprogramowania następuje konfiguracja systemu. 

– Konfiguracja systemu zapisana jest na centralnym serwerze i każdorazowo jest 
ładowana przez Busch-ControlTouch® KNX. 

– Importowanie adresów grupowych z ETS 4, ETS5 lub wyżej, odbywa się przez 
wczytanie projektu KNX bezpośrednio na serwer uruchomienia. 

– Dalsze opcjonalne dodatki, takie jak np. Philips Hue, można skonfigurować później. 
Jednak wymaga to połączenia elementów składowych z systemem. 

3. Połączenie urządzeń (przyłącze elektryczne Busch-ControlTouch® patrz Rozdział 6.3 
„Przyłącze elektryczne“ na stronie 19). 
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Wymagana jest instalacja dalszych elementów składowych systemu automatyki domowej (np. 
Philips Hue). 
 

 

Wskazówka 
Wszystkie urządzenia systemu muszą być prawidłowo okablowane i podłączone 
do linii magistrali! Busch-ControlTouch musi być zintegrowany z siecią. Dopiero 
wówczas urządzenie można podłączyć do napięcia elektrycznego. 

4. Uruchomienie urządzenia poprzez bezpośredni dostęp do urządzenia. 

5. Inicjalizacja 

– Transmisja indywidualnie skonfigurowanych danych do urządzenia (systemu) 

6. Instalacja i konfiguracja aplikacji. 
 

 

Wskazówka 
Aplikację do sterowania podłączonymi urządzeniami KNX można pobrać z Apple 
Store lub Google Store. Objaśnienie sposobu obsługi znajduje się w Rozdział 
7.1.3 „Obsługa systemu za pomocą aplikacji“ na stronie 21. 

 

8.3.1 Przegląd konfiguracji 

Konfigurację można podzielić na 4 elementy składowe. 

1. Urządzenie (Busch-ControlTouch®) 

Samo urządzenie wymaga rejestracji przez instalatora. Stanowi to punkt wyjścia do dalszych 
czynności związanych z konfiguracją. Następnie urządzenie może być także zarejestrowane 
przez klienta końcowego w celu dokonania zmian lub uzupełnień zgodnych z życzeniami 
klienta. 

2. Projekt 

Projekt zawiera aktualną konfigurację techniczną (konfigurację systemu) systemu automatyki 
domowej oraz adresy grupowe należące do projektu. Są tu zdefiniowane wszystkie urządzenia 
(również elementy dodatkowe, takie jak kamery) obecne w systemie. W przypadku transmisji 
projektu do Busch-ControlTouch® elementy składowe systemu zostaną udostępnione 
urządzeniu i do niego przypisane. 

3. Profil 

Profil zawiera formę wizualizacji (interfejs użytkownika) do smartfonów i tabletów w celu obsługi 
systemu automatyki domowej za pośrednictwem Busch-ControlTouch®. W przypadku transmisji 
profilu do Busch-ControlTouch® system wizualizacji zostanie udostępniony dla urządzenia i do 
niego przypisany. 

4. Strony 

Każdy profil posiada stronę startową (strona menu) i zazwyczaj kilka kolejnych stron. Na 
kolejnych stronach widnieją czynności (polecenia) wybierane z konkretnej strony. Tym samym 
można na przykład utworzyć stronę dla każdego pomieszczenia. Strony posiadają różne 
interfejsy wizualizacji do kontroli i obsługi profilu. 
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Wskazówka 
Instalator (specjalista) może utworzyć projekt i przesłać go do urządzenia. 
Oczywiście instalator (specjalista) może zarządzać kilkoma projektami i 
urządzeniami za pomocą funkcji dostępu. Posiada on także dostęp do 
środowiska konfiguracyjnego klienta końcowego. 
Uwaga!  
Klient końcowy może za pomocą swojego osobistego dostępu za 
pośrednictwem myABB Living Space® zablokować specjaliście dostęp do profili. 
Otworzyć aplikację „Busch-ControlTouch“ (ścieżka: Strona startowa -> Serwis i 
narzędzia -> myABB Living Space® -> Moje instalacje -> Busch-ControlTouch®). 
W przypadku kilku urządzeń wybrać odpowiednie urządzenie z listy. Zakładka 
„Urządzenia“ umożliwia blokadę poprzez aktywację funkcji „Ograniczony dostęp 
dla specjalisty“. 

 

 

Wskazówka 
Klient końcowy może odpowiednio zmodyfikować projekt i przynależne strony. 
Jednocześnie istnieje możliwość jednoczesnego używania kilku urządzeń i 
profili. Na smartfonie lub tablecie można wybrać profil, który ma zostać 
odpowiednio przyporządkowany do urządzenia. 

 

W dalszej części znajduje się szczegółowy opis procesu konfiguracji po zarejestrowaniu 
urządzenia i utworzeniu profilu. Busch-ControlTouch® wymaga odpowiedniego skonfigurowania 
przed zastosowaniem. 

1. Tworzenie profilu ze stronami 

2. Tworzenie stron. Na nich widnieją czynności (polecenia) wybierane z konkretnej strony. 

3. Ustawianie stron startowych (stron menu) 

4. Wczytywanie konfiguracji do Busch-ControlTouch® 

5. Opcjonalne tworzenie scen i programów czasowych (bezpośrednio w urządzeniu) 

6. Instalowanie i ustawianie aplikacji 

 
 

8.4 Logowanie/rejestracja Busch-ControlTouch® 

Rejestracja produktu jest między innymi ważna dla zachowania prawa do gwarancji. Oprócz 
tego rejestracja jest konieczna do skonfigurowania urządzenia. Każde urządzenie wymaga 
uprzedniej rejestracji przez instalatora (specjalistę), tak aby klient końcowy mógł potem 
przeprowadzić indywidualne ustawienia konfiguracji swojego urządzenia. W przypadku braku 
dostępu do strony rejestracji należy dokonać pierwszego logowania. W tym celu instalator musi 
sobie zapewnić dostęp do myABB Living Space® i dokonać stosownej rejestracji. Klient 
końcowy może się także zarejestrować. Po zarejestrowaniu urządzenia przez instalatora może 
on automatycznie wygenerować e-mail do klienta końcowego. Ten e-mail zawiera link do strony 
rejestracji. Klient końcowy może się tam również zalogować w celu uzyskania osobistego 
dostępu do tego urządzenia. 
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8.4.1 Pierwsze logowanie Busch-ControlTouch® w myABB Living Space® bez istniejącego 
dostępu 

8.4.1.1 Rejestracja i logowanie 

1 Otworzyć stronę myABB Living Space® i zarejestrować się jako nowy użytkownik. Asystent 
przeprowadzi użytkownika przez proces rejestracji. 

 

Wskazówka 
Jeśli przeprowadza się uruchomienie, absolutnie ważne jest wybranie opcji 
„specjalista“.  

 

 

Rys. 9: Rejestracja 

Na podany adres wyślemy e-mail.  

Aktywacja konta użytkownika następuje przez kliknięcie na podany link. 

2. Teraz można się zalogować w portalu swoją nazwą użytkownika i hasłem. 
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8.4.1.2 Rejestracja i ustawianie Busch-ControlTouch® za pomocą myABB Living Space®  
 

 

Rys. 10: Punkt menu "Moja instalacja" 
 

1. Po zalogowaniu otworzyć „Moje instalacje“. 

2. Następnie kliknąć/nacisnąć „Busch-ControlTouch®“ 

3. Potem kliknąć/nacisnąć „Wywołaj Busch-ControlTouch®“ 
 

 

Rys. 11: Rejestracja urządzenia 

4. Wpisać numer seryjny (patrz naklejka z boku urządzenia) urządzenia. Potwierdzić 
wprowadzenie, naciskając „Dalej“. 

5. Asystent prowadzi użytkownika przez dalsze etapy rejestracji. 

 

 

 

Wskazówka 
Nadać nazwę użytkownika i hasło dla dostępu do aplikacji! Dane te zostaną 
później również wykorzystane do bezpośredniego uruchomienia oraz do 
zapewnienia dostępu do aplikacji. 
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6. Potwierdzić klawiszem „Dalej“.  
Teraz można przystąpić do tworzenia projektu (patrz Rozdział „Tworzenie projektu - 
konfiguracja systemu“ na stronie 35). 

 
 

8.4.2 Pierwsze uruchomienie urządzenia (bezpośredni dostęp)  
 

 

Wskazówka 
■ Urządzenie musi być prawidłowo okablowane i zainstalowane. 
■ Przed podłączeniem urządzenia do napięcia elektrycznego należy zapewnić 

integrację z siecią. 
■ Musi istnieć połączenie internetowe.  

 

Musi być zapewnione odpowiednie połączenie z właściwym urządzeniem. Połączenie to można 
nawiązać bardzo prosty sposób, używając specjalnego programu zwanego „wyszukiwarką IP“. 

 
 

 

Wskazówka 
■ Wcześniej należy zainstalować program „Wyszukiwarka IP“ 

(oprogramowanie dodatkowe: znajdź swój Busch-ControlTouch®). Można go 
bezpłatnie pobrać ze strony pobierania oprogramowania w e-katalogu 
(www.busch-jaeger-catalogue.com). Podczas instalacji należy przestrzegać 
informacji asystenta instalacji. 

■ Skojarzenie wymaga połączenia internetowego. Oprócz tego urządzenie 
musi być zintegrowane z siecią. 

 
 

 

 

1. Zadbać o to, aby urządzenie było prawidłowo podłączone do sieci i 
odpowiednio zarejestrowane. 

 
2. Otworzyć program „Wyszukiwarka IP". 

Rys. 12: Ikona wyszukiwarki IP 
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3. W otwartym oknie pojawią się wszystkie urządzenia 
prawidłowo podłączone do sieci (na obrazie jest 
przedstawiony przykład). 

4. Wybrać odpowiednie urządzenie przez dwukrotne 
kliknięcie. Teraz tworzone jest połączenie. 

Otwiera się asystent pierwszego uruchomienia. 
Automatycznie prowadzi on użytkownika przez proces. 

Rys. 13: Wyszukiwarka IP 
 

 

 

5. Wybrać język. 

Rys. 14: Menu „Język“ 
 

 

 

6. Podać informacje dotyczące lokalizacji. 

Rys. 15: Menu „Ustawienie lokalizacji“ 
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7. Podać nazwę użytkownika i hasło w celu uzyskania 
osobistego dostępu do Busch-ControlTouch®), 
uprzednio nadane w celu dostępu do aplikacji (patrz 
Rozdział „Pierwsze logowanie Busch-ControlTouch® 
w myABB Living Space® bez istniejącego dostępu“ na 
stronie 29). 

Urządzenie jest odpowiednio walidowane. 

Rys. 16: Menu „Nazwa użytkownika i hasło“ 
 

 

 

8. Następnie sprawdzić ustawienia sieciowe 
podłączonego urządzenia. 

Rys. 17: Menu „Ustawienia sieciowe“ 
 

 

 

9. Zakończyć pierwsze uruchomienie. 
Otwiera się strona bezpośredniego dostępu do 
urządzenia (patrz Rozdział „Dalsze ustawienia 
urządzenia (strona konfiguracji)“ na stronie 113). 

Rys. 18: Instalacja ukończona 
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8.4.3 Wysyłanie zaproszenia do klienta  

Jeśli klient sobie tego życzy, może także uzyskać osobisty dostęp do konfiguracji urządzenia. 
Tak więc może on również (zależnie od uprawnień dostępu) zmodyfikować ustawienia profilu. 
Do tego celu konieczne jest zalogowanie do myABB Living Space® (dla uzyskania dostępu 
niezbędne może się również okazać dokonanie pierwszej rejestracji).  

Przed wysłaniem zaproszenia urządzenie powinno być odpowiednio ustawione (patrz 
poprzednie rozdziały). Klient końcowy otrzymuje e-mail z linkiem do strony rejestracji. Tam 
może on dokonać ustawienia osobistego dostępu do urządzenia zgodnie z opisem w Rozdział 
8.4.1 „Pierwsze logowanie Busch-ControlTouch® w myABB Living Space® bez istniejącego 
dostępu“ na stronie 29. Instalator musi ustawić wysyłanie na stronie konfiguracji patrz Rozdział 
„Wysyłanie zaproszenia do klienta“ na stronie 118. 

 
 

8.4.4 Logowanie nowego Busch-ControlTouch® w myABB Living Space® z istniejącym 
dostępem 

Logowanie w portalu myABB Living Space® 
 

 

Wskazówka 
Instalator (specjalista) może posiadać jeden dostęp, jednak z możliwością 
zarządzania kilkoma urządzeniami! 

 

1. Otworzyć stronę myABB Living Space®. 

2. Zalogować się w portalu swoją nazwą użytkownika i hasłem. 

 

3. Busch-ControlTouch® Rejestracja w portalu za pomocą myABB Living Space® i ustawianie: 

 

Nie zarejestrowano jeszcze żadnego 
urządzenia. 

 Urządzenie jest już zarejestrowane. 

Po zalogowaniu pojawia się prośba o 
zezwolenie na dostęp do Busch-
ControlTouch®. 
a. Nacisnąć odpowiedni przycisk. 

 a. Otworzyć aplikację „Busch-ControlTouch“ 
(ścieżka: Strona startowa → Serwis i 
narzędzia → myABB Living Space® → 
Moje instalacje → Busch-ControlTouch®). 
i nacisnąć poniższy przycisk: 

  

 
  b. Kliknąć „+ Zarejestruj nowe urządzenie“. 

 

4. Następnie wpisać numer seryjny urządzenia (patrz naklejka z boku urządzenia).  

5. Potwierdzić wprowadzenie. 

Asystent prowadzi użytkownika przez dalsze etapy rejestracji. 

6. Po zakończeniu rejestracji stosować się do informacji podanych w Rozdział 8.4.2 „Pierwsze 
uruchomienie urządzenia (bezpośredni dostęp)“ na stronie 31 i Rozdział 8.4.3 „Wysyłanie 
zaproszenia do klienta“ na stronie 34. 
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8.5 Tworzenie projektu - konfiguracja systemu 

8.5.1 Wskazówki ogólne  

Każdy projekt zawiera elementy składowe systemu automatyki domowej. Każdy element składa 
się z kombinacji typu, nazwy i adresu grupowego, co zapewnia jego jednoznaczną identyfikację.  

Typ (typ danych) elementu składowego musi się zgadzać z właściwościami elementu 
składowego systemu automatyki domowej, dla którego ma być stosowany (np. przełącznik 
„Włączanie światła“).  

Nazwa elementu składowego jest istotna dla procesu identyfikacji przez klienta końcowego. W 
rezultacie dzięki jednoznacznej nazwie (np. lampa nad stołem w kuchni) można dokonać 
prostego przyporządkowania elementu składowego. Klient końcowy może samodzielnie 
modyfikować nazwy za pomocą systemu wizualizacji (aplikacja). 

Adres grupowy elementu składowego jest wykorzystywany do przyporządkowywania funkcji: 

■ Grupa wysyłająca zawiera adres grupowy, na który ma być wysłany telegram. Możliwe jest 
zarządzanie maksymalnie jednym wysyłającym adresem grupowym dla danego elementu 
składowego. 

■ Grupy stanów zawierają jeden lub kilka adresów grupowych do prezentacji stanu elementu 
składowego. Wysyłający adres grupowy jest często jednocześnie grupą stanów. 

■ Wartość zawiera wartość, która ma zostać wysłana, lub wartość, na którą powinien 
zareagować Busch-ControlTouch® (system automatyki domowej). 

Adresy grupowe są wykorzystywane przez różne protokoły systemu automatyki domowej, np. 
KNX, Hue itd. Informacje dotyczące tych protokołów znajdują się w stosownych rozdziałach w 
niniejszym podręczniku. 
 

 

Wskazówka 
Przy każdym komponencie można określić to, czy klient końcowy będzie mieć 
do niego dostęp w celu zastosowania w scenach lub programatorze czasowym 
(programach czasowych). Z reguły wszystkie aktuatory (światło, żaluzje itd.) 
uruchamiane przez regularne przełączniki powinny być również dostępne dla 
scen i programatora czasowego. 

Dzięki scenom klient może wyzwolić całą sekwencję czynności, np. przez jednokrotne 
naciśnięcie przełącznika. Klient końcowy może samodzielnie zestawiać sceny. W tym celu 
instalator (fachowiec) musi jednak z góry utworzyć szkielet scen, na które Busch-ControlTouch® 
(system automatyki domowej) będzie odpowiednio reagował. Z tego względu Busch-
ControlTouch® musi odebrać specjalne adresy grupowe i wartości. Jeśli zatem przykładowo 
urządzenie KNX (np. przełącznik) wyśle telegram na jeden z tych adresów, wówczas Busch-
ControlTouch® odtworzy tę scenę. 
 

 

Wskazówka 
Scen, dla których instalator (specjalista) zdefiniował adres grupowy, nie może 
usunąć klient końcowy. 
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Zmiany scen można także dokonać za pomocą systemu wizualizacji (aplikacja). Klient końcowy 
może z jego pomocą również dopasowywać nazwy scen. 

Sceny można nastawiać na aktualne wartości zawartych w nich elementów. W tym celu przez 
magistralę KNX wysyłany jest do danej grupy adresów telegram uczenia KNX. 
 
 

 

Wskazówka 
■ Należy przez dłuższy czas naciskać na element sceny (element/wizualizacja 

(aplikacja)). Dzięki temu scena nie będzie odtwarzana, a jedynie zostanie 
zapisana! 

■ Polecenia uPnP/TCP i wykonane skrypty nie są aktualizowane przez tę 
akcję. 

■ Dla jednego urządzenia można utworzyć i stosować tylko jeden projekt KNX. 
Istnieje jednak możliwość zalogowania kilku urządzeń. W tym celu można 
utworzyć równoległe projekty. 

 

 

8.5.2 Tworzenie projektu  
 

 

Wskazówka 
Proszę pamiętać o tym, że podczas dopasowywania istniejącego projektu lub w 
przypadku konieczności dodatkowego utworzenia projektu, dostęp musi zawsze 
następować za pośrednictwem myABB Living Space®. 
Otworzyć aplikację „Busch-ControlTouch“ (ścieżka: Strona startowa → Serwis i 
narzędzia → myABB Living Space® → Moje instalacje → Busch-ControlTouch®). 
W przypadku kilku urządzeń wybrać odpowiednie urządzenie z listy. 
Dopasowania można dokonać za pomocą zakładki „Projekty“. 

 

8.5.2.1 Otwieranie strony konfiguracji 

Otworzyć stronę myABB Living Space® i zalogować się. 
 

 

 

1. Kliknąć „Moje instalacje“ 
2. Kliknąć „Busch-ControlTouch“ 

Rys. 19: Moje instalacje 
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Rys. 20: Urządzenia końcowe 

Pokazywane są istniejące urządzenia końcowe. 
 

 

 

3. Kliknąć ikonę. 

Rys. 21: Ikona 
 

 

Rys. 22: Strona konfiguracji 

Wyświetla się strona konfiguracji. 
 

 

Wskazówka 
Użytkownik może archiwizować urządzenia i projekty przez kliknięcie na 
przycisk archiwizacji (strzałka wskazuje na archiwum). Powoduje to przesunięcie 
urządzenia lub projektu w „Archiwum“ na pasek menu. Tym samym nie 
pojawiają się one już na liście. Archiwizowane urządzenia i projekty można 
nadal edytować. Należy po prostu wybrać obiekt z „Archiwum“. Następnie 
kliknięciem na przycisk archiwizacji (strzałka skierowana od archiwum) można 
przywrócić obiekt.  
– Archiwizacja urządzenia przez specjalistę archiwizuje także wszystkie 

przynależne projekty.  
– Archiwizacja urządzenia przez klienta końcowego archiwizuje także 

wszystkie przynależne profile.  

 

Strona konfiguracji umożliwia tworzenie projektu. 

1. Wybrać żądane urządzenie. 

2. Nacisnąć projekty. 

Otwiera się widok projektów. 
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Rys. 23: Widok projektów 

3. Nacisnąć „+Dodaj nowy projekt“. 

Tworzony jest nowy projekt. 
 

 

Wskazówka 
W momencie rejestracji automatycznie tworzony jest projekt standardowy 
[projekt standardowy (numer urządzenia)]. Można go również wykorzystać do 
edycji. 

4. Wypełnić pola wprowadzania zgodnie z instrukcją. 
 

 

Wskazówka 
Pól adresów grupowych nie trzeba wypełniać. W razie potrzeby można tu jednak 
wprowadzić „tylko wysyłający“ adres grupowy. 

5. Potwierdzić za pomocą „Zmień“. 

Informacje o nowym projekcie są zapisywane.  

6. Dokonać dalszych zmian projektu. Przestrzegać informacji zawartych w poniższych 
podrozdziałach. 

 

 

Wskazówka 
Użytkownik może archiwizować urządzenia i projekty przez kliknięcie na 
przycisk archiwizacji (strzałka wskazuje na archiwum). Powoduje do 
przesunięcie urządzenia lub projektu w „Archiwum“ na pasek menu. Tym samym 
nie pojawiają się one już na liście. 
Archiwizowane urządzenia i projekty można nadal edytować. Należy po prostu 
wybrać obiekt z „Archiwum“. Następnie kliknięciem na przycisk archiwizacji 
(strzałka skierowana od archiwum) można przywrócić obiekt.  

 

  



 

Uruchomienie
 

 
 

 

 

 

Podręcznik techniczny KNX 2CKA002473B8903 │39
 

 

8.5.3 Adresy grupowe  
 

 

Wskazówka 
Adresy grupowe i informacje o budynku należy wcześniej utworzyć w ETS i 
zapisać jako plik projektu! Może to także nastąpić wcześniej bez podłączenia 
wszystkich urządzeń KNX do systemu. 

Punkt menu „Adresy grupowe“ umożliwia import adresów grupowych z ETS do projektu. 
 

 

 

 

Rys. 24: Edycja adresów grupowych 
 

1. Na widoku projektów nacisnąć punkt menu „Adresy grupowe“ 

2. Nacisnąć przycisk „Edytuj“. 
 

 

Rys. 25: Import pliku KNXproj 

3. Nacisnąć przycisk „Importuj plik KNXproj“. 

Umożliwia to import pliku projektu ETS do projektu. 
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Rys. 26: >>Adresy grupowe<< 

4. Nacisnąć przycisk „Wybierz plik“. 

Okno dialogowe pozwala wybrać żądany plik projektu. Potem następuje jego import do projektu. 
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Rys. 27: >>Przykład importu KNXproj<< 

5. Teraz można zdefiniować adresy grupowe przeznaczone do wykorzystania w wizualizacji. 
Można postępować na kilka sposobów: 

a Wybrać z listy określony adres grupowy i podać cel wykorzystania adresów grupowych 
(np. do przełącznika lub ściemniacza). Oczywiście można wybrać tylko funkcje zgodne z 
typami punków danych zdefiniowanych w ETS. 

b Można także wybrać kompletną grupę główną lub podgrupę i następnie na raz 
przyporządkować wszystkie zgodne adresy grupowe. 

c Wejść na strukturę budynku i wyszukać odpowiedni adres grupowy. 

Ponadto możliwe jest grupowanie adresów grupowych podczas przyporządkowywania, a 
odbywa się to według: 

– grup głównych i podgrup 

– planu budynku 

– samodzielnego nadawania nazwy grupie 
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Rys. 28: Funkcje 
 

Informacje dotyczące adresów grupowych można podać zarówno w górnym bloku (zakładka 
„Adresy grupowe“) jak i w dolnym bloku. Zakładki „Budynki“ nie pozwalają na przeprowadzanie 
bezpośrednich zmian (tylko link do elementów składowych za pomocą „Wartość wysłana“ i 
„Wartość odebrana“). Poniżej znajdują się dopuszczalne możliwości zmian: 

■ Nazwa elementu składowego 

■ Wysyłka (adres grupowy) 

■ Stan (adres grupowy) 

■ Dodaj grupę stanów 

■ Grupowanie 

■ Nazwa grupy 

■ Wyłącz/włącz dopuszczenie w scenach i programatorach czasowych 

■ Wyłącz/włącz funkcję odczytu 

■ Typ (za pomocą listy wyboru) 

■ Kopiuj lub dodaj element składowy za pomocą „Dodaj jako:“ 

■ Dodaj element składowy za pomocą „+“. Typ można wcześniej zdefiniować za pomocą listy 
wyboru. 

■ Usuń element składowy za pomocą symbolu kosza. 
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Wskazówka 
■ Wszystkie zmiany ustawień należy zapisać przyciskiem „Zapisz“. 
■ Aby ułatwić wyszukiwanie konkretnego elementu składowego, można 

również skorzystać z funkcji filtrowania. 
■ Elementy składowe można dodać do istniejących grup. Ponadto istnieje 

możliwość dodania nowych grup. 
■ W każdej chwili można dokonać późniejszych zmian ustawień. 

– Zmiany kolejności na liście można dokonać przez przeciągnięcie. 

– „+“ służy do otwierania grup. Dzięki temu można zobaczyć całą zawartość grupy. 

– Przyciskiem "Automatycznie utworzony profil" można automatycznie utworzyć profil na 
podstawie struktury KNX budynku. Automatyczne tworzenie dotyczy także stron i 
sterowników. W tym przypadku należy jednak najpierw zaimportować plik KNXproj. 

 
 

8.5.4 Kamery  
 

 

Wskazówka 
Proszę pamiętać o tym, że podczas dopasowywania istniejącego projektu lub w 
przypadku konieczności dodatkowego utworzenia projektu, dostęp musi zawsze 
następować za pośrednictwem myABB Living Space®. 
Otworzyć aplikację „Busch-ControlTouch“ (ścieżka: Strona startowa → Serwis i 
narzędzia → myABB Living Space® → Moje instalacje → Busch-ControlTouch®). 
W przypadku kilku urządzeń wybrać odpowiednie urządzenie z listy. 
Dopasowania można dokonać za pomocą zakładki „Projekty“. 

 

Punkt menu „Kamery“ umożliwia przejęcie kamer sieciowych do projektu. Można je następnie 
wykorzystać w aplikacji. 
 

 

 

 

Rys. 29: Dodawanie kamer 

1. Nacisnąć „Kamery“  

2. Nacisnąć „Dodaj kamerę“ 
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Rys. 30: Pole wprowadzania kamery 

3. Wpisać w polu wprowadzania wymagane dane. 

Wyjaśnienia są zamieszczone na poniższej liście: 

■ Nazwa: Nazwa nadawana dowolnie (np. kamera przy wejściu do domu) 
■ Typ: Oprócz Axis/Vapix lub Mobotix można również definiować inne typy. 
■ URL: Zależnie od typu kamery należy podać albo bazowy URL kamery (Axis/Vapix 

lub Mobotix) albo URL strumienia/obrazu MJPEG (inne). Umożliwia to 
bezpośrednie sterowanie kamerą. 

■ URL 
zewnętrzny: 

Zewnętrzny URL jest ważny w przypadku przebywania poza domem i chęci 
obejrzenia obrazów z kamery za pośrednictwem aplikacji. W tym celu używa 
się opcji „Port forwarding“. Zewnętrzny URL jest również podawany w 
aplikacji. Możliwe jest wówczas bezpośrednie pobieranie danych przez 
aplikację. 

■ Szerokość: Format obrazu kamery 
■ Wysokość: Format obrazu kamery 
■ Przedział (s): Wprowadzenie w sekundach określające przedział, w jakim ma być wysyłany 

obraz z kamery 
■ Mobilnie/WIFI: Opcja umożliwia określenie tego, co ma nastąpić w przypadku połączenia z 

siecią WIFI. 
■ Nazwa 

użytkownika: 
Niektóre kamery posiadają kod dostępu. Podanie nazwy użytkownika. 

■ Hasło: Niektóre kamery posiadają kod dostępu. Podanie hasła. 
■ Typ kamery: Zależnie od typu kamery można również podać numer kamery (w przypadku 

tylko jednej kamery niczego nie podawać) lub funkcje, np. zoom. 
 

4. Na zakończenie potwierdzić przyciskiem „Dodaj“. 

Kamera zostanie umieszczona na liście dostępnych kamer. 
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Wskazówka 
W każdej chwili można dokonać późniejszych zmian ustawień. 
■ Zmiana danych: 

Nacisnąć na liście symbol edycji obok kamery. 
Otwiera się strona edycji. 
Na zakończenie nacisnąć przycisk „Dodaj“. 

■ Usuwanie: 
Nacisnąć na liście symbol edycji obok kamery. 
Otwiera się strona edycji. 
Kliknąć symbol kosza. 

Aby ułatwić wyszukiwanie kamer na liście, można również skorzystać z funkcji filtrowania. 

Kamery można dodać do istniejących grup. Ponadto istnieje możliwość dodania nowych grup. 

 
 

8.5.5 Polecenia  
 

 

Wskazówka 
Proszę pamiętać o tym, że podczas dopasowywania istniejącego projektu lub w 
przypadku konieczności dodatkowego utworzenia projektu, dostęp musi zawsze 
następować za pośrednictwem myABB Living Space®. 
Otworzyć aplikację „Busch-ControlTouch“ (ścieżka: Strona startowa → Serwis i 
narzędzia → myABB Living Space® → Moje instalacje → Busch-ControlTouch®). 
W przypadku kilku urządzeń wybrać odpowiednie urządzenie z listy. 
Dopasowania można dokonać za pomocą zakładki „Projekty“. 

 

Punkt menu „Polecenia“ służy do definiowania poleceń dla urządzeń IP, aby zapewnić do nich 
bezpośredni dostęp i umożliwić integrację z systemami automatyki domowej. 
 

 

Rys. 31: >>Polecenia<< 

1. Nacisnąć na „Polecenia“. 

2. Dla danego urządzenia podać: 

■ typ (możliwe połączenie TCP!) 

■ nazwę urządzenia 

■ adres IP (urządzenia) 

■ numer portu (urządzenia) 
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Wskazówka 
Dokonane wprowadzenie należy potwierdzić przyciskiem „Zapisz“. 

 

3. Nacisnąć przycisk „Zapisz“. 

4. Utworzyć nowe polecenie HTTP. 

5. Następnie wybrać typ polecenia.  

6. Oprócz typu polecenia podać również nazwę (na potrzeby późniejszego 
przyporządkowania) i wartość polecenia (wartość szesnastkowa). 

7. Następnie nacisnąć przycisk „Zapisz“. 

Połączenie TCP można stosować dla funkcji „Wyzwalacz“. 

 
 

8.5.6 Rejestrator  
 

 

Wskazówka 
Proszę pamiętać o tym, że podczas dopasowywania istniejącego projektu lub w 
przypadku konieczności dodatkowego utworzenia projektu, dostęp musi zawsze 
następować za pośrednictwem myABB Living Space®. 
Otworzyć aplikację „Busch-ControlTouch“ (ścieżka: Strona startowa → Serwis i 
narzędzia → myABB Living Space® → Moje instalacje → Busch-ControlTouch®). 
W przypadku kilku urządzeń wybrać odpowiednie urządzenie z listy. 
Dopasowania można dokonać za pomocą zakładki „Projekty“. 

 

Punkt menu „Rejestrator“ pozwala na nagrywanie danych z elementów składowych. Opcja 
pozwala zdefiniować rodzaj zapisywanych punktów danych. Można je graficznie przedstawić za 
pomocą elementu obsługowego „Rejestrator“. 
 

 

 

 

Rys. 32: Dodawanie rejestratora 

1. Nacisnąć punkt menu „Rejestrator“ 

2. Nacisnąć przycisk „Dodaj rejestrator“. 
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Rys. 33: Pole wprowadzania rejestratora 

3. W tym miejscu podać nazwę.  

4. Określić czas nagrywania. 

Można wybrać kilka równolegle. 

5. Określić typ danych: 

■ Wartość średnia, minimalna i 
maksymalna 

Nadajnik wysyła zmienne wartości, m. in. temperatury (normalne 
zapisywanie danych). 

■ Sumy/różnice: 
(wysłana będzie suma) 

Np. licznik wysyła swoje wskazanie (łączna wartość) → Busch-
ControlTouch® wylicza różnicę (licznik nie posiada tej funkcji!) 

■ Sumy/różnice: 
(wysłana będzie różnica)  

Np. licznik wysyła swoje wskazanie (licznik wylicza różnicę w 
sposób bezpośredni)  

6. Wybrać element składowy (dostarczającą dane).  

7. Na zakończenie nacisnąć przycisk „Dodaj“. 

Rejestrator zostanie umieszczony na liście dostępnych rejestratorów. 
 

 

Wskazówka 
W każdej chwili można dokonać późniejszych zmian ustawień. 
■ Zmiana danych: 

Kliknąć na liście symbol edycji obok rejestratora. → Otwiera się strona 
edycji. Następnie należy nacisnąć przycisk „Dodaj“. 

■ Usuwanie: 
Kliknąć/nacisnąć na liście symbol edycji obok rejestratora. → Otwiera się 
strona edycji. Kliknąć symbol kosza. 

Aby ułatwić wyszukiwanie rejestratorów na liście, można również skorzystać z funkcji 
filtrowania. 

Rejestratory można dodać do istniejących grup. Ponadto istnieje możliwość dodania nowych 
grup. 
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8.5.7 Zgłaszanie obecności  
 

 

Wskazówka 
Proszę pamiętać o tym, że podczas dopasowywania istniejącego projektu lub w 
przypadku konieczności dodatkowego utworzenia projektu, dostęp musi zawsze 
następować za pośrednictwem myABB Living Space®. 
Otworzyć aplikację „Busch-ControlTouch“ (ścieżka: Strona startowa → Serwis i 
narzędzia → myABB Living Space® → Moje instalacje → Busch-ControlTouch®). 
W przypadku kilku urządzeń wybrać odpowiednie urządzenie z listy. 
Dopasowania można dokonać za pomocą zakładki „Projekty“. 

 

Punkt menu „Zgłaszanie obecności“ pozwala ustawić moment włączenia wyzwalacza (triggera) 
bezpośrednio po znalezieniu się urządzenia końcowego w obszarze sieci systemu automatyki 
domowej. W ten sposób na przykład lampy w korytarzu włączą się w chwili wejścia do domu. 
  

 

Rys. 34: Zgłaszanie obecności 

1. Nacisnąć punkt menu „Zgłaszanie obecności“ 

2. Odpowiednio zmodyfikować dane: 

■ Nazwa Wybór odpowiedniego adresu grupowego (np. włączanie 
lampy). Aby ułatwić wyszukiwanie adresów grupowych na 
liście, można również skorzystać z funkcji filtrowania. 

■ Noc Podanie pory nocnej (możliwa ręczna zmiana ustawienia). 
Tego czasu nic nie może zakłócać i tym samym funkcja 
powinna być nieaktywna. 

■ Wyłączenie czasowe (min) Komunikat jest odpowiednio wysyłany w tym przedziale. 

3. Na zakończenie nacisnąć przycisk „Zapisz“. 

Zgłaszanie obecności zostanie między innymi umieszczone na liście dostępnych zgłoszeń 
obecności dla alarmów bądź wyzwalaczy. 
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Wskazówka 
W każdej chwili można dokonać późniejszych zmian ustawień. 
■ Zmiana danych: 

Dopasować dane, albo wybierając inny adres grupowy albo zmieniając 
ustawienie czasu. Następnie należy nacisnąć przycisk „Zapisz“. 

■ Usuwanie: 
Usunąć wpis adresu grupowego w punkcie „Nazwa“. Następnie należy 
nacisnąć przycisk „Zapisz“. 

Aby ułatwić wyszukiwanie adresów grupowych na liście, można również skorzystać z funkcji 
filtrowania. 

 
 

8.5.8 Wyzwalacz (trigger)  
 

 

Wskazówka 
Proszę pamiętać o tym, że podczas dopasowywania istniejącego projektu lub w 
przypadku konieczności dodatkowego utworzenia projektu, dostęp musi zawsze 
następować za pośrednictwem myABB Living Space®. 
Otworzyć aplikację „Busch-ControlTouch“ (ścieżka: Strona startowa → Serwis i 
narzędzia → myABB Living Space® → Moje instalacje → Busch-ControlTouch®). 
W przypadku kilku urządzeń wybrać odpowiednie urządzenie z listy. 
Dopasowania można dokonać za pomocą zakładki „Projekty“. 

 

Punkt menu „Wyzwalacz“ umożliwia określanie warunków uruchamiających (wyzwalających) 
zdarzenie/funkcję. Jeśli warunek jest spełniony, wówczas wyzwalane jest przewidziane do tego 
zdarzenie (np. przełączenie lampy (adres grupowy) lub odtworzenie sceny). 

Można utworzyć do 5 warunków i do 5 akcji. Za pomocą przycisku "Dodaj wyzwalacz" można 
dodawać poszczególne wyzwalacze. 
 

 

Rys. 35: Dodawanie wyzwalacza 

1. Nacisnąć punkt menu „Wyzwalacz“ 

2. Nacisnąć przycisk „Dodaj wyzwalacz“. 
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Rys. 36: Pole wprowadzania wyzwalacza 

Każdą funkcję wyzwalania można włączać i wyłączać. 

Funkcję tę można także wykonywać na liście zestawieniowej, klikając nazwę. 

3. Podać nazwę.  

4. Za pomocą opcji „Warunek“ określić ten, który uruchomi funkcję wyzwalania. 

Warunki bazujące na adresie grupowym mogą stanowić albo warunek wyzwalający albo być 
warunkiem, walidowanym przy wyzwoleniu innego warunku. Typ warunku można zmienić 
klikając na symbol znajdujący się po lewej stronie każdego warunku. 
 

 

Wskazówka 
Takie warunki, jak wyzwalacz http, są zawsze warunkami wyzwalającymi. 

Przy wykorzystywaniu więcej niż jednego warunku można do porównania różnych warunków 
stosować przy walidacji formułę I lub LUB. W celu przechodzenia między tymi opcjami należy 
kliknąć na I/LUB. 

Po prawej i lewej stronie warunków można wstawiać nawiasy dla bardziej kompleksowych 
funkcji klikając po prawej lub lewej stronie obok warunku. Klamrę usuwa się klikając na nią 
lewym klawiszem myszy. Liczba relatywnych klamer jest walidowana. 

Akcje wykonywane są zawsze w takiej kolejności, w jakiej były dodane. Dlatego też w celu 
zrobienia przerwy między wykonaniem akcji można skorzystać z akcji „CZEKANIA“.  

Aby udostępnić wyzwalacz na urządzeniu, należy na urządzenie załadować projekt. Na stronie 
„Komunikatów alarmowych“ urządzenia wyświetlane są wyzwalacze. Tu można aktywować i 
dezaktywować wyzwalacze. Można także dokonać symulacji w celu sprawdzenia 
przeznaczonych do wykonania akcji.  

Jeśli w protokołach użytkownika aktywowano „Akcje“, to plik log pokazuje walidację wyzwalacza 
i to, czy odpowiednie akcje zostały prawidłowo wykonane.  

Można wybrać poniższe warunki (zależnie od typu warunku możliwe są jeszcze inne ustawienia 
pozwalające na dalszą zmianę ustawień warunku): 

■ Adres grupowy (określenie adresu grupowego wyzwalającego zdarzenie/funkcję) 

■ Trigger HTTP 

■ Protokół połączony/odłączony (połączenie lub rozłączenie z protokołem KNX) 

■ Wyzwalacz zgłoszenia obecności (wyzwolenie w przypadku zgłoszenia ponownej 
obecności urządzenia końcowego w sieci domowej) 

5. Za pomocą opcji „Akcje“ określić, jakie zdarzenie/jaka funkcja zostaną wyzwolone po 
spełnieniu warunku. 
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Można wybrać poniższe funkcje wyzwalania (zależnie od typu wyzwalacza możliwe są jeszcze 
inne ustawienia pozwalające na dalszą zmianę ustawienia funkcji wyzwalania): 

■ Adres grupowy (określenie adresu grupowego, który zostaje wyzwolony) 

■ Wywołanie sceny 

■ Skrypt (wywołanie zdefiniowanego skryptu. Wcześniej należy go utworzyć)  

■ Polecenie (wywołanie zdefiniowanego polecenia. Wcześniej należy je utworzyć)  

■ Symulacja obecności 

■ Czekaj 

6. Na zakończenie nacisnąć przycisk „Gotowe“.  

Funkcja wyzwalania zostanie umieszczona na liście dostępnych funkcji wyzwalania. 
  

 

Wskazówka 
W każdej chwili można dokonać późniejszych zmian ustawień. 
■ Zmiana danych: 

Nacisnąć na liście symbol edycji obok funkcji wyzwalania. → Otwiera się 
strona edycji. Następnie należy nacisnąć przycisk „Gotowe“. 

■ Usuwanie: 
Nacisnąć na liście symbol edycji obok funkcji wyzwalania. → Otwiera się 
strona edycji. Nacisnąć symbol kosza. 

Aby ułatwić wyszukiwanie funkcji wyzwalania na liście, można również skorzystać z funkcji 
filtrowania. 

Funkcje wyzwalania można dodać do istniejących grup. Ponadto istnieje możliwość dodania 
nowych grup. 
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8.5.9 Skrypty  
 

 

Wskazówka 
Proszę pamiętać o tym, że podczas dopasowywania istniejącego projektu lub w 
przypadku konieczności dodatkowego utworzenia projektu, dostęp musi zawsze 
następować za pośrednictwem myABB Living Space®. 
Otworzyć aplikację „Busch-ControlTouch“ (ścieżka: Strona startowa → Serwis i 
narzędzia → myABB Living Space® → Moje instalacje → Busch-ControlTouch®). 
W przypadku kilku urządzeń wybrać odpowiednie urządzenie z listy. 
Dopasowania można dokonać za pomocą zakładki „Projekty“. 

 

Punkt menu „Skrypty“ umożliwia zapisywanie własnych krótkich programów (skryptów), które 
można zastosować w Busch-ControlTouch®. Skrypty te charakteryzują się dużą 
uniwersalnością i można je stosować do dodawania szeregu dodatkowych funkcji do systemu 
automatyki domowej. Istnieje możliwość utworzenia funkcji logicznych, czynności opóźniania 
(trigger), scenariusza z sekwencjami RGB itd. Skrypty można także uruchamiać za pomocą 
sceny, programu czasowego, akcji (trigger) lub innego skryptu. 
 

 

Rys. 37: Dodawanie skryptów 

1. Nacisnąć punkt menu „Skrypty“ 

2. Nacisnąć przycisk „Dodaj skrypt“.  
 

 

Rys. 38: Pole wprowadzania skryptów 

3. Każdy skrypt można włączyć i wyłączyć.  
 

 

Wskazówka 
Wyłączonego skryptu nie można używać. Można go jednak utworzyć i w razie 
potrzeby aktywować. Aktywacja może się także odbywać na liście 
zestawieniowej (kliknąć nazwę). Dotyczy to zarówno list na stronie konfiguracji 
jak i stronie bezpośredniego dostępu do urządzenia. 

4. Podać nazwę.  
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5. Ustalić, co ma nastąpić po bootowaniu (np. uruchomienie skryptu).  

6. Zdefiniować, czy skrypt ma być dostępny dla scen i programów czasowych. 

7. Zaprogramować skrypt. 

 

Wskazówka 
Zaleca się, aby najpierw nacisnąć przycisk „Zapisz i sprawdź“. Wówczas będzie 
mieć miejsce logiczna kontrola zapisanych skryptów. Zostaną wyświetlone 
nieprawidłowe informacje. 

8. Na zakończenie nacisnąć przycisk „Zapisz i zakończ“. 

Skrypt zostanie umieszczony na liście dostępnych skryptów. 
 

 

Wskazówka 
W każdej chwili można dokonać późniejszych zmian ustawień. 
■ Zmiana danych: 

Kliknąć/nacisnąć na liście symbol edycji obok skryptu. → Otwiera się edytor 
skryptów. Następnie należy nacisnąć przycisk „Zapisz i zamknij“. 

■ Usuwanie: 
Nacisnąć na liście symbol edycji obok skryptu. → Otwiera się edytor 
skryptów. Nacisnąć symbol kosza. 

Aby ułatwić wyszukiwanie skryptów na liście, można również skorzystać z funkcji filtrowania. 

Skrypty można dodać do istniejących grup. Ponadto istnieje możliwość dodania nowych grup. 
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8.5.9.1 Tworzenie skryptów  

Edytor skryptów 
 

 

Wskazówka 
Przykładowe skrypty znajdują się na stronie www.busch-jaeger-catalogue.com 

Przy dodawaniu lub edycji skryptu można zaznaczyć opcję aktywacji skryptu. Można także 
zaprogramować to, czy skrypt zostanie udostępniony użytkownikowi końcowemu w celu 
wykorzystania w scenariuszach lub harmonogramach. Można także zadecydować, czy nastąpi 
automatyczna aktywacja skryptu po każdym ponownym uruchomieniu urządzenia. 

WAŻNE: Wyłączonych skryptów nie można wykonywać i nie są wywoływane w przypadku, gdy 
należą do sceny, akcji lub harmonogramu. Można to wykorzystać podczas testów i usuwania 
usterek. Należy jednak pamiętać o możliwości włączenia lub wyłączenia skryptu przez inny 
skrypt.  
 

 

Rys. 39: Edytor skryptów 

Numery wierszy wyświetlone obok skryptu służą jedynie do celów informacyjnych i nie są 
stosowane w skryptach. Dodawanie poleceń może odbywać się za pomocą bezpośredniego 
wprowadzenia lub przy użyciu narzędzia do wybierania poleceń znajdującego się w prawym 
górnym rogu. W przypadku dodawania polecenia za pomocą narzędzia „Polecenia” upewnić 
się, że miejsce wybrane w „Edytorze skryptów” jest prawidłowe. Jeśli dodawanie polecenia 
odbywa się z wykorzystaniem narzędzia „Polecenia”, odpowiednie pola związane z konfiguracją 
urządzenia zostaną automatycznie dodane w postaci linków. Dzięki temu możliwe jest szybkie i 
proste dodanie prawidłowych poleceń za pomocą edytora.  
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Po wprowadzeniu jednego lub kilku poleceń do edytora można dokonać jego/ich sprawdzenia 
pod kątem ważności, klikając przycisk „Zapisz i sprawdź”. Aktualny skrypt zostanie sprawdzony 
i ponownie wyświetlony w edytorze. Wszystkie prawidłowe wiersze będą pokazywane na 
czarno. Wszystkie wiersze czerwone oznaczają błąd w jakimś miejscu wiersza. Komentarze 
mają zawsze kolor zielony.  
 

 

Po skorygowaniu lub dodaniu wierszy można ponownie sprawdzić skrypt w prosty sposób, 
używając przycisku „Zapisz i sprawdź”. Jeśli wszystko jest prawidłowe, zamknąć edytor 
przyciskiem „Zapisz i zamknij”.  
 

 

Wskazówka 
Możliwe jest zapisanie i uruchomienie skryptów zawierających błędy. Wiersze 
zawierające błędy (i przedstawione na czerwono) nie są jednak realizowane 
podczas wykonywania skryptu. Program pomija je i przechodzi do kolejnego 
wiersza.  

 

 

Po wykonaniu ostatniego polecenia skryptu następuje automatyczne zatrzymanie bieżących 
skryptów. 

Jeśli używa się narzędzia do wybierania polecenia, części polecenia widnieją w nawiasach 
kwadratowych []. Części te należy zastąpić ważnymi wpisami. Tekst standardowy wyświetlony 
w nawiasach kwadratowych informuje o wymaganej wartości.  

Skrypty są zapisane poleceniami i wartościami. Ponadto możliwe jest rozszerzenie skryptów 
przez wykorzystanie zmiennych, obliczeń, funkcji i określonych struktur kontrolnych, takich jak 
instrukcje warunkowe IF i pętle WHILE. 
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Polecenia 

Akapit „Polecenia” jest podzielony na różnego rodzaju główne typy dostępnych poleceń. 

Elementy sterowania 

SET [component] TO [value]  

To polecenie jest stosowane do ustawiania elementów bitowych, bajtowych i 2-bajtowych float 
na konkretną wartość. Jako wartości zmiennoprzecinkowych używać znaku „ ”. Istnieje także 
możliwość wykorzystania innych elementów jako części wartości tego polecenia. Pozwala to na 
ustawienie elementu na wartość innego. 

SET [RGB component] TO [red],[green],[blue]  

Polecenie służy do ustawiania składowej RGB na określony kolor. Kolor musi być zapisany za 
pomocą wartości czerwonych, zielonych i niebieskich z zakresu 0 - 255. Zamiast stosowania 
wartości statycznych można zastąpić trzy pierwotne składowe koloru elementami bajtowymi. 
Możliwe jest także zastąpienie wszystkich elementów składowych razem inną pojedynczą 
składową RGB. Pozwala to na ustawienie składowej RGB na kolor innej składowej RGB. 

FADE [component] TO [value] IN [time]  

Polecenie to wykazuje duże podobieństwo do obu powyższych poleceń i można go stosować w 
bajtach, floats i wartościach RGB. W miejsce bezpośredniego ustawiania wartości polecenie to 
zmienia wartości w sposób krokowy z wartości aktualnej na wartość zadaną. Istnieje możliwość 
określenia czasu jako wartości statycznej lub zastosowania wartości elementu składowego. 
Dozwolone jednostki czasu to MSEC/SEC/MIN/HOUR/DAY. Jeśli dla wartości czasu nie 
podano żadnych jednostek, przyjmuje się milisekundy. Polecenie to zmienia wartość elementu 
składowego co sekundę. Podobnie jak przy poleceniu SET, możliwe jest stosowanie tego 
polecenia również w połączeniu ze składowymi RGB.  

FADE [component] TO [value] in [time] STEP [time] 

Polecenie to wykazuje podobieństwo do powyższego polecenia, dodaje jedynie informację o 
czasie kroku. Jeśli czas kroku nie jest zdefiniowany, polecenie FADE zmienia wartość co 
sekundę. Dzięki zdefiniowaniu czasu kroku można ją przykładowo zmieniać co 30 sekund lub 
100 milisekund. Najniższa wartość wynosi 100 milisekund. Podobnie jak przy poleceniu SET, 
możliwe jest stosowanie tego polecenia również w połączeniu ze składowymi RGB.  

READ [component]  

Polecenie to może być także wykorzystywane do pozyskiwania informacji na temat aktualnego 
stanu elementu składowego na złączu. Polecenie można także stosować do scenariusza. 
Wykonuje ono READ dla każdego elementu składowego zawartego w scenariuszu. 
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Sterowanie (dalszymi) skryptami  

STOP 

Polecenie zatrzymuje aktualny skrypt w prosty sposób.  

RESTART 

Polecenie ponownie uruchamia aktualny skrypt. Innymi słowy zaczyna on z powrotem biec od 
początku.  

WAŻNE: Ponowne uruchomienie skryptu bez zastosowania polecenia WAIT (patrz kolejny 
rozdział) prowadzi skrypt do bezpośredniej pętli nieskończonej, czego należy unikać.  

START [script]  

W rezultacie włącza się kolejny skrypt, o ile w tym momencie nie jest wykonywany. Zastąpić 
[script] rzeczywistym skryptem, który ma być uruchomiony.  

START AT BEGIN [script]  

Polecenie służy do włączania kolejnego skryptu, o ile ten nie jest wykonywany. Jeśli jest 
wykonywany, zażąda ono ponownego włączenia skryptu od początku (ponowne uruchomienie). 
Zastąpić [script] rzeczywistym skryptem, który ma być (ponownie) uruchomiony.  

STOP [script]  

W wyniku tego dojdzie do zatrzymania drugiego skryptu w przypadku jego wykonywania. 
Zastąpić [script] rzeczywistym skryptem, który ma być zatrzymany. 

SET [script] TO [on/off]  

Polecenie to umożliwia włączanie lub wyłączanie skryptu. Zastąpić [script] rzeczywistym 
skryptem, który ma być włączony/wyłączony. Wszystkie wartości powyżej 0 są interpretowane 
jako ON, wszystkie wartości równe 0 lub mniejsze to OFF. Może to okazać się pomocne 
podczas stosowania określonego elementu składowego do włączania/wyłączania skryptów.  

Wyłączenie aktualnie wykonywanego skryptu powoduje również bezpośrednie zatrzymanie 
skryptu.  

Zastosowanie opóźnień 

WAIT [time] or WAIT [time] MSEC/SEC/MIN/HOUR/DAY  

Polecenie to powoduje, że skrypt znajdzie się na określony czas w położeniu oczekiwania. Jeśli 
nie podano żadnych jednostek czasu, zakłada się milisekundy. Maksymalny czas oczekiwania 
wynosi ok. 20 dni. Zamiast podania wartości statycznej można zastosować wartość elementu 
składowego. (BAJT lub 2BAJTY) 
 

 

WAIT [time] RANDOM [time]  

Polecenie to jest podobne do poprzedniego, jednak czeka ono przez wyznaczony okres, 
podczas którego przypadkowo wygenerowany czas zostanie doliczony w zadanym przedziale 
jako drugi zakres czasowy. Na przykład: WAIT 1 HOUR RANDOM 30 MIN czeka od 1 do 1,5 
godziny. Za każdym razem, gdy wykonywane jest polecenie, nastąpi nowe obliczenie z różnym 
wynikiem. 

  



 

Uruchomienie
 

 
 

 

 

 

Podręcznik techniczny KNX 2CKA002473B8903 │58
 

Scenariusze, alarmy i harmonogramy 

Istniejące scenariusze, alarmy i harmonogramy można stosować w skryptach z następującymi 
poleceniami:  

CALL [scenario]  

Umożliwia wywołanie zaprogramowanego scenariusza. Zastąpić [scenario] rzeczywistym 
scenariuszem, który ma być wywołany.  

LEARN [scenario]  

Polecenie to umożliwia zmianę scenariusza. Wszystkie elementy składowe w scenariuszu są 
ustawiane w systemie automatyki domowej na swój aktualny stan. 

CALL [alert] or CALL [alert] WITH [value]  

Polecenie to pozwala na zastosowanie usługi alarmowej ze skryptów. Jeśli nie podano żadnej 
wartości, stosowane jest 0. Zastąpić [alert] rzeczywistym alarmem, który chce się wywołać. 

SET [scheduler] TO [on/off]  

Polecenie to umożliwia włączanie lub wyłączanie harmonogramu. Zastąpić [scheduler] 
rzeczywistym harmonogramem, który chce się aktywować lub dezaktywować. Wszystkie 
wartości powyżej 0 są interpretowane jako ON, wszystkie wartości równe 0 lub mniejsze są 
interpretowane jako OFF. Proszę pamiętać, że działa to tylko przy harmonogramach, które 
można aktywować lub dezaktywować ręcznie. Harmonogramów, które można aktywować lub 
dezaktywować automatycznie na bazie elementu składowego, nie można aktywować lub 
dezaktywować skryptem.  

Polecenia 

EXECUTE [network command] 

Polecenie to pozwala na zastosowanie polecenia sieciowego ze skryptu. Zastąpić [network 
command] rzeczywistym poleceniem, które ma być użyte. 

EXECUTE [ir command] 

Polecenie to pozwala na zastosowanie polecenia podczerwieni ze skryptów. Zastąpić [ir 
command] rzeczywistym poleceniem, które ma być użyte. 

EXECUTE ON [upnp device] [upnp command] 

Polecenie to pozwala na zastosowanie polecenia ze skryptów w przypadku urządzenia nPnP. 
Zastąpić [upnp device] żądanym urządzeniem nPnP i [upnp command] rzeczywistym 
poleceniem, które ma być użyte. 

EXECUTE ON [diva] [diva macro] 

Polecenie to pozwala na zastosowanie polecenia ze skryptów w przypadku urządzenia Diva. 
Zastąpić [diva] żądanym serwerem Diva i [diva macro] przez makro Diva, które ma być użyte. 
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Wartości  

Jeśli polecenie zostanie wprowadzone za pomocą listy poleceń skryptu, wartości i elementy 
składowe ukażą się w nawiasach kwadratowych []. Ma to na celu wskazanie na to, co ma być 
podane w danym miejscu. Jeśli jest to możliwe, edytor utworzy link do właściwej listy 
elementów składowych, skryptów, alarmów, harmonogramów lub scenariuszy. Potem można 
wybrać prawidłową wartość. 

Aktualne elementy składowe są przykładowo zapisywane jako SCENARIUSZ (123/nazwa). Na 
tym przykładzie jest zaplanowany scenariusz z oznaczeniem „123”. Nazwa jest wyświetlana 
tylko ze względów przejrzystości. Nie trzeba podawać prawidłowej nazwy, gdyż zostanie ona 
automatycznie wstawiona po walidacji skryptu. 

Dla wielu poleceń stosować z reguły wartość statyczną, na przykład WAIT 20 SEC. W 
określonych przypadkach może być jednak właściwe stosowanie w jej miejsce wartości 
elementu składowego. We wszystkich poleceniach można zastąpić wartość przez element 
składowy.  

Jeśli nie podano żadnej jednostki czasu, przyjmuje się milisekundy. Obowiązującymi 
jednostkami są: MSEC, SEC, MIN, HOUR i DAY. 

 

Zmienne i obliczenie  

Polecenia i wartości podstawowe można rozszerzyć za pomocą zmiennych i obliczeń. 

 

Zmienne 

W skryptach można określić własne zmienne, zdefiniowane jako zmienne globalne i znajdujące 
zastosowanie we wszelkich rodzajach skryptów na urządzeniu. Zmienna rozpoczyna się 
znakiem dolara „$”, na przykład: $AVERAGE Nazwa zmiennych może się składać ze znaków 
alfanumerycznych (A--‐Z oraz 0--‐9). 

Zmienne można stosować do zapisywania wartości, na przykład: 

$LIGHTPERCENTAGE =0 

SET BYTE(21/Spots) TO $LIGHTPERCENTAGE 

Lub  

$LIGHTSPOTS = BYTE(21/Spots) 

SET BYTE(24/Spots Kitchen) TO $LIGHTSPOTS 

 

Obliczenie 

Zmienne można stosować do obliczania wartości za pomocą operatorów arytmetycznych. Zapis 
obliczeń wygląda następująco: 

$MAXLIGHT = ( 2 * 10 ) + 10 

Oczywiście można także używać wartości elementów składowych: na przykład: 

$MAXLIGHT = ( 2 * BYTE(21/Spots) ) + 10 

WAŻNE: Przy stosowaniu obliczeń należy zawsze stosować nawiasy. W przypadku braku 
nawiasów działania wykonywane są w kolejności zapisu: Na przykład 2 * 10 + 10 = 30, ale 10 + 
2 * 10 daje 120. Można tego uniknąć pisząc: 10 + (2*10). Należy o tym pamiętać przy 
stosowaniu działań. 

Wartości zmiennoprzecinkowe można stosować przy użyciu „.”, jako separatora przykład 2.42 

Proszę pamiętać o tym, że wszystkie zmienne obowiązują w całym ABB. Jeśli zatem w skrypcie 
zostanie ustawiona określona zmienna, inny skrypt może również stosować tę wartość. Jeśli 
konkretna zmienna ma być zastosowana tylko w jednym skrypcie, upewnić się, że inne skrypty 
nie korzystają ze zmiennej o identycznej nazwie. 
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Można stosować następujące operatory: 

+ plus  

- minus  

* mnożenie  

/ dzielenie  

% modulo (reszta z dzielenia)   

^ potęgowanie  

& i (wynik = 1, gdy obie wartości są większe niż 0, 0, jeśli 
nie) 

| lub (wynik = 1, gdy jedna z wartości jest większa 0, 0, jeśli 
nie) 

= jest równe (wynik = 1, gdy jest prawdziwe, 0, jeśli nie) 

< jest mniejsze niż (wynik = 1, gdy jest prawdziwe, 0, jeśli nie) 

> jest większe niż (wynik = 1, gdy jest prawdziwe, 0, jeśli nie) 

<> jest nierówne (wynik = 1, gdy jest prawdziwe, 0, jeśli nie) 

Pierwiastek kwadratowy można utworzyć za pomocą operatora potęgowania: ^ (1/2) = do potęgi 
½ = pierwiastek kwadratowy wartości. 

 

Funkcje  

W skryptach dostępne są różne funkcje do obliczania wartości. Funkcje te można stosować w 
połączeniu z poleceniami lub zmiennymi. 

 

Reguły matematyczne 

ROUND (value) or ROUND (value, precision) 

Podaje zaokrągloną wartość podanej wartości. Jeśli nie jest podana dokładność, to stosuje się 
dokładność 0. Na przykład ROUND(4,3) = 4 i ROUND(4,321, 1) = 4,3  

FLOOR (value) or FLOOR (value, precision) 

Podaje zaokrągloną w dół wartość podanej wartości. Jeśli nie jest podana dokładność, to 
stosuje się dokładność 0. Na przykład FLOOR(4,7) = 4 i FLOOR(4,987, 1) = 4,9  

CEIL (value) or CEIL (value, precision) 

Podaje zaokrągloną w górę wartość podanej wartości. Jeśli nie jest podana dokładność, to 
stosuje się dokładność 0. Na przykład CEIL(4,3) = 5 i CEIL(4,321, 1) = 4,4  

ABS (value) 

Podaje bezwzględną wartość podanej wartości, zatem ABS(--‐4) = 4 i ABS(6,13) = 6,13. 

MIN (value, value, value, ..) 

Wskazuje minimalną wartość wszystkich podanych parametrów. Wymaga przynajmniej jednego 
parametru. 

MAX (value, value, value, ..) 

Wskazuje maksymalną wartość wszystkich podanych parametrów. Wymaga przynajmniej 
jednego parametru. 

AVG (value, value, value, ..) 

Wskazuje średnią wartość wszystkich podanych parametrów. Wymaga przynajmniej jednego 
parametru. 

RANDOM (max value) 

Wskazuje wartość losową pomiędzy 0 a podaną wartością maksymalną. 
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Funkcje czasu 

NOW() 

Podaje aktualny czas w formie stempla czasowego w sekundach od dnia 1 stycznia 1970 (czas 
Unix). Stempel czasowy można porównać z wcześniejszą wartością w celu stwierdzenia, ile 
czasu upłynęło. 

DAYTIME() of DAYTIME(timestamp) 

Podaje 1 po wschodzie słońca i 0 po jego zachodzie. Jeśli podano stempel czasowy, stosuje się 
ten czas, w przeciwnym razie używa się aktualnego czasu. 

SECOND() of SECOND(timestamp) 

Podaje liczbę sekund (0--‐59). Jeśli podano stempel czasowy, stosuje się ten czas, w 
przeciwnym razie używa się aktualnego czasu. 

MINUTE() of MINUTE(timestamp) 

Podaje liczbę minut (0--‐59). Jeśli podano stempel czasowy, stosuje się ten czas, w przeciwnym 
razie używa się aktualnego czasu. 

HOUR() of HOUR(timestamp) 

Podaje liczbę godzin (0--‐23). Jeśli podano stempel czasowy, stosuje się ten czas, w 
przeciwnym razie używa się aktualnego czasu. 

DAYOFWEEK() of DAYOFWEEK(timestamp) 

Podaje dzień tygodnia (1--‐7). Jeśli podano stempel czasowy, stosuje się ten czas, w 
przeciwnym razie używa się aktualnego czasu. 1 = niedziela, 2 = poniedziałek, .. 7 = sobota. 

DAYOFMONTH() of DAYOFMONTH(timestamp) 

Podaje dzień miesiąca (1--‐31). Jeśli podano stempel czasowy, stosuje się ten czas, w 
przeciwnym razie używa się aktualnego czasu. 

DAYOFYEAR() of DAYOFYEAR(timestamp) 

Podaje dzień roku (1--‐366). Jeśli podano stempel czasowy, stosuje się ten czas, w przeciwnym 
razie używa się aktualnego czasu. 

MONTH() of MONTH(timestamp) 

Podaje miesiąc (1--‐12). Jeśli podano stempel czasowy, stosuje się ten czas, w przeciwnym 
razie używa się aktualnego czasu. 

YEAR() of YEAR(timestamp) 

Podaje rok, na przykład „2015”. Jeśli podano stempel czasowy, stosuje się ten czas, w 
przeciwnym razie używa się aktualnego czasu. 
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Funkcje tekstowe 

CONCAT("abc", "def", ....) 

Teksty można powiązać ze sobą, 

Przykład: CONCAT ("abc", "def", "ghi") daje „abcdefghi“ 

FORMAT(format, parameters....) 

Przy użyciu tej funkcji można sformatować tekst. Przy tym „format“ opisuje, jak ma się to 
odbywać. Następujące potem „parametry“ podają część tekstu, dla której ma to nastąpić. 
Normalny tekst jest następnie wyświeltany zgodnie z zadanym formatem. Można do tego 
wykorzystać następujące opcje formatu: 

– Użycie „%s”. aby wstawić do tekstu inny tekst. 
Przykład: FORMAT(„Teraz jest %s.", "sucho") daje „Teraz jest sucho." 

– Użycie „%d”, aby wstawić do tekstu liczbę całkowitą. 
Przykład: FORMAT(„Obecnie jest %d stopni.", 10) daje „Obecnie jest 10 stopni." 

– Użycie „%f”. aby wstawić do tekstu wartość zmiennoprzecinkową.  
Przykład: FORMAT(„Obecnie jest %f stopni.", 10.12345) daje „Obecnie jest 10.12345 
stopni." 

– Użycie „%f”, aby wstawić do tekstu ułamek dziesiętny. Stosując „%xf” można za pomocą „x“ 
podać liczbę cyfr wyświetlanych po przecinku. 
Przykład: FORMAT(„Obecnie jest %.2f stopni.", 10.12345) daje “„Obecnie jest 10.12 stopni." 

– Stosowanie „%%”, aby wyświetlić symbol procenta. 
Przykład: FORMAT(„Okno w pokoju dziennym jest obecnie zamknięte w %d%%.", 10) daje 
„Okno w pokoju dziennym jest obecnie zamknięte w 10 %." 

SUBSTR(text, startindex) und SUBSTR(text, startindex, length) 

Tą funkcją można określić wyświetlanie jedynie części tekstu. Indeks startu (startindex) zaczyna 
się na 0. Jeśli nie jest podany parametr długości (length), to część tekstu za indeksem startu 
jest nowym końcem tekstu. 

Przykład: SUBSTR(„abcdef", 3) daje „def". 

Przykład: SUBSTR(„abcdef", 3. 1) daje „d". 

STRLEN(text) 

Ta funkcja określa długość podanego tekstu. 

Przykład: STRLEN(„abcdef" daje „6“. 

Textoperator  „." 

Ten operator można zastosować do powiązywania tekstów. 

Przykład: „abc".„def".„ghi" daje „abcdefghi". 
 

 

Wskazówka 
Funkcje tekstowe można stosować jako tekst (DPT 16.x) do adresów grupowych 
i zmiennych. 
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Struktury sterowania 

IF i WHILE  

Instrukcje warunkowe IF i pętle WHILE stosować tylko do wykonywania określonych czynności 
po spełnieniu warunku. Zgodnie z opisem zamieszczonym powyżej, do definiowania warunku 
używa się wszystkich operatorów arytmetycznych. 

Przykład: 

IF $LIGHT > 33,33 

  $LIGHT = 33,33  

Czynność zapisana w drugim wierszu jest wykonywana tylko w przypadku, gdy obliczenie za 
instrukcją warunkową IF ma wartość TRUE (powyżej 0). Czynność zostanie pominięta przy 
wyniku FALSE (0 lub mniej). 

Jeśli stosuje się instrukcję warunkową IF, można także dodać instrukcję ELSE jak podano 
poniżej: 

IF $LIGHT > 33,33 

  $X = 100 

ELSE 

  $X = 0 

Instrukcja warunkowa ELSE powinna się zawsze znajdować w oddzielnym wierszu, 
bezpośrednio pod poleceniem do wykonania, o ile warunek instrukcji IF jest spełniony. 

Oprócz instrukcji warunkowej IF można także stosować instrukcję WHILE. Różnica między 
instrukcjami IF i WHILE polega na tym, że instrukcja IF jest wykonywana jednokrotnie, podczas 
gdy instrukcja WHILE jest powtarzana do momentu, aż warunek nie będzie już spełniony, na 
przykład: 

$COUNT = 0 

WHILE $COUNT < 10 

$COUNT = $COUNT+1 

Powyższy przykład zwiększa zmienną COUNT do 10 lub więcej. Sposób wykonywania kilku 
poleceń jest opisany w kolejnym rozdziale.  

WAŻNE: Jeśli warunek jest nieskończony, pętla WHILE-nigdy nie zostanie zakończona. 
Dopuszczenie tego przypadku bez zastosowania polecenia WAIT prowadzi skrypt do 
bezpośredniej pętli nieskończonej, czego należy unikać. 
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BEGIN i END 

Jeśli po instrukcji warunkowej IF, WHILE lub ELSE koniecznie ma być wykonane więcej niż 
jedno polecenie, można zastosować instrukcje BEGIN i END. 

Należy je również zapisać w oddzielnym wierszu, na przykład: 

$X = 0 

WHILE $X < 11 

  BEGIN 

    $Y = $X * 10 

    SET BYTE(22/EXAMPLE BYTE) TO $Y 

     $X = $X + 1 

END 

Kolejny przykład: 

IF $LIGHT > 33,33 

  BEGIN 

    $X = 100 

    $Y = 0 

  END 

ELSE 

  BEGIN 

    $X = 0 

    $Y = 100 

END   

Pozostałe  

SEND WAKEONLAN TO [ma:c :ad:re:ss] 

Polecenie umożliwia wysłanie polecenia Wake on Lan do urządzenia sieciowego. 
Zastąpić [ma:c :ad:re:ss] adresem mac wytypowanego urządzenia. 

OPEN KNXTUNNEL 

Polecenie służy do włączania dostępu do tunelu KNX na urządzeniu na czas 8 godzin do celów 
programowania z ETS. 

CLOSE KNXTUNNEL 

Polecenie służy do wyłączania dostępu do tunelu KNX na urządzeniu do celów programowania 
z ETS. 

Zastosowanie wszystkich opisanych poleceń, wartości, funkcji i struktur sterowania pozwala na 
stworzenie niemal wszystkich niezbędnych funkcji. 
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8.5.10 Przyporządkowanie projektu do urządzenia  

Można wprawdzie utworzyć kilka projektów. Jednak w jednym urządzeniu można stosować 
tylko jeden projekt. Tym samym do jednego urządzenia należy każdorazowo przyporządkować 
jeden projekt. Odbywa się to za pomocą funkcji „Projekt w urządzeniu“. Na liście wyboru można 
wybrać wszystkie dostępne projekty. Dostęp zapewnia myABB Living Space®. Otworzyć 
aplikację „Busch-ControlTouch“ (ścieżka: Strona startowa → Serwis i narzędzia → myABB 
Living Space® → Moje instalacje → Busch-ControlTouch®). W przypadku kilku urządzeń wybrać 
odpowiednie urządzenie z listy. Funkcję uruchamia się za pomocą zakładki „Urządzenia“. 

 

8.5.11 Kopiowanie projektu  

Każdy projekt można skopiować wraz ze wszystkimi jego danymi. Ma to tę zaletę, że daje 
możliwość zastosowania projektu w przypadku, gdy przykładowo w planach są tylko niewielkie 
zmiany ustawień dla innego klienta końcowego. 

1. W prawej kolumnie menu wybrać projekt przeznaczony do kopiowania. 

Projekt zostaje otwarty. 

2. Nacisnąć symbol kopiowania w prawym górnym rogu. 

Projekt jest kopiowany i wyświetlany w kolumnie menu z [duplicated]. 

 

8.5.12 Usuwanie projektu  

Każdy projekt można znów usunąć.  

1. W prawej kolumnie menu wybrać projekt przeznaczony do usunięcia. 

Projekt zostaje otwarty. 

2. Nacisnąć symbol kosza.  

3. Potwierdzić komunikat. 

Projekt jest usuwany. 

 

8.5.13 Zapisywanie projektów (kopia zapasowa)  

Projekty można zapisywać w postaci kopii zapasowej.  

1. W kolumnie menu wybrać projekt przeznaczony do zapisania. 

Projekt zostaje otwarty. 

2. Dotknąć symbolu chmury (z plusem). 

Projekt zostaje zapisany. 
 

 

Wskazówka 
– Zapisane projekty odkładane są do menu „backup“ (patrz kolumna menu). 
– Nie można edytować zapisanego projektu.  
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8.5.14 Przywracanie projektu (kopii zapasowej) 

Kopię zapasową można przywrócić.  

1. W kolumnie menu wybrać menu „Backup“. Następnie należy wybrać wymaganą kopię 
zapasową. 

2. Dotknąć symbolu chmury (ze strzałką). 

Następuje skopiowanie projektu na normalną listę. 
 

 

Wskazówka 
Kopię zapasową można także usunąć z menu. 

 

8.5.15 Eksport projektu (funkcja eksportu)  

Teraz można wyeksportować projekty do pliku i je pobrać (pobieranie).  

1. W kolumnie menu wybrać projekt przeznaczony do eksportu. 

Projekt zostaje otwarty. 

2. Dotknąć symbolu pobierania. 

3. Wybrać miejsce do zapisania. 

Następuje pobranie projektu. 

 

8.5.16 Import projektu (funkcja importu) 

Użytkownik może załadować do menu (wyeksportowane) pliki projektowe.  

1. W kolumnie menu wybrać funkcję „importuj projekt z pliku“.  

2. Następnie należy wybrać wymagany plik projektowy. 

3. Następnie dotknąć „Otwórz“. 

Następuje załadowanie projektu do menu.  
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8.6 Tworzenie profilu 

Profil zawiera formę wizualizacji (interfejs użytkownika) do smartfonów i tabletów w celu obsługi 
systemu automatyki domowej za pośrednictwem Busch-ControlTouch®. W przypadku transmisji 
profilu do Busch-ControlTouch® system wizualizacji zostanie udostępniony dla urządzenia i do 
niego przypisany. 

Każdy profil stanowi zbiór stron. Tym samym każdy profil posiada stronę startową (strona 
nawigacji) i zazwyczaj kilka kolejnych stron. Mogą być one różne na kolejnych stronach menu i 
następnych stronach sterowania. Stąd strony nawigacji zawierają linki do stron sterowania. Na 
stronach sterowania widnieją czynności (polecenia), które można wybrać z odpowiedniej strony. 
Tym samym można na przykład utworzyć stronę dla każdego pomieszczenia. Strony posiadają 
różne interfejsy wizualizacji do kontroli i obsługi profilu. 

 

Podczas rejestracji urządzenia automatycznie tworzony jest profil standardowy. Można go 
potem dalej odpowiednio edytować. Podstawowe ustawienia profilu określają ogólny wygląd 
stron (np. kolor tła). 

 
 

 

Wskazówka 
Proszę pamiętać o tym, że przy dopasowaniu istniejącego profilu lub przy 
tworzeniu dodatkowego profilu dostęp musi zawsze następować przez myABB 
Living Space®. Otworzyć aplikację „Busch-ControlTouch“ (ścieżka: Strona 
startowa → Serwis i narzędzia → myABB Living Space® → Moje instalacje → 
Busch-ControlTouch®). W przypadku kilku urządzeń wybrać odpowiednie 
urządzenie z listy. W zakładce „Urządzenia“ można dokonać dopasowania. 

 

8.6.1.1 Otwieranie strony konfiguracji 

Otworzyć stronę myABB Living Space® i zalogować się. 
 

 

 

1. Kliknąć „Moje instalacje“ 
2. Kliknąć „Busch-ControlTouch“ 

Rys. 40: Moje instalacje 
 

 

Rys. 41: Urządzenia końcowe 
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Pokazywane są istniejące urządzenia końcowe. 
 

 

 

3. Kliknąć ikonę. 

Rys. 42: Ikona 
 

 

Rys. 43: Strona konfiguracji 

Wyświetla się strona konfiguracji. 
 

 

Wskazówka 
Użytkownik może archiwizować urządzenia i projekty przez kliknięcie na 
przycisk archiwizacji (strzałka wskazuje na archiwum). Powoduje to przesunięcie 
urządzenia lub projektu w „Archiwum“ na pasek menu. Tym samym nie 
pojawiają się one już na liście. Archiwizowane urządzenia i projekty można 
nadal edytować. Należy po prostu wybrać obiekt z „Archiwum“. Następnie 
kliknięciem na przycisk archiwizacji (strzałka skierowana od archiwum) można 
przywrócić obiekt.  
– Archiwizacja urządzenia przez specjalistę archiwizuje także wszystkie 

przynależne projekty.  
– Archiwizacja urządzenia przez klienta końcowego archiwizuje także 

wszystkie przynależne profile.  
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8.6.1.2 Wywołanie profilu standardowego  

1. Nacisnąć „Profile. 

Otwiera się profil standardowy. 
 

 

Rys. 44: Pole wprowadzania profili 

Profil standardowy można bezpośrednio dalej edytować lub też można utworzyć kopię (patrz 
Rozdział „Kopiowanie profilu“ na stronie 70), aby ją następnie edytować. 

2. Podać nową nazwę profilu. Możliwe są następujące wybory: 

■ Inne urządzenie, gdy dostępnych jest kilka urządzeń. 

■ Która strona powinna być stroną startową na urządzeniu końcowym po uruchomieniu 
aplikacji (strony należy wcześniej utworzyć!). Jeśli nie dokona się żadnego 
wprowadzenia, wówczas po uruchomieniu aplikacji zawsze otworzy się strona ostatnio 
wyświetlona. 

■ Z powrotem do strony: (strona ta zostanie automatycznie wywołana po upływie 
timeoutu) (strony należy wcześniej utworzyć!). 

■ Z powrotem do strony timeout (s): po upływie ustawionego czasu nastąpi automatyczne 
wywołanie strony podanej w „Z powrotem do strony“. 

 

 

Wskazówka 
Pozostałe pola służą wyłącznie do celów informacyjnych! 

3. Następnie kliknąć/nacisnąć przycisk „Zmień“. 

Zapisywane są dopasowane dane do profilu.  

4. Dokonać dalszych zmian projektu. 

Przestrzegać informacji zawartych w poniższych podrozdziałach. 

 
 

 

 

Wskazówka 
Często łatwiej jest wybrać najpierw profil, który jest podobny do nowo 
tworzonego profilu. Można go następnie skopiować (patrz Rozdział „Kopiowanie 
profilu“ na stronie 70) w celu utworzenia kompletnej kopii profilu. Kopię będzie 
można wówczas dostosować. 

 

Warunkiem dostępu do wpisu „Opcje rozszerzone“ jest aktywowanie tej opcji przez instalatora 
w punkcie „Urządzenia“! 
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Standardowe ustawienia stron można dostosować do stron nawigacji i sterowania. Dostępna 
jest możliwość zmiany kolorystyki różnych elementów stron. 
 

 

Wskazówka 
Warunkiem przesłania dokonanych zmian jest aktywacja poszczególnych opcji. 
Wartości kolorów można dobrać w bardzo prosty sposób, dokonując 
wprowadzeń w polach wprowadzania. Dokonana zmiana ustawień zostanie 
natychmiast zapisana po naciśnięciu przycisku „Zmień“. Zmiany ustawień 
można natychmiast skontrolować na obrazie iPhone'a.  
Zmiany ustawień dokonane w tym miejscu generalnie dotyczą wszystkich stron 
nawigacji i sterowania. Jednak dla pojedynczych stron można dokonać również 
indywidualnych ustawień (patrz Rozdział „Kopiowanie profilu“ na stronie 70). 

 
 

■ Kolor tła: Dostosowanie koloru tła całej strony (bez bloku tytułowego) 
■ Kolor - przebieg kolorów 

tła: 
Dostosowanie podstawowego koloru przebiegu kolorów tła całej strony 
(bez bloku tytułowego) 

■ Kolor czcionki: Dostosowanie koloru czcionki tekstu na całej stronie (bez bloku 
tytułowego) 

■ Kolor separatora: Dostosowanie linii podziału między treściami na stronie (bloki tekstowe) 
■ Kolor pierwszego planu 

tytułu: 
Dostosowanie koloru czcionki tekstu tytułu strony (tylko blok tytułowy) 

■ Kolor tła tytułu: Dostosowanie koloru tła bloku tytułowego (tylko blok tytułowy) 

 
 

8.6.1.3 Tworzenie nowego profilu  

Sposób postępowania jest opisany w punkcie „Wywołaj profil (standardowy)“. Jednak tutaj 
wywoływany jest punkt menu „Dodaj nowy profil“. 

Dodawany jest nowy profil (podobnie jak „profil standardowy“) wyszczególniony w kolumnie 
menu. Można wówczas normalnie dokonać zmian jego ustawienia. 

 
 

 

Wskazówka 
Często łatwiej jest wybrać najpierw profil, który jest podobny do nowo 
tworzonego profilu. Można go następnie skopiować (patrz Rozdział „Kopiowanie 
profilu“ na stronie 70) w celu utworzenia kompletnej kopii profilu. Kopię będzie 
można wówczas dostosować. 

 

8.6.2 Kopiowanie profilu  

Każdy profil można skopiować wraz ze wszystkimi jego danymi. Ma to tę zaletę, że można 
przejąć profil, w którym należy dokonać tylko niewielkich zmian dla innego klienta końcowego. 

1. W kolumnie wybrać menu profil przeznaczony do kopiowania.  

Profil zostaje otwarty. 

2. Nacisnąć symbol kopiowania w prawym górnym rogu. 

3. Profil jest kopiowany i wyświetlany w kolumnie menu z [duplicated]. 
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8.6.3 Usuwanie profilu  

Każdy profil można znów usunąć. 

1. Wybrać w prawej kolumnie menu profil przeznaczony do usunięcia. 

Profil zostaje otwarty. 

2. Nacisnąć symbol kosza.  

3. Potwierdzić komunikat. 

Profil jest usuwany. 

 

8.6.4 Zapisywanie profilu (kopia zapasowa)  

Profile można zapisywać w postaci kopii zapasowej.  

1. W kolumnie menu wybrać profil przeznaczony do zapisania. 

Profil zostaje otwarty. 

2. Dotknąć symbolu chmury (z plusem). 

Profil zostaje zapisany. 
 

 

Wskazówka 
Zapisane profile odkładane są do menu „backup“ (patrz kolumna menu). 

 
 

8.6.5 Przywracanie profilu (kopii zapasowej) 

Kopię zapasową można przywrócić.  

1. W kolumnie menu wybrać menu „Backup“. Następnie należy wybrać wymaganą kopię 
zapasową. 

2. Dotknąć symbolu chmury (ze strzałką). 

Następuje skopiowanie profilu na normalną listę.  
 

 

Wskazówka 
Kopię zapasową można także usunąć z menu. 

 

8.6.6 Eksport profilu (funkcja eksportu)  

Teraz można wyeksportować profile do pliku i je pobrać (pobieranie).  

1. W kolumnie menu wybrać profil przeznaczony do eksportu. 

Profil zostaje otwarty. 

2. Dotknąć symbolu pobierania. 

3. Wybrać miejsce do zapisania. 

Następuje pobranie profilu. 
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8.6.7 Import profilu (funkcja importu) 

Użytkownik może załadować do menu (wyeksportowane) pliki profilu.  

1. W kolumnie menu wybrać funkcję „importuj profil z pliku“.  

2. Następnie należy wybrać wymagany plik profilu. 

3. Następnie dotknąć „otwórz“. 

Następuje załadowanie profilu do menu. 

 
 

8.6.8 Blokada profilu (funkcja blokady)  

Specjalista może chronić profil przed zmianami. Po kliknięciu na symbol kłódki, profilu nie 
będzie mógł zmienić ani użytkownik końcowy, ani fachowiec. Użytkownik końcowy nie może 
odblokować profilu, może to zrobić jedynie specjalista.  
 

 

Wskazówka 
Każdy użytkownik może jednak skopiować profil i dokonywać zmian w kopii. 

 

1. Korzystać z dostępu dla specjalisty. 

2. W kolumnie menu wybrać profil przeznaczony do zablokowania. 

Profil zostaje otwarty. 

3. Dotknąć symbolu kłódki (otwartej). Teraz profil jest zablokowany. 
 

 

Wskazówka 
W celu odblokowania należy wywołać profil, jak opisano powyżej, i powtórzyć 
procedurę. Tym razem widoczny jest symbol zamkniętej kłódki. 

 
 

8.6.9 Tworzenie stron  

Każdą stronę można spersonalizować. Tworzenie strony nawigacji różni się od tworzenia strony 
sterowania tylko koniecznością wybrania typu strony. Tym samym można określić rodzaj 
wyświetlanych ogólnych ustawień profilu dla strony (patrz Rozdział „Pierwsze uruchomienie 
urządzenia (bezpośredni dostęp)“ na stronie 31), np. kolor tła. Można to określić indywidualnie 
dla każdej strony. Strony nawigacji zawierają z reguły linki do stron sterowania. Natomiast na 
stronach sterowania widnieją czynności (polecenia), które można wybrać z odpowiedniej strony. 
W efekcie na przykład tworzona jest strona sterowania dla każdego pomieszczenia. 

Podczas tworzenia profilu automatycznie generowana jest strona standardowa. Można ją potem 
dalej odpowiednio edytować. 

 

8.6.9.1 Wywołanie strony standardowej  
 

 

Wskazówka 
Proszę pamiętać o tym, że przy dopasowaniu istniejącej strony lub przy 
tworzeniu dodatkowej strony dostęp musi zawsze następować przez myABB 
Living Space®. Otworzyć aplikację „Busch-ControlTouch“ (ścieżka: Strona 
startowa → Serwis i narzędzia → myABB Living Space® → Moje instalacje → 
Busch-ControlTouch®). W przypadku kilku urządzeń wybrać odpowiednie 
urządzenie z listy. W zakładce „Urządzenia“ można dokonać dopasowania. 
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8.6.9.2 Otwieranie strony konfiguracji 

Otworzyć stronę myABB Living Space® i zalogować się. 
 

 

 

1. Kliknąć „Moje instalacje“ 
2. Kliknąć „Busch-ControlTouch“ 

Rys. 45: Moje instalacje 
 

 

Rys. 46: Urządzenia końcowe 

Pokazywane są istniejące urządzenia końcowe. 
 

 

 

3. Kliknąć ikonę. 

Rys. 47: Ikona 
 

 

Rys. 48: Strona konfiguracji 
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Wyświetla się strona konfiguracji. 
 

 

Wskazówka 
Użytkownik może archiwizować urządzenia i projekty przez kliknięcie na 
przycisk archiwizacji (strzałka wskazuje na archiwum). Powoduje to przesunięcie 
urządzenia lub projektu w „Archiwum“ na pasek menu. Tym samym nie 
pojawiają się one już na liście. Archiwizowane urządzenia i projekty można 
nadal edytować. Należy po prostu wybrać obiekt z „Archiwum“. Następnie 
kliknięciem na przycisk archiwizacji (strzałka skierowana od archiwum) można 
przywrócić obiekt.  
– Archiwizacja urządzenia przez specjalistę archiwizuje także wszystkie 

przynależne projekty.  
– Archiwizacja urządzenia przez klienta końcowego archiwizuje także 

wszystkie przynależne profile.  
 

 

Wskazówka 
Najpierw należy utworzyć profil patrz Rozdział 8.4.2 „Pierwsze uruchomienie 
urządzenia (bezpośredni dostęp)“ na stronie 31. 

 

1. Nacisnąć odpowiedni profil. 

Profil zostaje otwarty. 

Automatycznie zostanie utworzona „strona 1“. 
 

 

Rys. 49: Pole wprowadzania profilu 

2. Nacisnąć wpis „Strona 1“. 

Strona zostaje otwarta. 
 

 

Rys. 50: Pole wprowadzania strony 1 
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3. Tę stronę standardową można bezpośrednio dalej edytować lub też można utworzyć kopię 
(patrz Rozdział 8.6.13 „Kopiowanie stron“ na stronie 108), aby ją następnie edytować. 

4. Podać nową nazwę strony (np. nazwę pomieszczenia dla strony sterowania). 

Będzie ona widoczna bezpośrednio na stronie oraz w każdym linku do tej strony. 

5. Określić, czy chodzi o stronę nawigacji czy o stronę sterowania.  

6. W razie potrzeby wybrać symbol strony. 

Symbol ten będzie wówczas widniał na każdym linku do strony na stronie menu. 
 

 

Wskazówka 
Wybór indywidualnych symboli: 
Istnieje również możliwość zastosowania własnych symboli (obrazów). W tym 
celu instalator może za pomocą zakładki „Obrazy“ dodać własne obrazy. 
Zakładka (funkcja) jest dostępna tylko w przypadku aktywowania przez 
instalatora opcji „Opcje rozszerzone“ w punkcie „Urządzenia“. Obrazy można 
wówczas wybrać i załadować za pomocą przycisku „Dodaj obrazy“. 

. Dla każdej strony można ustawić zabezpieczenie kodem PIN. W polu wprowadzania można 
podać odpowiedni PIN. 

W momencie otwierania strony pojawi się prośba o podanie kodu PIN. 

7. Dodatkowo można również aktywować funkcję „Zażądaj TouchID“. Ma to sens tylko wtedy, 
gdy mobilne urządzenie końcowe obsługuje tę funkcję. 

8. Funkcja „Dodaj“ umożliwia dodawanie różnych elementów profilu/strony (czynności lub linki 
do strony) do strony. W tym celu należy wybrać element na liście wyboru. 

9. Następnie nacisnąć„+“ w celu dodania elementu. 

Zostaje on następnie pokazany na obrazie iPhone'a. 
 

 

Wskazówka 
■ patrz Rozdział 8.6.10 „Lista elementów profilu/strony (czynności)“ na 

stronie 77 przedstawia aktualne elementy profilu/strony z możliwościami 
ustawień. Kliknąć/nacisnąć element na obrazie iPhone'a. Następnie 
wyświetlone zostaną możliwości ustawień elementu. 

■ Istnieje możliwość późniejszej zmiany kolejności elementów profilu/strony. 
Przeciągną elementy na obrazie iPhone'a. 

10. Następnie kliknąć/nacisnąć przycisk „Zapisz“. 

Zapisywane są zmodyfikowane informacje o stronie.  

 
 

 

Wskazówka 
Często łatwiej jest wybrać najpierw stronę, która jest podobna do nowo 
tworzonej strony. Można ją następnie skopiować (patrz Rozdział „Kopiowanie 
stron“ na stronie 108) w celu utworzenia kompletnej kopii strony. Kopię będzie 
można wówczas dostosować. 
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Warunkiem dostępu do wpisu „Opcje rozszerzone“ jest aktywowanie tej opcji przez instalatora 
w punkcie „Urządzenia“! 

Można dokonywać indywidualnych ustawień strony. Dostępna jest możliwość zmiany 
kolorystyki różnych elementów stron. Inaczej przejmowane będą ogólne ustawienia stron 
nawigacji i sterowania zapisane w profilu.  
 

 

Wskazówka 
Warunkiem przesłania dokonanych zmian jest aktywacja poszczególnych opcji. 
Wartości kolorów można dobrać w bardzo prosty sposób, dokonując 
wprowadzeń w polach wprowadzania. Dokonana zmiana ustawień zostanie 
natychmiast zapisana po naciśnięciu przycisku „Zmień“. Zmiany ustawień 
można natychmiast skontrolować na obrazie iPhone'a.  
Dokonane tu zmiany ustawień dotyczą indywidualnie tylko edytowanej strony! 

 
 

■ Kolor tła: Dostosowanie koloru tła całej strony (bez bloku tytułowego) 
■ Kolor - przebieg kolorów 

tła: 
Dostosowanie podstawowego koloru przebiegu kolorów tła całej strony 
(bez bloku tytułowego) 

■ Kolor czcionki: Dostosowanie koloru czcionki tekstu na całej stronie (bez bloku 
tytułowego) 

■ Kolor separatora: Dostosowanie linii podziału między treściami na stronie (bloki tekstowe) 
■ Kolor pierwszego planu 

tytułu: 
Dostosowanie koloru czcionki tekstu tytułu strony (tylko blok tytułowy) 

■ Kolor tła tytułu: Dostosowanie koloru tła bloku tytułowego (tylko blok tytułowy) 

 
 

8.6.9.3 Tworzenie nowej strony  

Sposób postępowania jest opisany w punkcie „Wywołanie strony (standardowej)“. Jednak tutaj 
aktywowany jest punkt menu „Dodaj nową stronę“. 

Dodawana jest nowa strona (podobnie jak „strona 1“) wyszczególniona w kolumnie menu. 
Można wówczas normalnie dokonać na niej zmian. 
 

 

Wskazówka 
Często łatwiej jest wybrać najpierw stronę, która jest podobna do nowo 
tworzonej strony. Można ją następnie skopiować (patrz Rozdział „Kopiowanie 
stron“ na stronie 108) w celu utworzenia kompletnej kopii strony. Kopię będzie 
można wówczas dostosować. 
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8.6.10 Lista elementów profilu/strony (czynności)  

8.6.10.1 Wybór trybu regulatora temperatury pomieszczenia 
 

 

Rys. 51: Wybór trybu regulatora temperatury pomieszczenia 

Można aktywować poniższe tryby regulatora temperatury pomieszczenia i je wysłać stosując 
standard KNX (odpowiedni symbol jest widoczny tylko w przypadku aktywacji): 

■ Komfort:  Ogrzewanie/chłodzenie znajduje się na normalnym poziomie. 
■ Standby:  Moc ogrzewania/chłodzenia zostaje lekko obniżona. 
■ EKO:  Moc ogrzewania/chłodzenia zostaje mocno obniżona. 

Dalsze możliwości ustawienia/wyboru: 

■ Stan adresu grupowego: Przyporządkowanie odpowiedniego adresu grupowego (stan). 
■ Kolor linii funkcyjnej: Służy do określania koloru linii funkcyjnej. 

Dla temperatury przewidziano kolor pomarańczowy. 
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8.6.10.2 Nadajnik poleceń 
 

 

Rys. 52: Nadajnik poleceń 

Opcja umożliwia wysyłanie poleceń do podłączonych elementów składowych urządzenia 
utworzonych w punkcie ‚Projekt → Polecenia‘ (patrz Rozdział „Polecenia“ na stronie 45). 

Dalsze możliwości ustawienia/wyboru: 

■ Nazwa: Nazwa nadajnika poleceń. 
■ Przyporządkuj 

polecenia: 
Jeśli polecenia są dostępne, można je tu wybrać. 

■ Zażądaj 
potwierdzenia: 

Po otrzymaniu polecenia wysyłane jest odpowiednie potwierdzenie. 
Należy je odpowiednio potwierdzić. Dopiero wtedy następuje 
wykonanie polecenia. Ma to zapobiec omyłkowemu wykonaniu 
czynności. 

■ Symbol: W razie potrzeby wybrać symbol dla tego elementu. Symbol ten 
zostanie następnie wyświetlony. 

 
 

 

Wskazówka 
Wybór indywidualnych symboli: 
Istnieje również możliwość zastosowania w opcji wyboru własnych symboli 
(obrazów). W tym celu instalator może za pomocą zakładek „Obrazy“ dodać 
własne obrazy. Zakładki (funkcja) są dostępne tylko w przypadku aktywowania 
przez instalatora opcji „Opcje rozszerzone“ w punkcie „Urządzenia“. Obrazy 
można wówczas wybrać i załadować za pomocą przycisku „Dodaj obrazy“. 
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8.6.10.3 Wyświetlanie natężenia oświetlenia 
 

 

Rys. 53: Wyświetlanie natężenia oświetlenia 

Opcja służy do wyświetlania aktualnego natężenia oświetlenia/intensywności światła wybranego 
elementu (adres grupowy). 

Dalsze możliwości ustawienia/wyboru: 
 

■ Nazwa: Nazwa wskazania stanu natężenia oświetlenia. 
■ Natężenie oświetlenia: Przyporządkowanie odpowiedniego adresu grupowego. 
■ Kolor linii funkcyjnej: Służy do określania koloru linii funkcyjnej. 

Do tego typu funkcji przewidziany jest szary. 

 
 

8.6.10.4 Rejestrator 
 

 

Rys. 54: Rejestrator 

Element „Rejestrator“ pozwala na graficzną prezentację danych dotyczących elementów 
składowych. Jeśli elementy te są połączone z czujnikami poprzez adresy grupowe, możliwa jest 
wizualizacja np. zużycia energii dla domu, wydajności instalacji fotowoltaicznej lub poziomu 
napełnienia zbiornika oleju. Rejestratory tworzone są w punkcie ‚Projekt → Rejestrator‘ (patrz 
Rozdział „Rejestrator“ na stronie 46) i można je tu wybrać. 
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Dalsze możliwości ustawienia/wyboru: 

■ Nazwa: Nazwa rejestratora 
■ Typ: Wybór typu wskazania (linia lub słupek) 

 

Istnieje możliwość wyświetlenia 2 wykresów i ich odpowiedniej edycji (w przypadku wykresu 2 
można określić, czy ma być wyświetlany tylko wykres 1)! 

■ Rejestrator: Jeśli rejestratory są dostępne, można je tu wybrać. 
■ Wyświetl wartość min. i maks.: Jeśli wybierze się „Tak“, wówczas wyświetlana jest linia 

wzdłuż wartości minimalnej i maksymalnej. 
■ Współczynnik wartości: = Wszystkie wartości mnożone są przez podany 

współczynnik a wynik jest wyświetlany (np. zmiana z W na 
kW). 

■ Przesunięcie wartości: Wszystkie wartości zmieniane są na podaną jednostkę i 
wynik jest odpowiednio wyświetlany (np. zmiana z F na 
°C). 

■ Opis osi y: = podanie tekstu do oznaczenia osi y (w pionie). 
■ Minimum dla osi y (opcja): Sprecyzowanie, od jakiej wartości minimalnej ma pojawić 

się wskazanie na osi y. 
■ Maksimum dla osi y (opcja): Sprecyzowanie, do jakiej wartości maksymalnej ma 

pojawić się wskazanie na osi y. 
■ Wymuś ustawienia dla osi y: W przypadku ustawienia „Tak“ aktywne staje się wskazanie 

wartości minimum i maksimum dla osi y. 
■ Kolor linii funkcyjnej: Określenie, jaki kolor ma linia funkcyjna. Do tego typu 

funkcji przewidziany jest w zasadzie szary. 

 
 

8.6.10.5 Data/godzina 
 

 

Rys. 55: Data/godzina 

Opcja umożliwia wyświetlenie (wysłanie) daty i/lub godziny. 
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Dalsze możliwości ustawienia/wyboru: 

■ Nazwa: Nazwa wskazania daty/godziny 
■ Typ: Wybór typu godziny: 

 – Aktualna godzina: Aktualny czas systemowy, który ewentualnie 
podlega stałej synchronizacji z czasem z internetu. 

 – Wschód słońca: Moment wschodu słońca w miejscu usytuowania 
urządzenia. 

 – Zachód słońca: Moment zachodu słońca w miejscu usytuowania 
urządzenia. 

 – Stempel czasowy: 4-bajtowy obiekt wartości służy do odbierania 
stempla czasowego za pomocą zewnętrznego 
urządzenia KNX. 

■ Wyświetl datę: Po aktywacji zostanie wyświetlona data. 
■ Zastosuj 

amerykański 
format daty: 

Po aktywacji zostanie zastosowany następujący format daty: 
miesiąc/dzień/rok. 

■ Wyświetl godzinę: Po aktywacji zostanie wyświetlona godzina zgodnie z ustawionym typem 
godziny. 

■ Zastosuj format 
24-godzinny: 

Po aktywacji wskazanie godziny będzie przedstawione w formacie 24-
godzinnym (np. 21:34, inaczej pojawi się 09:34).  

■  Wyświetl 
sekundy: 

Po aktywacji dodatkowo zostaną wyświetlone sekundy. 

■ Zegar o pracy 
ciągłej: 

Wskazanie godziny automatycznie kontynuuje pracę po uruchomieniu i 
podlega aktualizacji w razie uzyskania dostępu do internetu. 

■ Kolor linii 
funkcyjnej: 

Służy do określania koloru linii funkcyjnej. 
Do tego typu funkcji przewidziany jest szary. 
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8.6.10.6 Ściemniacz 
 

 

Rys. 56: Ściemniacz 

Element „Ściemniacz“ służy do ustawiania regulacji ściemniacza. Pozwala na ściemnianie oraz 
również włączanie i wyłączanie przyporządkowanej lampy. 

Dalsze możliwości ustawienia/wyboru: 

■ Nazwa: Nazwa ściemniacza 
■ Ściemniacz: Wybór odpowiedniego adresu grupowego ściemniacza → sterowanie 

ściemniaczem odbywa się za pomocą kanału ściemniania. 
■ Przełącznik: Wybór odpowiedniego adresu grupowego przełącznika → bezpośrednie 

włączanie i wyłączanie może się także odbywać za pomocą kanału 
ściemniania. 

■ Typ ściemniacza: Określenie typu ściemniacza: 

 Suwak z tekstem (nazwa ściemniacza) 

 Przyciski (-/+ ze wskazaniem wartości) z tekstem (nazwa ściemniacza) 
■ Orientacja tekstu: Określenie orientacji tekstu (nad elementem) z nazwą ściemniacza: 

 – Po lewej 

 – Do środka 

 – Po prawej 
■ Szerokość kroku dla 

+/-: 
Opcja służy do wyznaczania szerokości kroku dla regulacji ściemniacza. 

■ Tylko wyświetl: Pokazywany jest tylko stan. Bezpośrednia obsługa nie jest możliwa. 
■ Tylko wyłącz: Symbol lampy pozwala zwykle na włączanie bądź wyłączanie oświetlenia. 

Jeśli funkcja ta nie jest aktywna, symbol lampy umożliwia jedynie 
wyłączanie. 

■ Kolor linii funkcyjnej: Służy do określania koloru linii funkcyjnej. 
Dla funkcji tego rodzaju przewidziano kolor żółty. 
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8.6.10.7 Idź do konta 
 

 

Rys. 57: Idź do konta 

Opcja zapewnia bezpośrednie połączenie z kontem aplikacji. W efekcie następuje jego 
otwarcie. 

Dalsze możliwości ustawienia/wyboru: 

■ Nazwa: Nazwa linku do konta 
■ Konto: Jeśli konta są dostępne, można je tu wybrać. 
■ Zażądaj 

potwierdzenia: 
Po otrzymaniu polecenia wysyłane jest odpowiednie potwierdzenie. Należy je 
odpowiednio potwierdzić. Dopiero wtedy następuje wykonanie polecenia. Ma to 
zapobiec omyłkowemu wykonaniu czynności. 

■ Symbol: Proszę w razie potrzeby wybrać symbol dla tego elementu. Symbol ten zostanie 
następnie wyświetlony. Dodatkowo można określić, czy symbol ma być 
wyświetlany po prawej, czy po lewej stronie tekstu. 

 

 

Wskazówka 
Wybór indywidualnych symboli: 
Istnieje również możliwość zastosowania własnych symboli (obrazów). W tym 
celu instalator może za pomocą zakładki „Obrazy“ dodać własne obrazy. 
Zakładka ta (funkcja) jest dostępna tylko w przypadku aktywowania przez 
instalatora opcji „Opcje rozszerzone“ w punkcie „Urządzenia“. Obrazy można 
wówczas wybrać i załadować za pomocą przycisku „Dodaj obrazy“. 

 

■ Kolor linii 
funkcyjnej: 

Określenie, jaki kolor ma linia funkcyjna. Do tego typu funkcji przewidziany jest w 
zasadzie szary. 
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8.6.10.8 Idź do menu 
 

 

Rys. 58: Idź do menu 

Opcja zapewnia bezpośrednie połączenie z menu aplikacji. Dzięki temu następuje jego 
otwarcie. 

Dalsze możliwości ustawienia/wyboru: 

■ Nazwa: Nazwa linku do menu 
■ Idź do menu: Możliwy jest wybór następujących menu aplikacji: 

 – Menu konfiguracji 

 – Ustawienia 

 – Sceny 

 – Programator czasowy 

 – Log alarmów 
■ Zażądaj 

potwierdzenia: 
Po odebraniu polecenia wysyłane jest odpowiednie potwierdzenie. Należy je 
odpowiednio potwierdzić. Dopiero wtedy następuje wykonanie polecenia. Ma 
to zapobiec omyłkowemu wykonaniu czynności. 

■ Symbol: Proszę w razie potrzeby wybrać symbol dla tego elementu. Symbol ten 
zostanie następnie wyświetlony. Dodatkowo można określić, czy symbol ma 
być wyświetlany po prawej, czy po lewej stronie tekstu. 

■ Kolor linii 
funkcyjnej: 

Służy do określania koloru linii funkcyjnej. 
Do tego typu funkcji przewidziany jest szary. 

 

  



 

Uruchomienie
 

 
 

 

 

 

Podręcznik techniczny KNX 2CKA002473B8903 │85
 

 

8.6.10.9 Nagłówek grupy 
 

 

Rys. 59: Nagłówek grupy 

Opcja pozwala na wygenerowanie akapitów na stronie. W efekcie możliwe jest przykładowo 
wyszczególnienie linków do stron oraz ich odpowiednie określenie (np. parter jako nazwa 
nagłówka grupy → następnie lista wszystkich linków do stron tego piętra) 

Dalsze możliwości ustawienia/wyboru: 

■ Nazwa Nazwa nagłówka grupy 

 

  



 

Uruchomienie
 

 
 

 

 

 

Podręcznik techniczny KNX 2CKA002473B8903 │86
 

 

8.6.10.10 Żaluzje 
 

 

Rys. 60: Żaluzje 

Element „Żaluzje“ służy do sterowania żaluzjami. Umożliwia on obsługę przyporządkowanych 
żaluzji. Wymaga to ustawienia przez instalatora dwóch przełączników. Po naciśnięciu 
przełącznika [długie naciśnięcie → jednego z przycisków] włącza się ruch żaluzji. Silnik pracuje 
aż do chwili zakończenia ruchu lub ponownego naciśnięcia przełącznika [krótkie naciśnięcie]. 
Dalsze krótkie naciśnięcie powoduje przestawianie lamel. Ponowne długie naciśnięcie 
ponownie uruchamia przesuw (kierunek w zależności od naciśnięcia danego przycisku). 

Dalsze możliwości ustawienia/wyboru: 

■ Nazwa: Nazwa żaluzji 
■ Przełącznik 

podnoszenia/opuszczeni
a [długie naciśnięcie]: 

Wybór odpowiedniego adresu grupowego aktuatora żaluzjowego → 
steruje podnoszeniem i opuszczaniem żaluzji. 

■ Przełącznik stopu/lamel 
[krótkie naciśnięcie]: 

Wybór odpowiedniego adresu grupowego aktuatora żaluzjowego → 
steruje ruchem żaluzji i obracaniem lamel. 

■ Zażądaj potwierdzenia: Po otrzymaniu polecenia wysyłane jest odpowiednie potwierdzenie. 
Należy je odpowiednio potwierdzić. Dopiero wtedy następuje 
wykonanie polecenia. Ma to zapobiec omyłkowemu wykonaniu 
czynności. 

■ Symbol opuszczania: W razie potrzeby wybrać symbol dla tej funkcji. Symbol ten zostanie 
wyświetlony po naciśnięciu przycisku „opuszczania“. 

■ Symbol podnoszenia: W razie potrzeby wybrać symbol dla tej funkcji. Symbol ten zostanie 
wyświetlony po naciśnięciu przycisku „podnoszenia“. 

■ Kolor linii funkcyjnej: Służy do określania koloru linii funkcyjnej. 
Dla funkcji tego rodzaju przewidziano kolor niebieski. 
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8.6.10.11 Kamera 
 

 

Rys. 61: >>Kamera<< 

 

Opcja zapewnia bezpośredni dostęp do zintegrowanych kamer Intercom. Obrazy z kamery są 
przedstawiane w aplikacji w zależności od typu wskazania.  

Dalsze możliwości ustawienia/wyboru: 

■ Nazwa 
kamery: 

Nazwa aplikacji kamery 

■ Typ 
wskazania: 

Opcja pozwala określić, czy będzie zapewniony dostęp do jednej czy kilku kamer. 
Widok zostanie odpowiednio zmodyfikowany: 

 – Pojedynczo: Istnieje tylko dostęp do jednej określonej kamery (kamery 1). 
Wyświetlane są tylko obrazy z tej kamery. 

 – Wielokrotnie: Istnieje dostęp do maksymalnie 4 określonych kamer (kamery 1 - 
4). Obrazy z tych kamer są wyświetlane jednocześnie obok siebie. 
Jeśli włączona jest funkcja „Dopuść obraz z kamery“, można 
wybrać pojedyncze obrazy z kamery. Pojedynczy obraz ukaże się 
wówczas w powiększeniu. 

 – Skutek: Istnieje dostęp do maksymalnie 10 określonych kamer (kamery 1 - 
10). Wyświetlane obrazy z tych kamer są pokazywane obok siebie 
naprzemiennie. Częstotliwość wyświetlania można 
zaprogramować w sekundach. 

■ Kamera xx: Opcja pozwala określić kamerę (kamery), do której (których) ma być zapewniony 
dostęp. 

■ Kolor linii 
funkcyjnej: 

Służy do określania koloru linii funkcyjnej. 
Do tego typu funkcji przewidziany jest szary. 
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8.6.10.12 Obszar pusty 
 

 

Rys. 62: Obszar pusty 

Opcja pozwala na wygenerowanie pustych obszarów (części strony bez zawartości, tzw. 
„wypełniacze“). Dzięki temu struktura stron zyskuje na przejrzystości (np. można lepiej oddzielić 
akapity od siebie). 

Dalsze możliwości ustawienia/wyboru: 

■ Niewielka 
wysokość: 

Wysokość obszaru można zmniejszyć. 
Wysokość ta jest zaprogramowana na stałe. 
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8.6.10.13 Wyświetlanie ciśnienia powietrza 
 

 

Rys. 63: Wyświetlanie ciśnienia powietrza 

Opcja służy do wyświetlania aktualnego ciśnienia powietrza dla wybranego elementu (adres 
grupowy). 

Dalsze możliwości ustawienia/wyboru: 

■ Nazwa: Nazwa wskazania stanu ciśnienia powietrza. 
■ Ciśnienie 

powietrza 
Przyporządkowanie odpowiedniego adresu grupowego. 

■ Kolor linii 
funkcyjnej: 

Służy do określania koloru linii funkcyjnej. 
Do tego typu funkcji przewidziany jest szary. 

 
 

8.6.10.14 Wyświetlanie wilgotności powietrza 
 

 

Rys. 64: Wyświetlanie wilgotności powietrza 

Opcja służy do wyświetlania aktualnej wilgotności powietrza dla wybranego elementu (adres 
grupowy). 

Dalsze możliwości ustawienia/wyboru: 

■ Nazwa: Nazwa wskazania stanu wilgotności powietrza 
■ Ciśnienie 

powietrza 
Przyporządkowanie odpowiedniego adresu grupowego. 

■ Kolor linii 
funkcyjnej: 

Służy do określania koloru linii funkcyjnej. 
Do tego typu funkcji przewidziany jest szary. 
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8.6.10.15 Obsługa RGB 
 

 

Rys. 65: Obsługa RGB 

Opcja służy do ustawiania elementu obsługowego RGB do odpowiednich lamp (diody LED, 
Philips Hue itd.). Przyporządkowanie odbywa się za pomocą zaznaczonych elementów (adresy 
grupowe). Umożliwia to dokonywanie konkretnych ustawień lamp. W ten sposób można np. 
zmieniać kolory lub dopasowywać udział światła białego ciepłego. Poniższe rysunki są 
przykładowe. Aby uruchomić funkcję, nacisnąć strzałkę w elemencie obsługowym. 
 

 

Rys. 66: Element obsługowy RGB 

Dalsze możliwości ustawienia/wyboru: 

■ Nazwa: Nazwa elementu obsługowego RGB 
■ Adres grupowy: Przyporządkowanie odpowiedniego adresu grupowego. 
■ Kolor linii 

funkcyjnej: 
Służy do określania koloru linii funkcyjnej. Dla funkcji tego rodzaju 
przewidziano na ogół kolor żółty. 
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8.6.10.16 Przełącznik 
 

 

Rys. 67: Przełącznik 

Element „Przełącznik“ służy do sterowania oświetleniem. Pozwala na włączanie i wyłączanie 
przyporządkowanej lampy.  

Dalsze możliwości ustawienia/wyboru: 

■ Nazwa: Nazwa przełącznika (np. nazwa włączanej lampy). 
■ Przełącznik: Przyporządkowanie odpowiedniego adresu grupowego aktuatora oświetlenia. 
■ Tylko wyświetl: Pokazywany jest tylko stan. Bezpośrednia obsługa nie jest możliwa. 
■ Zażądaj 

potwierdzenia: 
Po otrzymaniu polecenia wysyłane jest odpowiednie potwierdzenie. Należy je 
odpowiednio potwierdzić. Dopiero wtedy następuje wykonanie polecenia. Ma to 
zapobiec omyłkowemu wykonaniu czynności. 

■ Symbol 
wyłączenia: 

W razie potrzeby wybrać symbol dla tej funkcji. 
Symbol ten zostanie wyświetlony po wyłączeniu oświetlenia. 

■ Symbol 
włączenia: 

W razie potrzeby wybrać symbol dla tej funkcji. 
Symbol ten zostanie wyświetlony po włączeniu oświetlenia. 

■ Kolor linii 
funkcyjnej: 

Służy do określania koloru linii funkcyjnej. 
Dla funkcji tego rodzaju przewidziano kolor żółty. 
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8.6.10.17 Link do strony 
 

 

Rys. 68: Link do strony 

Opcja zapewnia bezpośrednie połączenie z utworzoną stroną. Zostaje ona tym samym otwarta. 

Dalsze możliwości ustawienia/wyboru: 

■ Na stronie: Wybór strony, do której ma zostać podany link. Strony muszą zostać wcześniej 
utworzone. Dopiero potem będą wyświetlone. Dokonany wybór pojawi się wówczas 
również jako nazwa. 

 
 

8.6.10.18 Tekst statyczny 
 

 

Rys. 69: Tekst statyczny 

Opcja służy do wyświetlania tekstu statycznego w aplikacji. Jest to tylko wskazanie tekstowe i 
poza tym nie posiada żadnej funkcji.  

Dalsze możliwości ustawienia/wyboru: 

■ Nazwa: Tekst tutaj wprowadzony zostanie wyświetlony w aplikacji w tej formie. 
■ Symbol: Proszę w razie potrzeby wybrać symbol dla tego elementu. Symbol ten 

zostanie następnie wyświetlony. Dodatkowo można określić, czy symbol ma 
być wyświetlany po prawej, czy po lewej stronie tekstu. 

■ Kolor linii 
funkcyjnej: 

Służy do określania koloru linii funkcyjnej. 
Do tego typu funkcji przewidziany jest szary. 
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8.6.10.19 Scena 
 

 

Rys. 70: Scena 

Element „Scena“ umożliwia przyporządkowanie sceny. Po kliknięciu/naciśnięciu tego elementu 
następuje uruchomienie sceny. Sceny wymagają uprzedniego utworzenia przez instalatora. 

Dalsze możliwości ustawienia/wyboru: 

■ Nazwa: Nazwa sceny (np. budzenie) 
■ Scena: Przyporządkowanie odpowiedniego adresu grupowego sceny. 
■ Zażądaj 

potwierdzenia: 
Po otrzymaniu polecenia wysyłane jest odpowiednie potwierdzenie. Należy je 
odpowiednio potwierdzić. Dopiero wtedy następuje wykonanie polecenia. Ma 
to zapobiec omyłkowemu wykonaniu czynności. 

■ Symbol: Proszę w razie potrzeby wybrać symbol dla tego elementu. Symbol ten 
zostanie następnie wyświetlony. Dodatkowo można określić, czy symbol ma 
być wyświetlany po prawej, czy po lewej stronie tekstu. 

■ Kolor linii 
funkcyjnej: 

Służy do określania koloru linii funkcyjnej.  
Dla funkcji tego rodzaju przewidziano kolor fioletowy. 
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8.6.10.20 Szereg przycisków 
 

 

Rys. 71: Szereg przycisków 

Jeden szereg przycisków może obejmować do 6 pojedynczych przycisków. Każdy przycisk 
może uruchomić inną funkcję lub wysyłać różne wartości. Symbole mogą się różnić zależnie od 
stanu. 

Dalsze możliwości ustawienia/wyboru: 

■ Liczba 
przycisków: 

Wybieranie liczby przycisków (do 6) wyświetlanych w szeregu 

 
 

 

Wskazówka 
Zapisać ustawienia. 
Przyciski są wyświetlane na obrazie iPhone'a. Nacisnąć przycisk na obrazie 
iPhone'a. Umożliwia to dokonywanie dalszych ustawień dotyczących tego 
przycisku. 

 
 

■ Tworzony 
przycisk: 

Wybrać, który z przycisków wybranych na obrazie ma być ustawiany. Jeśli został 
zaznaczony przycisk 2, wówczas ustawianie powinno również dotyczyć przycisku 
2. Następnie jako przykład pojawią się „Ustawienia przycisku 2“. 

■ Symbol 
puszczonego 
przycisku: 

W razie potrzeby wybrać symbol dla tej funkcji. Symbol ten zostanie wyświetlony 
po ponownym puszczeniu przycisku. 

■ Symbol 
naciśniętego 
przycisku: 

W razie potrzeby wybrać symbol dla tej funkcji. Symbol ten zostanie wyświetlony 
po naciśnięciu przycisku. 

 
 

 

Wskazówka 
Wybór indywidualnych symboli: 
Istnieje również możliwość zastosowania własnych symboli (obrazów). W tym 
celu instalator może za pomocą zakładki „Obrazy“ dodać własne obrazy. 
Zakładka ta (funkcja) jest dostępna tylko w przypadku aktywowania przez 
instalatora opcji „Opcje rozszerzone“ w punkcie „Urządzenia“. Obrazy można 
wówczas wybrać i załadować za pomocą przycisku „Dodaj obrazy“. 
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■ Stan adresu 
grupowego: 

Przyporządkowanie odpowiedniego adresu grupowego (stan). Dostępne są 
następujące możliwości: 

 – Przełącznik (DPT 1.x) 

 – Ściemniacz (DPT 5.001) 

 – Wartość 1-bitowa (DPT 1.x) 

 – Wartość 1-bajtowa (DPT 5.010) 

 – Wartość 2-bajtowa (DPT 9.x float) 

 – Wartość 2-bajtowa (DPT 7.x) 

 – Wartość 2-bajtowa (DPT 8.x) 

 – Wartość 4-bajtowa (DPT 14.x float) 

 – Wartość 4-bajtowa (DPT 12.x) 

 – Wartość 4-bajtowa (DPT 13.x) 

 – Temperatura (DPT 9.001) 

 – Natężenie oświetlenia (DPT 9.004) 

 – Prędkość wiatru (DPT 9.005) 

 – Ciśnienie powietrza (DPT 9.006) 

 – Wilgotność powietrza (DPT 9.007) 

 – Scena (DPT 18.001) 
■ Warunek: Opcja pozwala określić warunki czasowe do uruchamiania funkcji przycisków. 
■ Wyślij po 

naciśnięciu: 
Wysłanie wartości jest możliwe po naciśnięciu przycisku. Dostępne są 
następujące możliwości (adresy grupowe): 

 – Wyślij wartość 1-bitową (DPT 1.x) 

 – Wyślij wartość 1-bajtową (DPT 5.010) 

 – Wyślij wartość 2-bajtową (DPT 9.x float) 

 – Wyślij wartość 2-bajtową (DPT 7.x) 

 – Wyślij wartość 2-bajtową (DPT 8.x) 

 – Wyślij wartość 4-bajtową (DPT 14.x float) 

 – Wyślij wartość 4-bajtową (DPT 12.x) 

 – Wyślij wartość 4-bajtową (DPT 13.x) 

 – Scena (DPT 18.001) 
■ Wyślij po 

puszczeniu: 
Wysłanie wartości jest możliwe po puszczeniu przycisku. Dostępne są 
następujące możliwości (adresy grupowe): 

 – Wyślij wartość 1-bitową (DPT 1.x) 

 – Wyślij wartość 1-bajtową (DPT 5.010) 

 – Wyślij wartość 2-bajtową (DPT 9.x float) 

 – Wyślij wartość 2-bajtową (DPT 7.x) 

 – Wyślij wartość 2-bajtową (DPT 8.x) 

 – Wyślij wartość 4-bajtową (DPT 14.x float) 

 – Wyślij wartość 4-bajtową (DPT 12.x) 

 – Wyślij wartość 4-bajtową (DPT 13.x) 

 – Scena (DPT 18.001)  
■ Kolor linii 

funkcyjnej: 
Służy do określania koloru linii funkcyjnej. 
Do tego typu funkcji przewidziany jest szary. 

 
 

 

Wskazówka 
Proces należy powtórzyć dla każdego przycisku. 
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8.6.10.21 Wyświetl temperaturę 
 

 

Rys. 72: Wyświetl temperaturę 

Opcja służy do wyświetlania aktualnie zmierzonej wartości temperatury dla wybranego 
elementu (adres grupowy). 

Dalsze możliwości ustawienia/wyboru: 
 

■ Nazwa: Nazwa wskazania stanu temperatury. 
■ Temperatura: Przyporządkowanie odpowiedniego adresu grupowego. 
■ Miejsca po 

przecinku: 
Tu można określić, ile miejsc po przecinku ma być wyświetlanych. 

■ Kolor linii 
funkcyjnej: 

Służy do określania koloru linii funkcyjnej. 
Dla funkcji tego rodzaju przewidziano kolor pomarańczowy. 
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8.6.10.22 Zmiana temperatury 
 

 

Rys. 73: Zmiana temperatury 

Element „Zmień temperaturę“ służy do ustawiania układu sterowania temperaturą. Możliwe jest 
zmniejszanie lub zwiększanie temperatury w przyporządkowanym regulatorze temperatury 
pomieszczenia (termostacie).  

Dalsze możliwości ustawienia/wyboru: 

■ Nazwa Nazwa termostatu (np. nazwa włączanego regulatora temperatury 
pomieszczenia) 

■ Wskazanie wartości 
zadanej 

Przyporządkowanie odpowiedniego adresu grupowego (patrz przykład 
poniżej). 

■ Temperatura 
rzeczywista  

Przyporządkowanie odpowiedniego adresu grupowego (patrz przykład 
poniżej). 

■ Żądanie/potwierdzenie 
wartości zadanej 

Przyporządkowanie odpowiedniego adresu grupowego (patrz przykład 
poniżej). 

■ Zwiększ/zmniejsz 
stopień 

Tu można określić z jakim współczynnikiem ma następować regulacja 
temperatury (na przykład przy każdym kliknięciu/naciśnięciu na przycisk 
temperatura zwiększa/zmniejsza się np. o 0,5 °C, jeśli współczynnik wynosi 
0,5). 

■ Miejsca po przecinku Tu można określić, ile miejsc po przecinku ma być wyświetlanych. 
■ Minimalnie Tu można określić, jaka wartość temperatury jest wysyłana jako minimalna. 
■ Maksymalnie Tu można określić, jaka wartość temperatury jest wysyłana jako 

maksymalna. 
■ Kolor linii funkcyjnej  Określenie, jaki kolor ma linia funkcyjna. 

Do tego typu funkcji przewidziany jest pomarańczowy. 

Poniższy rozdział zawiera krótkie instrukcje postępowania w zakresie regulacji temperatury dla 
regulatora temperatury pomieszczenia za pomocą Busch-ControlTouch®. 
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1. Poniższe obiekty wymagają połączenia z adresem grupowym: 
  

 

Rys. 74: Obiekty/adresy grupowe 

(Numery adresów grupowych stanowią tylko przykład) 

2. Te adresy grupowe należy potem utworzyć w projekcie zgodnie z Busch-ControlTouch® : 
 

 

Rys. 75: Adresy grupowe 

3. Utworzone funkcje wymagają następnie połączenia z elementem obsługowym „Zmień 
temperaturę“: 

  

 

Rys. 76: Element obsługowy do zmiany temperatury 
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8.6.10.23 Suwak UPnP 
 

 

Rys. 77: Suwak UPnP 

Opcja umożliwia wysyłanie poleceń (np. zmiana głośności) do podłączonych elementów 
składowych urządzenia UPnP utworzonych w punkcie ‚Projekt → Polecenia‘ (patrz Rozdział 
„Polecenia“ na stronie 45). W takim przypadku sterowanie odbywa się przy użyciu 
suwaka/przycisku pełniącego rolę elementu obsługowego. 

Dalsze możliwości ustawienia/wyboru: 

■ Nazwa: Nazwa suwaka/przycisku (np. nazwa urządzenia) 
■ Przyporządkuj 

polecenia: 
Jeśli polecenia są dostępne, można je tu wybrać. 

■ Wariant suwaka: Służy do określania typu suwaka/regulatora: 

 – Suwak z tekstem (nazwa regulatora) 
 

 – Przyciski (-/+ ze wskazaniem wartości) z tekstem (nazwa regulatora) 
■ Orientacja tekstu: Określenie orientacji tekstu (nad elementem) dla nazwy regulatora: 

 – Po lewej 

 – Do środka 

 – Po prawej 
■ Szerokość kroku dla 

+/-  
Opcja służy do wyznaczania szerokości kroku dla regulacji regulatora. 

■ Wyświetl tylko suwak 
UPnP: 

Wyświetlane są tylko wartości regulatora. Obsługa w sposób bezpośredni 
jest niemożliwa. 

■ Kolor linii funkcyjnej: Służy do określania koloru linii funkcyjnej. 
Do tego typu funkcji przewidziany jest szary. 
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8.6.10.24 Zmienny tekst 
 

 

Rys. 78: Zmienny tekst 

Opcja służy do wyświetlania zmiennych tekstów z urządzeń KNX lub UPnP. I tak będzie 
przykładowo wyświetlany wykonawca aktualnie odtwarzanej piosenki. W przypadku zmiany 
piosenki pojawi się inny tekst. Warunkiem działania tej funkcji jest włączenie odpowiednich 
urządzeń do systemu w celu ich przyporządkowania. 

Dalsze możliwości ustawienia/wyboru: 

■ Wybieranie dostępu do urządzenia KNx lub urządzenia UPnP: 

 – Zmienne komponenty tekstowe = urządzenie KNX 

 – Zmienny tekst UPnP = urządzenie UPnP 

 

Zależnie od wyboru wyświetlane są dostępne urządzenia. Można je wybrać. 

■ Kolor linii 
funkcyjnej  

Określenie, jaki kolor ma linia funkcyjna. Do tego typu funkcji przewidziany jest w 
zasadzie szary. 

■ Dla opcji „Zmienny tekst UPnP“ można stosować poniższe wartości specjalne: 

 – [tt] = tytuł 

 – [cr] = twórca 

 – [ar] = artysta 

 – [au] = autor 

 – [ge] = gatunek 

 – [at] = tytuł albumu 

 – [st] = stan 

 – [so] = źródło 

 – [nt] = liczba tytułów 

 – [tn] = numer tytułu 

 – [td] = czas trwania tytułu 

 – [tp] = pozycja tytułu 

 – [md] = czas trwania mediów 

 – [mp] = pozycja mediów 

 – [pm] = metoda odtwarzania 
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8.6.10.25 Strona internetowa 
 

 

Rys. 79: Strona internetowa 

Tu można dokonać bezpośredniego przekierowania na stronę internetową. Zostaje ona tym 
samym otwarta. Funkcję tę można wykorzystać np. do obsługi systemu alarmowego lub 
serwera audio za pośrednictwem internetu. Za pomocą tego linka można także otworzyć np. 
aplikację. 

Dalsze możliwości ustawienia/wyboru: 

■ Typ: Tu można ustalić, czy strona internetowa ma być wyświetlana bezpośrednio na 
stronie w ramce czy też ma nastąpić otwarcie okna przeglądarki.  

■ Nazwa: Nazwa linka (np. URL strony internetowej) 
■ URL: Adres przekierowania na stronę internetową. W przypadku linka wewnętrznego 

(np. sieć wewnętrzna) nie ma konieczności podawania kompletnego URL. 
■ URL zewnętrzny Adres przekierowania na stronę internetową. W przypadku linka zewnętrznego 

(poza siecią wewnętrzną) należy podać kompletny URL. Czyli zarówno rodzaj 
usługi, nazwę serwera jak i ewentualnie podfoldery, jeśli są stosowane. Jeśli 
nie jest to strona startowa, to także nazwę pliku. 

■ Kolor linii 
funkcyjnej 

Określenie, jaki kolor ma linia funkcyjna. 
Do tego typu funkcji przewidziany jest szary. 

Dalsze możliwości ustawienia/wyboru przy typie „Na stronie“: 

■ Stosunek 
szerokości do 
wysokości 

Tu można określić stosunek wymiarów strony wyświetlanej w ramce. 

■ Maks. szerokość 
(px):  

Tu można określić maksymalną szerokość ramki w pikselach. 

■ Maks. wysokość 
(px):  

Tu można określić maksymalną wysokość ramki w pikselach. 

Dalsze możliwości ustawienia/wyboru przy typie „Otworzyć w przeglądarce“: 

■ Zażądaj 
potwierdzenia 

Po otrzymaniu polecenia wysyłane jest odpowiednie potwierdzenie. Należy je 
odpowiednio potwierdzić. Dopiero wtedy następuje wykonanie polecenia. Ma 
to zapobiec omyłkowemu wykonaniu czynności. 

■ Symbol: Proszę w razie potrzeby wybrać symbol dla tego elementu. Symbol ten 
zostanie następnie wyświetlony. Dodatkowo można określić, czy symbol ma 
być wyświetlany po prawej, czy po lewej stronie tekstu. 
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8.6.10.26 Wyświetlanie wartości 
 

 

Rys. 80: Wyświetlanie wartości 

Tu można wyświetlić aktualnie przekazane wartości dla wybranego elementu (adres grupowy). 

Dalsze możliwości ustawienia/wyboru: 

■ Nazwa: Nazwa wskaźnika wartości: 
■ Wartości: Przyporządkowanie określonego grupowego adresu stanu. Dostępne są 

następujące możliwości:  

 – Przełącznik (DPT 1.x) 

 – Ściemniacz (DPT 5.001) 

 – Wartość 1-bitowa (DPT 1.x) 

 – Wartość 1-bajtowa (DPT 5.010) 

 – Wartość 2-bajtowa (DPT 9.x float) 

 – Wartość 2-bajtowa (DPT 7.x) 

 – Wartość 2-bajtowa (DPT 8.x) 

 – Wartość 4-bajtowa (DPT 14.x float) 

 – Wartość 4-bajtowa (DPT 12.x) 

 – Wartość 4-bajtowa (DPT 13.x) 

 – Temperatura (DPT 9.001) 

 – Natężenie oświetlenia (DPT 9.004) 

 – Prędkość wiatru (DPT 9.005) 

 – Ciśnienie powietrza (DPT 9.006) 

 – Wilgotność powietrza (DPT 9.007) 

 – Scena (DPT 18.001) 
■ Jednostki (przed 

wartością) 
Jednostki wyświetlane są przed wartością (np. symbol waluty €) 

■ Jednostki (za 
wartością): 

Jednostki wyświetlane są za wartością (np. wielkości fizyczne, jak °C) 
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Wskazówka 
W polu jednostek można wybrać następujące szczególne kombinacje:[deg] dla 
°C; - [2] dla ²; - [3] dla ³. 
Jeśli nie wybierze się żadnej wartości, nic nie będzie wyświetlane. 

 
 

■ Współczynnik 
wartości: 

= Wszystkie wartości mnożone są przez podany współczynnik a wynik jest 
wyświetlany (np. zmiana z W na kW). 

■ Przesunięcie 
wartości: 

Wszystkie wartości zmieniane są na podaną jednostkę i wynik jest 
odpowiednio wyświetlany (np. zmiana z F na °C). 

■ Miejsca po 
przecinku: 

Tu można określić, ile miejsc po przecinku ma być wyświetlanych. 

■ Kolor linii 
funkcyjnej 

Określenie, jaki kolor ma linia funkcyjna. 
Do tego typu funkcji przewidziany jest szary. 

 
 

8.6.10.27 Regulator wartości 
 

 

Rys. 81: Regulator wartości 

Tu można wyświetlić wartości dla wybranego elementu (adres grupowy) i równocześnie 
zmieniać je przyciskiem. W przypadku przestawienia wartości są bezpośrednio aktualizowane i 
wyświetlane. Tym samym można wysyłać i odbierać wartości. 

Dalsze możliwości ustawienia/wyboru: 

■ Nazwa: Nazwa regulatora wartości (np. określenie urządzenia). 
■ Obiekt wartości: Przyporządkowanie określonego adresu grupowego. Wartości są wysyłanie. 

Dostępne są następujące możliwości:  

 – Przełącznik (DPT 1.x) 

 – Ściemniacz (DPT 5.001) 

 – Wartość 1-bitowa (DPT 1.x) 

 – Wartość 1-bajtowa (DPT 5.010) 

 – Wartość 2-bajtowa (DPT 9.x float) 

 – Wartość 2-bajtowa (DPT 7.x) 
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– Wartość 2-bajtowa (DPT 8.x)

– Wartość 4-bajtowa (DPT 14.x float)

– Wartość 4-bajtowa (DPT 12.x)

– Wartość 4-bajtowa (DPT 13.x)

– Temperatura (DPT 9.001)

– Natężenie oświetlenia (DPT 9.004)

– Prędkość wiatru (DPT 9.005)

– Ciśnienie powietrza (DPT 9.006)

– Wilgotność powietrza (DPT 9.007)
■ Obiekt wartości

stanu
Przyporządkowanie określonego grupowego adresu stanu. Dostępne są 
następujące możliwości:  

– Przełącznik (DPT 1.x)

– Ściemniacz (DPT 5.001)

– Wartość 1-bitowa (DPT 1.x)

– Wartość 1-bajtowa (DPT 5.010)

– Wartość 2-bajtowa (DPT 9.x float)

– Wartość 2-bajtowa (DPT 7.x)

– Wartość 2-bajtowa (DPT 8.x)

– Wartość 4-bajtowa (DPT 14.x float)

– Wartość 4-bajtowa (DPT 12.x)

– Scena (DPT 18.001)

– Wartość 4-bajtowa (DPT 13.x)

– Temperatura (DPT 9.001)

– Natężenie oświetlenia (DPT 9.004)

– Prędkość wiatru (DPT 9.005)

– Ciśnienie powietrza (DPT 9.006)

– Wilgotność powietrza (DPT 9.007)
■ Zwiększ/zmniejsz

stopień:
Tu można określić z jakim współczynnikiem ma następować regulacja 
temperatury (na przykład przy każdym kliknięciu/naciśnięciu na przycisk 
temperatura zwiększa/zmniejsza się np. o 0,5 °C, jeśli współczynnik wynosi 
0,5). 

■ Jednostki (za
wartością):

Jednostki wyświetlane są za wartością (np. wielkości fizyczne, jak °C) 

Wskazówka 
W polu jednostek można wybrać następujące szczególne kombinacje:[deg] dla 
°C; - [2] dla ²; - [3] dla ³. 
Jeśli nie wybierze się żadnej wartości, nic nie będzie wyświetlane. 

■ Współczynnik = Wszystkie wartości mnożone są przez podany współczynnik a wynik jest 
wyświetlany (np. zmiana z W na kW). 

■ Przesunięcie
wartości:

Wszystkie wartości zmieniane są na podaną jednostkę i wynik jest 
odpowiednio wyświetlany (np. zmiana z F na °C). 

■ Minimalnie: Tu można określić, jaka wartość jest wysyłana jako minimalna. 
■ Maksymalnie: Tu można określić, jaka wartość jest wysyłana jako maksymalna. 
■ Kolor linii funkcyjnej Określenie, jaki kolor ma linia funkcyjna. Do tego typu funkcji przewidziany

jest w zasadzie szary. 
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8.6.10.28 Nadajnik wartości 
 

 

Rys. 82: Nadajnik wartości 

Tu można wysłać wartości do wybranego elementu (adresu grupowego). 

Dalsze możliwości ustawienia/wyboru: 

■ Nazwa: Nazwa nadajnika wartości (np. określenie urządzenia). 
■ Wyślij wartość: Przyporządkowanie określonego adresu grupowego. Wartości są wysyłanie. 

Dostępne są następujące możliwości:  

 – Wyślij wartość 1-bitową (DPT 1.x) 

 – Wyślij wartość 1-bajtową (DPT 5.010) 

 – Wyślij wartość 2-bajtową (DPT 9.x float) 

 – Wyślij wartość 2-bajtową (DPT 7.x) 

 – Wyślij wartość 2-bajtową (DPT 8.x) 

 – Wyślij wartość 4-bajtową (DPT 14.x float) 

 – Wyślij wartość 4-bajtową (DPT 12.x) 

 – Wyślij wartość 4-bajtową (DPT 13.x) 
■ Zażądaj 

potwierdzenia: 
Po otrzymaniu polecenia wysyłane jest odpowiednie potwierdzenie. Należy 
je odpowiednio potwierdzić. Dopiero wtedy następuje wykonanie polecenia. 
Ma to zapobiec omyłkowemu wykonaniu czynności. 

■ Symbol: Proszę w razie potrzeby wybrać symbol dla tego elementu. Symbol ten 
zostanie następnie wyświetlony. Dodatkowo można określić, czy symbol ma 
być wyświetlany po prawej, czy po lewej stronie tekstu. 

■ Kolor linii funkcyjnej Określenie, jaki kolor ma linia funkcyjna. 
Do tego typu funkcji przewidziany jest szary. 
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8.6.10.29 Przycisk wartości 
 

 

Rys. 83: Przycisk wartości 

Tu można za pomocą przycisku wysłać wartości do wybranego elementu (adresu grupowego). 
Istnieje możliwość wysyłania innych wartości po naciśnięciu przycisku, niż po jego puszczeniu. 

Dalsze możliwości ustawienia/wyboru: 

■ Nazwa: Nazwa przycisku wartości (np. określenie urządzenia). 
■ Wyślij po 

naciśnięciu: 
Przyporządkowanie określonego adresu grupowego. Wartości są wysyłanie 
po naciśnięciu przycisku.  

 – Wyślij wartość 1-bitową (DPT 1.x) 

 – Wyślij wartość 1-bajtową (DPT 5.010) 

 – Wyślij wartość 2-bajtową (DPT 9.x float) 

 – Wyślij wartość 2-bajtową (DPT 7.x) 

 – Wyślij wartość 2-bajtową (DPT 8.x) 

 – Wyślij wartość 4-bajtową (DPT 14.x float) 

 – Wyślij wartość 4-bajtową (DPT 12.x) 

 – Wyślij wartość 4-bajtową (DPT 13.x) 
■ Wyślij po 

puszczeniu 
Przyporządkowanie określonego adresu grupowego. Wartości są wysyłanie 
po puszczeniu przycisku.  

 – Wyślij wartość 1-bitową (DPT 1.x) 

 – Wyślij wartość 1-bajtową (DPT 5.010) 

 – Wyślij wartość 2-bajtową (DPT 9.x float) 

 – Wyślij wartość 2-bajtową (DPT 7.x) 

 – Wyślij wartość 2-bajtową (DPT 8.x) 

 – Wyślij wartość 4-bajtową (DPT 14.x float) 

 – Wyślij wartość 4-bajtową (DPT 12.x) 

 – Wyślij wartość 4-bajtową (DPT 13.x) 
■ Minimalny czas 

([s]): 
Przynajmniej przez ustawiony tu czas przycisk musi pozostać naciśnięty, aby 
nastąpiło wysłanie wartości dla „Wyślij po naciśnięciu“. 

■ Maksymalny czas 
([s]): 

Jeśli przycisk będzie naciśnięty przez dłuższy czas, niż tu ustawiony, to 
wysłana zostanie wartość dla „Wyślij po puszczeniu“. 

■ Symbol: Proszę w razie potrzeby wybrać symbol dla tego elementu. Symbol ten 
zostanie następnie wyświetlony.  

■ Kolor linii funkcyjnej Określenie, jaki kolor ma linia funkcyjna. 
Do tego typu funkcji przewidziany jest szary. 

 



 

Uruchomienie
 

 
 

 

 

 

Podręcznik techniczny KNX 2CKA002473B8903 │107
 

8.6.10.30 Wyświetlanie prędkości wiatru 
 

 

Rys. 84: Wyświetlanie prędkości wiatru 

Tu można wyświetlić aktualną prędkość wiatru dla wybranego elementu (adres grupowy). 

Dalsze możliwości ustawienia/wyboru: 

■ Nazwa: Nazwa wskazania stanu prędkości wiatru 
■ Prędkość wiatru Przyporządkowanie określonego adresu grupowego 
■ Kolor linii funkcyjnej Określenie, jaki kolor ma linia funkcyjna. 

Do tego typu funkcji przewidziany jest szary. 

 
 

8.6.11 Usuwanie stron  

Każdy element profilu (strony) można znów usunąć.  

1. Wybrać odpowiedni profil w kolumnie menu. 

Profil zostaje otwarty. 

2. Następnie w prawej kolumnie menu wybrać stronę zawierającą przewidziany do usunięcia 
element. 

Strona zostaje otwarta. 

3. Teraz wybrać element na ilustracji iPhone'a. 

4. Nacisnąć symbol kosza.  

5. Potwierdzić komunikat. 

Element jest usuwany. 

  



 

Uruchomienie
 

 
 

 

 

 

Podręcznik techniczny KNX 2CKA002473B8903 │108
 

 

8.6.12 Kopiowanie elementu strony  

Każdy element profilu (strony) można także skopiować wraz ze wszystkimi ustawieniami. 

1. Wybrać odpowiedni profil w kolumnie menu. 

Profil zostaje otwarty. 

2. Następnie w prawej kolumnie menu wybrać stronę zawierającą przewidziany do 
skopiowania element. 

Strona zostaje otwarta. 

3. Teraz wybrać element na ilustracji iPhone'a. 

4. Nacisnąć symbol kopiowania. 

5. Element zostaje skopiowany i w ustawieniu strony wyświetlony z dodatkiem „Wstaw 
element“.  

6. Dotknąć wpisu „Wstaw element“, aby wstawić skopiowany element na otwartą stronę. 
 

 

Wskazówka 
Jeśli kopiowany element strony ma być wstawiony na inną stronę, to należy 
uprzednio wybrać inną stronę. 

 
 

8.6.13 Kopiowanie stron  

Każdą stronę można skopiować wraz z zawartymi na niej danymi. Ma to tę zaletę, że można 
przejąć stronę, na której należy dokonać tylko kilku poprawek dla nowego klienta. 

1. Wybrać odpowiedni profil w kolumnie menu. 

Profil zostaje otwarty. 

2. Następnie w kolumnie menu wybrać stronę przeznaczoną do kopiowania. 

Strona zostaje otwarta. 

3. Nacisnąć symbol kopiowania.  

4. Strona jest kopiowana i w kolumnie menu pojawia się wpis „Wstaw stronę“. 

5. Dotknąć wpisu „Wstaw stronę“, aby wstawić skopiowaną stronę do otwartego profilu. 
 

 

Wskazówka 
Jeśli kopiowana strona ma być wstawiona do innego profilu, to należy uprzednio 
wybrać inny profil. 

 

8.6.14 Usuwanie stron  

Każdą stronę można znów usunąć.  

1. Wybrać odpowiedni profil w kolumnie menu. 

Profil zostaje otwarty. 

2. Następnie w kolumnie menu wybrać stronę przeznaczoną do usunięcia. 

Strona zostaje otwarta. 

3. Nacisnąć symbol kosza.  

4. Potwierdzić komunikat.  

Strona jest usuwana. 
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8.6.15 Alarmy 

Komunikaty alarmowe mogą być wysyłane jako powiadomienia push lub e-maile do podanych 
na liście odbiorników / urządzeń mobilnych. Komunikaty alarmowe można odpowiednio 
skonfigurować. 

Poniżej znajduje się ogólne objaśnienie, jak można otworzyć i odpowiednio dopasować funkcję 
„Alarmy“. Poszczególne możliwości dopasowania opisane są w dalszych podrozdziałach. 

Na stronie konfiguracji można tworzyć alarmy i zarządzać nimi. 

 
 

 

Wskazówka 
Proszę pamiętać, że przy dopasowaniu istniejącego alarmu lub przy tworzeniu 
dodatkowego alarmu dostęp musi zawsze następować przez myABB Living 
Space®. Otworzyć aplikację „Busch-ControlTouch“ (ścieżka: Strona startowa → 
Serwis i narzędzia → myABB Living Space® → Moje instalacje → Busch-
ControlTouch®). Wybrać urządzenie z listy, jeśli jest kilka urządzeń. W zakładce 
„Urządzenia“ można dokonać dopasowania. 

 

8.6.15.1 Otwieranie strony konfiguracji 

Otworzyć stronę myABB Living Space® i zalogować się. 
 

 

 

1. Kliknąć „Moje instalacje“ 
2. Kliknąć „Busch-ControlTouch“ 

Rys. 85: Moje instalacje 
 

 

Rys. 86: Urządzenia końcowe 

Pokazywane są istniejące urządzenia końcowe. 
 

 

 

3. Kliknąć ikonę. 

Rys. 87: Ikona 
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Rys. 88: Strona konfiguracji 

Wyświetla się strona konfiguracji. 
 

 

Wskazówka 
Użytkownik może archiwizować urządzenia i projekty przez kliknięcie na 
przycisk archiwizacji (strzałka wskazuje na archiwum). Powoduje to przesunięcie 
urządzenia lub projektu w „Archiwum“ na pasek menu. Tym samym nie 
pojawiają się one już na liście. Archiwizowane urządzenia i projekty można 
nadal edytować. Należy po prostu wybrać obiekt z „Archiwum“. Następnie 
kliknięciem na przycisk archiwizacji (strzałka skierowana od archiwum) można 
przywrócić obiekt.  
– Archiwizacja urządzenia przez specjalistę archiwizuje także wszystkie 

przynależne projekty.  
– Archiwizacja urządzenia przez klienta końcowego archiwizuje także 

wszystkie przynależne profile.  

 
 

 

 

Wskazówka 
Najpierw należy utworzyć profil, patrz Rozdział „Tworzenie nowego profilu“ na 
stronie 70. 

 
 

 

Rys. 89: Pole wprowadzania profilu 

1. Nacisnąć odpowiedni profil w kolumnie menu. 

Profil zostaje otwarty. 
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Rys. 90: Przegląd alarmów 

2. Nacisnąć „Alarmy“ w kolumnie menu. 

Na liście zestawieniowej wyświetlany jest przegląd utworzonych alarmów i ich odbiorników.  

 

8.6.15.2 Przegląd alarmów 

Przegląd wszystkich utworzonych alarmów i ich odbiorników wywoływany jest analogicznie, jak 
opisano w poprzednim rozdziale 

 
 

8.6.15.3 Tworzenie i dodawanie alarmu  

W każdej chwili można tworzyć i dodawać dodatkowe alarmy. 

1. Otworzyć funkcję „Alarmy“. 
 

 

Rys. 91: Dodawanie alarmu 

2. Nacisnąć „Dodaj alarm“ w kolumnie menu.  

Teraz można utworzyć alarm i dopasować wymagane dane. 

■ Nazwa: Nadać komunikatowi alarmowemu typową nazwę, która opisuje sytuację 
alarmową (np. otwarte okno). 

■ Komunikat Tu podać, co ma być zgłaszane, np. teksty, wartości lub data. Można 
także wysłać kombinację wszystkich danych. 

■ Maks. 1 komunikat co:  Tu można określić, w jakich odstępach czasu alarm ma być ponownie 
wysłany 
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■ Odbiornik:   

 – Typ Wybór, czy alarm ma być wysłany jako e-mail czy jako 
powiadomienie push. 

 – Wł. przy e-mailu → podanie adresu e-mail; przy 
powiadomieniu push → wybór urządzenia mobilnego 

■ Warunek (każdy wyzwala alarm): 

 – Warunek Ustalenie warunków, które wyzwalają wysłanie alarmu 
(np. wyzwalacz HTTP). Zależnie od warunku mogą być 
konieczne dalsze ustawienia. 
Warunki podawane są za pomocą funkcji „Wyzwalacz“ 
w ustawieniach projektu (patrz Rozdział „Wyzwalacz 
(trigger)“ na stronie 49). 

3. Teraz nacisnąć przycisk „Zmień i wróć“. 

Następuje ponowne otwarcie listy zestawieniowej. Tu pojawia się komunikat alarmowy z 
podanymi danymi. W kolumnie menu pojawia się także nazwa utworzonego alarmu. 

 
 

8.6.15.4 Dopasowanie alarmu  

W każdej chwili można dopasowywać istniejące alarmy. 

1. Otworzyć funkcję „Alarmy“. 

2. W kolumnie menu nacisnąć alarm, który ma być dopasowany. 

Alarm zostaje otwarty. Teraz można dopasować dane. 

3. Następnie nacisnąć przycisk „Zmień i wróć“. 

Następuje ponowne otwarcie listy zestawieniowej. Tu pojawia się komunikat alarmowy z 
dopasowanymi danymi. W kolumnie menu pojawia się także nazwa utworzonego alarmu. 

 

8.6.15.5 Usuwanie alarmu  

W każdej chwili można usuwać istniejące alarmy. 

1. Otworzyć funkcję „Alarmy“.  

2. W kolumnie menu nacisnąć alarm, który ma być usunięty. 

Alarm zostaje otwarty. 

3. Nacisnąć symbol kosza. 

Alarm jest usuwany. 
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8.7 Dalsze ustawienia urządzenia (strona konfiguracji) 

Na stronie konfiguracji można dokonać dalszych ustawień urządzenia. 

 W poniższym rozdziale znajdują się objaśnienia na temat możliwości ustawiania wpisów menu 
w kolumnie menu (wyjątek stanowi wysyłanie zaproszenia do klienta końcowego). 

8.7.1.1 Otwieranie strony konfiguracji 

Otworzyć stronę myABB Living Space® i zalogować się. 

1. Kliknąć „Moje instalacje“
2. Kliknąć „Busch-ControlTouch“

Rys. 92: Moje instalacje 

Rys. 93: Urządzenia końcowe 

Pokazywane są istniejące urządzenia końcowe. 

3. Kliknąć ikonę.

Rys. 94: Ikona 

Rys. 95: Strona konfiguracji 

Wyświetla się strona konfiguracji. 
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Wskazówka 
Użytkownik może archiwizować urządzenia i projekty przez kliknięcie na 
przycisk archiwizacji (strzałka wskazuje na archiwum). Powoduje to przesunięcie 
urządzenia lub projektu w „Archiwum“ na pasek menu. Tym samym nie 
pojawiają się one już na liście. Archiwizowane urządzenia i projekty można 
nadal edytować. Należy po prostu wybrać obiekt z „Archiwum“. Następnie 
kliknięciem na przycisk archiwizacji (strzałka skierowana od archiwum) można 
przywrócić obiekt.  
– Archiwizacja urządzenia przez specjalistę archiwizuje także wszystkie 

przynależne projekty.  
– Archiwizacja urządzenia przez klienta końcowego archiwizuje także 

wszystkie przynależne profile.  

 

8.7.2 Ustawienia aplikacji 

W ustawieniach aplikacji wyświetlane są szczegóły dostępu (parametry łączenia) między 
urządzeniem a aplikacją. Ustawienia te można zmieniać jedynie bezpośrednio w urządzeniu 
(dostęp bezpośredni, patrz Rozdział „Ustawienia w urządzeniu (bezpośredni dostęp)“ na stronie 
121) i w aplikacji. Tym samym można je zmieniać tylko w przypadku posiadania odpowiednich 
praw dostępu. Ustawienia aplikacji na stronie konfiguracji służą do informowania o parametrach 
łączenia. Można je wyświetlać dla wszystkich użytkowników. Dla każdego użytkownika 
tworzony jest indywidualny kod QR z jego wartościami. Kod ten można wczytać. Tym samym 
można przenieść dane bezpośrednio na urządzenia końcowe. Dane te będą wtedy natychmiast 
wykorzystywane w aplikacji. 

1. Otworzyć funkcję „Ustawienia aplikacji“.  

2. Kliknąć/dotknąć w prawej kolumnie menu „Ustawienia aplikacji“. 
 

 

Rys. 96: Ustawienia aplikacji 

3. Wybrać nazwę użytkownika.  
 

 

Wskazówka 
W ustawieniach aplikacji można wybrać tylko aktywowanych użytkowników. 
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Wyświetlane są parametry łączenia dla tego użytkownika. Automatyczne tworzony jest 
odpowiedni kod QR. 

 

8.7.3 Lokalni użytkownicy 

Na stronie konfiguracji można ustalić, jakie prawa dostępu ma określony użytkownik urządzenia 
i aplikacji. Z tego powodu można tworzyć użytkowników i zarządzać nimi. Zarządzanie 
użytkownikami może odbywać się jedynie w roli „Fachowiec/administrator“. Rola ta jest 
automatycznie tworzona dla instalatora, który uruchamia urządzenie i je rejestruje. Dla każdego 
użytkownika tworzony jest indywidualny kod QR z jego wartościami. Kod ten można wczytać. 
Tym samym można przenieść dane bezpośrednio na urządzenia końcowe. Dane te będą wtedy 
natychmiast wykorzystywane w aplikacji. 

 

8.7.3.1 Przegląd użytkowników 

1. Otworzyć funkcję „Lokalni użytkownicy“. 

2. Nacisnąć „Lokalni użytkownicy“ w kolumnie menu.  

Wszyscy utworzeni użytkownicy wyświetlani są w kolumnie menu. 

 
 

8.7.3.2 Tworzenie i dodawanie użytkowników 

W każdej chwili można tworzyć i dodawać dodatkowych użytkowników. 

1. Otworzyć funkcję „Lokalni użytkownicy“. Postępować przy tym, jak opisano w Rozdział 8.7.3 
„Lokalni użytkownicy“ na stronie 115. 

2. Kliknąć/dotknąć „Dodaj nowego“ w prawej kolumnie menu. 
  

 

Rys. 97: Lokalny użytkownik 
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3. Teraz można utworzyć użytkownika i dopasować wymagane dane. 

■ Nazwa 
użytkownika: 

Podać nazwę użytkownika. 

■ Hasło: Tu ustalić hasło dostępu.  
■ Hasło 

(powtórz): 
Należy powtórzyć nadane hasło. 

■ Rola: Tu można wybrać rolę, która została ustalona przy funkcji „Prawa dostępu“ (za 
wyjątkiem profesjonalisty/administratora → ta rola jest już ustalona i nie można jej 
zmienić). Rola zawiera pakiet praw dostępu. 

■ Aktywne: Użytkownika można także zdezaktywować po utworzeniu. Tym samym nie ma np. 
potrzeby natychmiastowego usuwania go. 
W ustawieniach aplikacji można wybrać tylko aktywowanych użytkowników. 

4. Kliknąć/dotknąć przycisk „Zapisz“.  

Nowo utworzony użytkownik dodawany jest w kolumnie menu. 
 

 

Wskazówka 
Dla każdego aktywowanego użytkownika tworzony jest indywidualny kod QR z 
jego wartościami. Kod ten można wczytać. Tym samym można przenieść dane 
bezpośrednio na urządzenia końcowe. Dane te będą wtedy natychmiast 
wykorzystywane w aplikacji. 

 

8.7.3.3 Dopasowanie użytkownika  

W każdej chwili można dopasowywać istniejących użytkowników. 

1. Otworzyć funkcję „Lokalni użytkownicy“. 

2. W kolumnie menu nacisnąć użytkownika, który ma być dopasowany. 

Użytkownik zostaje otwarty. Teraz można dopasować dane. 

3.  Następnie nacisnąć przycisk „Zapisz“.  

8.7.3.4 Usuwanie użytkownika 

W każdej chwili można usuwać istniejących użytkowników. 

1. Otworzyć funkcję „Lokalni użytkownicy“.  

Postępować przy tym, jak opisano w Rozdział 8.7.3 „Lokalni użytkownicy“ na stronie 115. 

2. W kolumnie menu kliknąć/nacisnąć użytkownika, który ma być usunięty. 

Użytkownik zostaje otwarty. 

3. Kliknąć/nacisnąć symbol kosza. 

Użytkownik jest usuwany. 

 

8.7.4 Prawa dostępu (role)  

Na stronie konfiguracji można tworzyć tzw. „role“ i zarządzać nimi. Rola zawiera pakiet praw 
dostępu. Role te można przydzielać użytkownikom. Zarządzanie rolami może odbywać się 
jedynie w roli „Fachowiec/administrator“. Rola ta jest automatycznie tworzona dla instalatora, 
który uruchamia urządzenie i je rejestruje. Rola „Fachowiec/administrator“ ustalana jest 
automatycznie i nie można jej zmienić. 
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8.7.4.1 Przegląd ról 

1. Otworzyć funkcję „Prawa dostępu“. 

2. Nacisnąć „Prawa dostępu“ w kolumnie menu. 

Wszystkie utworzone role wyświetlane są w kolumnie menu. 
 

 

Wskazówka 
Użytkownicy z ograniczonymi prawami otrzymają w aplikacji ostrzeżenie, jeśli 
będą próbowali wykonać akcję, dla której nie mają praw dostępu. 

 
 

8.7.4.2 Tworzenie i dodawanie ról  

W każdej chwili można tworzyć i dodawać dodatkowych użytkowników. 
 

 

Wskazówka 
Rola „standard“ tworzona jest automatycznie! Zawiera najważniejsze ustawienia 
podstawowe i nie można jej usunąć. 
Można ją natomiast skopiować za pomocą „symbolu kopiowania“ po prawej 
stronie na górze i następnie edytować, jak nową rolę. Również wszystkie nowo 
utworzone role można w ten sposób kopiować. Kopia oznaczana jest w prawej 
kolumnie menu za pomocą gwiazdki. 

1. Otworzyć funkcję „Prawa dostępu“. 

2. Kliknąć/nacisnąć „Dodaj nową“ w prawej kolumnie menu.  
 

 

Rys. 98: Prawa dostępu 

3. Można utworzyć nową rolę i dopasować ustawienia: 

■ Nazwa: Podać nazwę roli. 
■ Wyjątki: Tu można określić, że np. jakieś prawo dostępu ma obowiązywać tylko dla 

określonej sceny. Można to dokładnie ustalić. 
■ Dla określonych funkcji/aplikacji strony konfiguracji i aplikacji istnieją uprawnienia do odczytywania 

i/lub uprawnienia do zapisywania. Jest to z góry zadane. Można tylko określić, czy uprawnienia są 
aktywowane, czy nie. W tym celu należy odpowiednio kliknąć/nacisnąć okienka. 

4.  Kliknąć/nacisnąć przycisk „Zapisz“. 

Nowo utworzona rola dodawana jest w prawej kolumnie menu. 
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8.7.4.3 Dopasowanie ról 

W każdej chwili można dopasowywać istniejące role. 

1. Otworzyć funkcję „Prawa dostępu“. 

2. W kolumnie menu nacisnąć rolę, która ma być dopasowana. 

Rola zostaje otwarta. Teraz można dopasować dane. 

3. Następnie nacisnąć przycisk „Zapisz“.  

 

8.7.4.4 Usuwanie ról  

W każdej chwili można usuwać istniejące role. 

1. Otworzyć funkcję „Prawa dostępu“. 

2. W kolumnie menu kliknąć/nacisnąć rolę, która ma być usunięta. 

Rola zostaje otwarta. 

3. Kliknąć/nacisnąć symbol kosza. 

Rola jest usuwana. 

 

8.7.5 Wysyłanie zaproszenia do klienta  

Klient może także uzyskać osobisty dostęp do konfiguracji urządzenia (patrz Rozdział 
„Wysyłanie zaproszenia do klienta“ na stronie 34). Klient końcowy otrzymuje e-mail z linkiem do 
strony rejestracji. W tym celu instalator musi ustawić wysyłanie na stronie konfiguracji. 
 

 

Wyślij zaproszenie 

1. W polu „E-mail“ wpisać ważny adres e-mail klienta końcowego. 

2. Wysłać e-mail przyciskiem „Wyślij zaproszenie“. 
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8.7.6 Wylogowanie konta specjalisty  
Potwierdzenie zalogowanie specjalisty   

Na stronie konfiguracyjnej urządzenia użytkownik końcowy może wymusić wylogowanie konta 
specjalisty z urządzenia (ale tylko wtedy, gdy użytkownik końcowy i specjalista nie są tą samą 
osobą). Przy wylogowywaniu urządzenia następuje kopiowanie projektu. Dzięki temu 
specjalista, który stworzył ten projekt, ma nadal do niego wgląd, a nowy specjalista, który 
zarejestrował swoje urządzenie ma także do niego dostęp.  

W przypadku wymuszonego wylogowania lub jeśli urządzenie nie jest już zalogowane poprzez 
fachowca, użytkownik końcowy ma możliwość dezaktywowania rejestracji wszelkich fachowców 
(patrz przycisk „Wyrejestruj“). Użytkownik końcowy może także cofnąć tę funkcję.  
 

 

Wskazówka 
Jeśli specjalista będzie się chciał zarejestrować na zablokowanym urządzeniu, 
to otrzyma wiadomość, że użytkownik końcowy zablokował urządzenie. 

 

 

Rys. 99: Ograniczenie dostępu specjalisty 

1. Wybrać odpowiednie ograniczenie. 

2. Potwierdzić przyciskiem „Zapisz“. 

3. Wyrejestrowanie odbywa się za pomocą przycisku „Wyrejestruj“. 

 

8.7.7 Tworzenie funkcji widgetu dla iOS  

Aplikacja iOS obsługuje widgety. Widget profilu można utworzyć za pomocą funkcji „Widget 
iOS“.  

Pierwszym przyciskiem widgetu jest zawsze link do otwarcia aplikacji. 

Można dodawać dodatkowe przyciski:  

– wysyłanie wartości (identyczne z szeregiem klawiszy) 

– żaluzje (podnoszenie/opuszczanie + status) 

– przełącznik (wł./wył. + status) 

– scenariusz przyzywania (bez statusu) 

– wysyłanie polecenia (uPnP, bez statusu) 

– wieloznacznik 

W urządzeniu iOS można aktywować widget. Następnie następuje załadowanie symboli tak, jak 
zostały skonfigurowane dla profilu. Widget łączy się i można używać przycisków.  
 

 

Wskazówka 
Proszę pamiętać, że czas reakcji jest nieco dłuższy, niż w przypadku 
korzystania jedynie z aplikacji ControlTouch.  
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1. Otworzyć funkcję „Widget iOS“. 
 

 

Rys. 100: Widget iOS 

2. Następnie kliknąć/dotknąć „+“, aby dodać przycisk. 

3. Wybrać przycisk. Dokonać ustawień dla typu przycisku (patrz podobne elementy). 

4. Następnie kliknąć/dotknąć przycisk „Zapisz“. Przycisk zostaje następnie wyświetlony na 
obrazie iPhone'a. 

5. Kliknąć/dotknąć „+“, aby dodać kolejne przyciski. 
 

 

Wskazówka 
Przyciski można znów usunąć. W tym celu wybrać przycisk i kliknąć/dotknąć 
symbolu kosza. 

 
 

8.8 Wczytywanie konfiguracji do Busch-ControlTouch® 

Aby można było przenieść ustawienia ze strony konfiguracji na Busch-ControlTouch®, musi 
istnieć odpowiednie połączenie z danym urządzeniem. Połączenie to można nawiązać w bardzo 
prosty sposób, używając specjalnego programu zwanego „wyszukiwarką IP“. 

 

 

Wskazówka 
■ Wcześniej należy zainstalować program „Wyszukiwarka IP“ 

(oprogramowanie dodatkowe: znajdź swój Busch-ControlTouch®). Można go 
bezpłatnie pobrać ze strony pobierania oprogramowania w e-katalogu 
(www.busch-jaeger-catalogue.com). Podczas instalacji należy przestrzegać 
informacji asystenta instalacji. 

■ Skojarzenie wymaga połączenia internetowego. Oprócz tego urządzenie 
musi być zintegrowane z siecią. 

 

1. Zadbać o to, aby urządzenie było prawidłowo podłączone do sieci i odpowiednio 
zarejestrowane. 

 

 

 

2. Otworzyć program „Wyszukiwarka IP". 

Rys. 101: Wyszukiwarka IP 
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3. W otwartym oknie pojawią się wszystkie urządzenia 
prawidłowo podłączone do sieci (na rysunku jest 
przedstawiony przykład). 

Rys. 102: Podłączone urządzenia 

4. Wybrać odpowiednie urządzenie przez dwukrotne kliknięcie. Teraz nawiązywane jest 
połączenie i automatycznie następuje przeniesienie konfiguracji. 

 

 

Wskazówka 
Transfer może być wykonany także świadomie za pomocą przycisku „Przenieś 
konfigurację w trybie push na ControlTouch“. Ma to szczególnie sens przy 
późniejszym dokonywaniu zmian. Przy prawidłowym połączeniu zmiany są także 
przekazywane automatycznie. 

 

8.9 Ustawienia w urządzeniu (bezpośredni dostęp)  

Niektórych ustawień można dokonać jedyne za pomocą bezpośredniego dostępu do 
urządzenia. W takim przypadku ustawienia te są dostępne jedynie dla tego urządzenia. W tym 
celu musi być zapewnione odpowiednie połączenie z właściwym urządzeniem. Połączenie to 
jest nawiązywane już przy przekazywaniu konfiguracji na to urządzenie. Procedura jest 
szczegółowo opisana w Rozdział 8.8 „Wczytywanie konfiguracji do Busch-ControlTouch®“ na 
stronie 120. W poniższych podrozdziałach opisane są możliwości ustawień. 
 

 

Wskazówka 
Skojarzenie wymaga połączenia internetowego. Oprócz tego urządzenie musi 
być zintegrowane z siecią. 
Przy pierwszym uruchomieniu proces przebiega zgodnie z opisem w Rozdział 
8.4.2 „Pierwsze uruchomienie urządzenia (bezpośredni dostęp)“ na stronie 31. 
Przy późniejszych zmianach zawsze należy się zalogować (dane dostępowe dla 
dostępu aplikacji!). 
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8.9.1 Ustawienia ogólne 

W opcji „Ustawienia“ można dokonać ogólnych ustawień dla systemu. 
  

 

Rys. 103: Ustawienie systemu 

Dane dotyczące miejsca montażu urządzenia (późniejsze zmiany po pierwszym uruchomieniu, 
np. w wyniku zmiany lokalizacji urządzenia). 

■ Język: Określenie języka, w jakim wyświetlane będą teksty 
■ Strefa czasowa: Określenie strefy czasowej 
■ Europejski czas 

letni 
Określenie, czy zmiana między czasem letnim a zimowym ma następować 
automatycznie 

■ Szerokość 
geograficzna: 

Określenie szerokości geograficznej (dopasowanie przez „Inne“) → ważne do 
obliczenia wschodu i zachodu słońca. 

■ Długość 
geograficzna: 

Określenie długości geograficznej (dopasowanie przez „Inne“) → ważne do 
obliczenia wschodu i zachodu słońca. 

■ Lokalizacja Określenie kraju i miasta (tym samym możliwe także automatyczne 
dopasowanie długości i szerokości geograficznej). 
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Rys. 104: Konfiguracja i diagnoza 

Konfiguracja 

■ Załaduj osobistą konfigurację (także 
przycisk „Załaduj konfigurację“): 

Ładowanie danych ze strony konfiguracji urządzenia  

■ Eksportuj konfigurację: Zapisanie pliku z danymi konfiguracji. Plik ten można 
następnie zaimportować do innych urządzeń poleceniem 
„Importuj konfigurację“. 

■ Importuj konfigurację: Można zaimportować plik konfiguracji wyeksportowany z 
innego urządzenia. 

■ Usuń całą konfigurację Wszystkie dane konfiguracji są usuwane. 
Wskazówka 
Po wykonaniu funkcji „Usuń całą konfigurację“, lokalni 
użytkownicy będą się mogli mimo to zalogować. Dzięki temu 
zapewniona jest możliwość zalogowania się na urządzeniu 
nawet bez istniejącego połączenia internetowego z 
serwerami centralnymi. 

 

Diagnozy 

■ Wyślij pliki log do helpdesku Pliki log są automatycznie wysyłane na adres serwisowy za 
pośrednictwem serwera. 

■ Wyślij konfigurację do helpdesku: Pliki konfiguracji są automatycznie wysyłane na adres 
serwisowy za pośrednictwem serwera. 
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8.9.2 Dane stanu  

Na stronie „Stan“ można zobaczyć aktualny stan systemu. Dodatkowo przyciskiem „Sprawdź 
połączenie internetowe“ można przetestować połączenie internetowe. 
 

 

Rys. 105: Stan 
 

 

Wskazówka 
W przypadku niepoprawnego ustawienia czasu na stronie statusu wyświetlany 
jest przycisk „Sync“. Za jego pomocą można zsynchronizować czas z czasem 
przeglądarki. 
Dla urządzeń, które nie potrafią zsynchronizować czasu z serwerem czasowym 
istnieje tym samym możliwość ręcznej synchronizacji z czasem przeglądarki. 
Dzięki temu moduły urządzeń mogą poprawnie działać także bez dostępu do 
internetu. 
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8.9.3 Opcjonalne tworzenie scen  

W oknie „Sceny“ można tworzyć sceny i nimi zarządzać. 
 

 

Wskazówka 
Adresy grupowe i elementy składowe scen muszą być wcześniej utworzone w 
ETS! 

 

Tworzenie sceny 

Na dolnej liście wyświetlane są wszystkie elementy składowe przyporządkowane do scen. 
  

 

Rys. 106: Pole wprowadzania sceny 

1. W polu „Nazwa“ wpisać nazwę tworzonej sceny. 
  

 

Rys. 107: Elementy składowe sceny 

2. Teraz można przefiltrować listę według określonych kryteriów. 

Na przykład w przypadku „Wybierz adres grupowy“ wyświetlane będą tylko adresy grupowe dla 
scen. 

3. Teraz można aktywować i dezaktywować poszczególne elementy składowe scen. 
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Dezaktywowane elementy składowe sceny nie stanowią wtedy elementu sceny. W przypadku 
użycia funkcji „Wybierz wszystko“ można np. aktywować naraz wszystkie elementy składowe 
sceny. 

4. Elementy składowe sceny można także usuwać do kosza. 

5. Zmiany zapisać przyciskiem „Zastosuj zmiany“. 

6. Dla tej sceny zostaną wtedy wyświetlone aktywowane elementy składowe sceny. 

7. Znakiem „+“ można teraz tworzyć następne sceny według tego samego schematu. 

 

Dopasowanie sceny 

1. Strzałką wybrać dopasowywaną scenę. 

2. Dla tej sceny zostaną wyświetlone elementy składowe. 

3. Teraz można przefiltrować listę według określonych kryteriów. Na przykład w przypadku 
„Wybierz adres grupowy“ wyświetlane będą tylko adresy grupowe dla scen. 

4. Teraz można aktywować i dezaktywować poszczególne elementy składowe scen. 
Dezaktywowane elementy składowe sceny nie stanowią wtedy elementu sceny. W 
przypadku użycia funkcji „Wybierz wszystko“ można np. aktywować naraz wszystkie 
elementy składowe sceny. 

5. Elementy składowe sceny można także usuwać do kosza. 

6. Zmiany zapisać przyciskiem „Zastosuj zmiany“. 

 

Całkowite usuwanie sceny 

1. Strzałką wybrać usuwaną scenę. 

2. Usunąć scenę przez symbol kosza. 

3. Zmiany zapisać przyciskiem „Zastosuj zmiany“. 

 
 

8.9.4 Opcjonalne tworzenie programów czasowych (programator czasowy)  

W oknie „Programator czasowy“ można tworzyć programy czasowe i nimi zarządzać. 
 

 

Wskazówka 
Programy czasowe można także tworzyć i zmieniać w aplikacji 
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Tworzenie programu czasowego 
 

 

Rys. 108: Programator czasowy 

W poniższym rozdziale opisane są możliwości ustawień dla programów czasowych: 

■ Nazwa: Wpisać nazwę tworzonego programu czasowego. 
■ Aktywny: Tu można dezaktywować i aktywować program czasowy. Strzałką można wybrać, 

czy dezaktywacja/aktywacja programu czasowego następuje za pośrednictwem 
obiektu (np. przy użyciu przełącznika), czy też ręcznie. Jeśli obiekt wyśle wartość 
„0“, to funkcja jest dezaktywowana. Po wysłaniu innej wartości funkcja jest 
aktywowana. Funkcja „Wartość odwrócona“ odpowiednio odwraca to zachowanie. 

■ Rok Określenie, czy program czasowy ma być wykonywany w każdym roku, czy tylko w 
określonych latach. 

■ Miesiąc: Określenie, czy program czasowy ma być wykonywany w każdym miesiącu, czy 
tylko w określonych miesiącach. 

■ Dzień: Określenie, czy program czasowy ma być wykonywany w określonym dniu 
kalendarzowym. 

■ Codziennie: Program wykonywany jest codziennie. Automatycznie wybrane są wszystkie dni 
tygodnia. 

■ Dzień 
tygodnia: 

Określenie, czy program czasowy ma być wykonywany w określonym dniu tygodnia. 
Można wybrać kilka dni tygodnia.  

■ Wł.: Określenie, kiedy ma rozpocząć się program czasowy, np. o określonej godzinie. W 
tym celu można m. in. określić o której godzinie i minucie ma nastąpić rozpoczęcie. 
Można także określić, czy start ma odbywać się „godzinowo“ czy „minutowo“. 
Rozpoczęcie może mieć miejsce także o wschodzie lub zachodzie słońca (funkcja 
astro). Tu można także dopasować czasy rozpoczęcia (np. godzinę wcześniej). 

■ Akcja: Określenie, jakim działaniem ma być wyzwolone uruchomienie programu 
czasowego. Można określić następujące opcje: 

 – Wysyłana jest data/godzina 

 – Można wybrać scenę 

 – Adres grupowy 

Odpowiednio do wybranego działania można dokonać dalszych ustawień (np. wł. lub wył.). 

1. Na zakończenie program czasowy jest zapisywany przyciskiem „Wł.“. 

Program czasowy pojawia się na liście zestawieniowej. 

Za pomocą „+“ można tworzyć dalsze programy czasowe. 
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Dopasowanie programu czasowego 

Programy czasowe można wybierać na liście zestawieniowej i odpowiednio je zmieniać.  

Następujące zmiany można zrealizować bezpośrednio na liście zestawieniowej: 

– Dezaktywacja/aktywacja 

– Dopasowanie czasów uruchomienia (także dla wschodu i zachodu słońca) 

– Wybór dni tygodnia 

Za pomocą symbolu narzędzia można wywołać program czasowy i dokonać dopasowania. 

1. Na zakończenie program czasowy jest zapisywany przyciskiem „Wł.“. 

Usuwanie programu czasowego 

Programy czasowe można wybierać na liście zestawieniowej i usuwać przy użyciu symbolu 
kosza.  

 

8.9.5 Ustawienia proxy – połączenie internetowe (przyporządkowanie portu)  

W opcji „Ustawienia – podstawa“ można zmienić ustawienia proxy. 
  

 

Wskazówka 
Ustawienia proxy należy dopasowywać jedynie wtedy, gdy jest to bezwzględnie 
konieczne! 

 
  

 

Rys. 109: Ustawienia sieci 

Tu można dezaktywować/aktywować funkcję DHPC. Dodatkowo można też dokonywać 
rozszerzonych ustawień sieci. Można tu np. przyporządkować inny port. Port „2199“ jest 
bezpiecznym portem aplikacyjnym do łączenia urządzenia z internetem. Urządzenie można 
wtedy obsługiwać także przez internet. Port jest zadany z góry. Zmiany ustawień należy zapisać 
przyciskiem „Zastosuj“. 
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Dostęp HTTPS dla ustawień lokalnych 

Oprócz HTTP (port 80 i 8000) do dyspozycji jest także HTTPS. Przy uruchamianiu po 
aktualizacji moduł urządzenia automatycznie tworzy samodzielnie podpisany certyfikat i 
umożliwia dostęp do HTTPS (standardowy port 443). Przed zezwoleniem na dostęp należy w 
większości przeglądarek ręcznie zaakceptować samodzielnie podpisany certyfikat.  

W „Rozszerzonych ustawieniach sieciowych“ użytkownik może ustawić, czy chce stosować 
protokół HTTP, HTTPS czy oba.  
 

 

Rys. 110: Rozszerzone ustawienia sieciowe 

Dezaktywacja HTTP dezaktywuje także wtórny port HTTP (standardowy port 8000). Funkcja ta 
nie wpływa na przekierowanie portu HTTP (8001), które nie ulega zmianie. Tak samo można 
zmienić port HTTPS. 

Tu użytkownik może pobrać publiczną część certyfikatu HTTPS i ręcznie zaimportować ją do 
przeglądarki lub OS. Ponadto można tutaj także usunąć certyfikat HTTPS. To powoduje, że 
znów działa dostęp przez HTTP. Użytkownik może wtedy utworzyć nowy certyfikat HTTPS. 
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8.9.6 Włączanie urządzeń uPnP  

W punkcie „Ustawienia – protokoły“ można dezaktywować/aktywować funkcję „uPnP“. Gdy 
funkcja jest aktywowana, to urządzenia uPnP są automatycznie znajdowane w sieci. Można je 
wtedy przyporządkować w funkcjach Busch-ControlTouch®. 
 

 

Rys. 111: Ustawienia protokołów 
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8.9.7 Dopasowanie ustawień KNX  

W opcji „Ustawienia – protokoły“ można dopasować ustawienia KNX. 
  

 

Rys. 112: Ustawienie KNX 

Można dokonać następujących ustawień: 

■ Protokół KNX: Możliwa dezaktywacja/aktywacja. W przypadku aktywacji ruch 
protokołów wyświetlany jest także w punkcie „Stan“. 

■ Fizyczny adres KNX: Tu podawany jest fizyczny adres urządzenia. Pod tym adresem 
urządzenie jest włączone w sieć magistrali KNX. 

■ Metoda łączenia: Tu można określić metodę łączenia. 
■ Port list: Tu wyświetlany jest port list dla tunelowania KNXnet/IP. Można go 

dopasować odpowiednio do potrzeb. Za pomocą aplikacji można 
także udostępnić złącze KNX bez konieczności korzystania z 
tunelu VPN. 

1. Na zakończenie zmiana jest zapisywana przyciskiem „Zastosuj“. 
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8.9.8 Protokoły użytkowników 

W punkcie „Ustawienia – protokoły“ można dezaktywować/aktywować protokoły użytkowników. 
W przypadku aktywacji ruch protokołów wyświetlany jest także w punkcie „Stan". 
 

 

Rys. 113: Protokół użytkownika 

1. Na zakończenie zmiany są zapisywane przyciskiem „Zastosuj“. 
 

 

Wskazówka 
Okno protokołu (patrz „Status“) aktualizuje się co kilka sekund. Dodatkowo 
wyświetlane są dwa przyciski, którymi można zatrzymać lub znów uruchomić 
automatyczną aktualizację. 

 
 

8.9.9 Zmiana hasła 

W punkcie „Ustawienia – protokoły“ można w późniejszym czasie dopasować nazwę 
użytkownika i hasło. 
 

 

Rys. 114: Nazwa użytkownika i hasło 

1. Na zakończenie zmiana jest zapisywana przyciskiem „Zastosuj“. 

 

8.9.10 Udzielanie autoryzacji  

W punkcie „Ustawienia – protokoły“ można dokonać autoryzacji ponownego dostępu myABB 
Living Space® do urządzenia. Może to zobaczyć i włączyć jedynie specjalista. Zazwyczaj 
autoryzacja dostępu następuje automatycznie podczas uruchamiania urządzenia. Może się 
jednak zdarzyć, że urządzenie zostało wyrejestrowane. W takim przypadku konieczna jest 
ponowna autoryzacja. 

1. Na zakończenie należy odblokować funkcję przyciskiem „Autoryzuj“. 
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8.9.11 Konfiguracja Philips Hue  

W punkcie „Ustawienia – protokoły“ można dokonać konfiguracji z Philips Hue. 
 

 

Rys. 115: Ustawienie protokołów 

1. Podać adres IP Hue bridge 
 

 

 

[1] Przycisk 

Rys. 116: Przycisk Phillips HUE 

2. Następnie nacisnąć przycisk Hue Bridge. 

3. Na zakończenie należy nacisnąć przycisk „Zastosuj“.  
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Ponadto należy przestrzegać następujących warunków konfiguracji: 

■ Wszystkie elementy składowe Hue muszą być uprzednio prawidłowo skonfigurowane za 
pośrednictwem systemu Hue. 

■ Element składowy Hue musi odwzorowywać zarówno wysyłający adres grupowy jak i adres 
grupowy stanu. Odbywa się to według następującego schematu: 

“HUE:” następnie numer lampy, a “/” i żądane polecenie. 

Przykład: “HUE:1/S” do włączania/wyłączania lampy 1. 

Dostępne są następujące polecenia: 
 

Przełącznik S przełączanie wł./wył. 

Oświetlenie RGB R czerwony 

Oświetlenie RGB G zielony 

Oświetlenie RGB B niebieski 

Ściemniacz HUE Hue (kolor) 

Ściemniacz SAT nasycenie barwy 

Ściemniacz BIR jasność 

Ściemniacz CT temperatura barwowa 

Tab.4: Polecenia Phillips HUE 

Można więc użyć polecenia “Oświetlenie RGB”, aby wyświetlić określony kolor lampy Hue. 
Jednakże może to także nastąpić przy użyciu „Hue“ i „Nasycenie barwy“. Temperaturę barwową 
można zastosować, aby wpłynąć na „ciepło“ białego światła. 

 
 

8.9.12 Wyświetlanie istniejących skryptów  

W punkcie „Skrypty“ można zobaczyć istniejące skrypty. Za pomocą listy zestawieniowej można 
także dezaktywować/aktywować skrypty. Dodatkowo wyświetlany jest stan. 

 

8.9.13 Wyświetlanie istniejących komunikatów alarmowych 

W punkcie „Komunikaty alarmowe“ można zobaczyć istniejące komunikaty alarmowe. Za 
pomocą listy zestawieniowej można także dezaktywować/aktywować komunikaty alarmowe. 
Dodatkowo można dokonać symulacji warunków. Tym samym można przetestować komunikat 
alarmowy. 
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8.9.14 Ponowne uruchomienie urządzenia 
 

 

Rys 117: Ponowne uruchomienie urządzenia 

W punkcie „Ustawienia – system“ można dokonać ponownego uruchomienia urządzenia. 

 

8.9.15 Reset do ustawień fabrycznych 
 

 

Rys. 118: Ustawienia fabryczne 

W punkcie „Ustawienia – system“ można zresetować urządzenie do ustawień fabrycznych. 

Symulacja i ustawienia obecności są również zawarte w pliku eksportowym .xec. Po resecie 
modułu urządzenia do ustawień fabrycznych i następującym po tym ładowaniu pliku .xec 
ładowane są dodatkowe symulacje obecności. Dotyczy to również otrzymanych telegramów 
oraz przyjęcia wybranych elementów składowych.  

 
 

8.9.16 Aktywacja zdalnego dostępu przez myABB Living Space® 
 

 

Wskazówka 
Korzystanie może odbywać się bez przekierowywania portu lub VPN. 

 

Przed aktywacją konieczna jest rejestracja. Proszę zarejestrować się w celu korzystania z 
serwisu (rejestracja przez myABB Living Space®) przed aktywacją na urządzeniu i w aplikacji.  

Do aktywacji zdalnego dostępu istnieją trzy ważne ustawienia.  

Najpierw w samym urządzeniu należy przejść przez lokalne ustawienia na stronę „Baza“. 
Przewinąć w dół aż do obszaru „Zdalny dostęp“. Tu znajdują się dwie opcje. Pierwsza służy do 
aktywacji ogólnego zdalnego dostępu dla urządzenia. Proszę aktywować tę funkcję.  
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Za pośrednictwem drugiej opcji można zezwolić na zdalny dostęp do kamery IP lub go 
ograniczyć. W tym celu dostępne są trzy opcje: 

– nie (brak dostępu) 

– tak dla wszystkich (zezwolenie na dostęp do wszystkich kamer) 

– tak dla wybranych (po wyborze tej funkcji można wybrać odpowiednie kamery z listy 
znajdującej się poniżej) 

 

 

Wskazówka 
Dla tego zdalnego dostępu akceptowane są następujące wpisy: 
– pełna nazwa DDNS (z przyrostkiem) 
– nazwa jądra DDNS (pierwsza część do przecinka) 
– numer seryjny (tylko numerycznie) 
– numer seryjny (z łącznikami) 

 
 

8.9.17 Symulacja obecności - funkcja samouczenia   

Na stronie „Symulacja obecności“ można zmienić status symulacji (przyciskami: 
odtwarzanie/rejestracja/stop). 

Dalsze funkcje: 

■ Wyświetlana jest liczba przyjętych dziennie telegramów. 
■ Dodatkowo można eksportować zarejestrowane telegramy (format .csv) i usuwać 

zarejestrowane telegramy. 

■ Można wybierać elementy składowe, które mają być zarejestrowane. Tu wyświetlane są 
wszystkie elementy składowe KNX. Dotyczy to także elementów składowych dostępnych 
dla scen i programatorów czasowych. 

Jeśli dokona się usunięcia elementu składowego z listy wyboru, to nastąpi korekta wszystkich 
zarejestrowanych instancji. 

Zmiany w symulacji obecności należy potwierdzić przyciskiem „Zapisz“.  
 

 

Rys. 119: Symulacja obecności 
 

 

Wskazówka 
■ Użytkownik może dodawać elementy składowe (adresy grupowe) do 

symulacji obecności. Dodawanie odbywa się na stronie konfiguracji projektu 
(ustawienia symulacji obecności). Elementy składowe należy najpierw 
zarejestrować i odtworzyć je w późniejszym czasie. Standardowo nie są tu 
dodane żadne elementy składowe i status symulacji obecności jest 
zatrzymany. 

■ Telegramy są rejestrowane do jednego razu na minutę na każdy element 
składowy (ostatnia zarejestrowana instancja) i zapisywane dla każdego dnia 
tygodnia. Jeśli nic jeszcze nie jest zarejestrowane, to pierwsze 
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zarejestrowane dane przejmowane są dla wszystkich dalszych dni tygodnia. 
Odpowiednie zarejestrowane dane zostaną następnie nadpisane danymi z 
nowego dnia. W ten sposób można po 24 godzinach dokonać spójnego 
odtworzenia danych dla każdego dnia.  

■ Podczas odtwarzania nie można rejestrować telegramów.  
■ Można zarejestrować maksymalnie 8000 telegramów.  
■ Status symulacji obecności można także zmienić za pomocą programatora 

czasowego lub skryptu.  
■ Symulacją obecności można także sterować za pomocą aplikacji. 

 
 

8.10 Instalowanie i ustawianie aplikacji 

Za pomocą aplikacji dokonuje się bezpośredniego sterowania systemem automatyki domowej. 
Tu można na przykład ręcznie włączać i wyłączać lampy.  
 

 

Wskazówka 
■ Jeśli urządzenie jest włączone w lokalną sieć, to do obsługi za pomocą 

aplikacji nie jest wymagane żadne połączenie internetowe. Jest ono 
wymagane tylko wtedy, gdy urządzenie końcowe z aplikacją znajduje się 
poza lokalną siecią.  

■ Obsługa przy użyciu aplikacji patrz Rozdział „Obsługa systemu za pomocą 
aplikacji “ na stronie 21. 

 

8.10.1 Przebieg instalacji 

1.  Załadować aplikację do mobilnego urządzenia końcowego ze Store. 

2.  Po dokonaniu instalacji na pulpicie urządzenia końcowego pojawi się ikona aplikacji. 

 

8.10.2  Ekran powitalny po instalacji  

Jeśli nie utworzono jeszcze żadnego konta ani nie załadowano żadnego profilu, to zamiast 
pustego profilu wyświetlany jest ekran powitalny Busch-ControlTouch®. 

Za pomocą tego ekranu można uzyskać bezpośredni dostęp do następujących funkcji: 

– uruchomienie demonstracji 

– otwarcie ustawień konta użytkownika  

– otwarcie skanera kodu QR 
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8.10.3 Ustawienia 
 

 

Wskazówka 
Urządzenie musi być uruchomione i zintegrowane z siecią. W celu dostępu 
wymagane jest połączenie internetowe. 

Z reguły połączenie z urządzeniem następuje automatycznie. Przy tej okazji odbywa się 
sprawdzenie, jaki profil należy zastosować. Ponadto należy wpisać parametry łączenia. W 
kolejnych krokach podany jest opis, jak ręcznie wpisywać parametry łączenia.  
 

 

Wskazówka 
Parametry łączenia można także ściągnąć ze strony konfiguracji bezpośrednio 
do aplikacji za pomocą kodu QR (patrz Rozdział „Wczytywanie konfiguracji do 
Busch-ControlTouch®“ na stronie 120). 

1. Otworzyć aplikację. 

2. Nacisnąć symbol narzędzia. Otwiera się następujące okno: 
  

 

 

 

 

3. Nacisnąć „Ustawienia“. Otwiera się następujące okno: 
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4. Aktywować „Kilka konfiguracji“, aby mieć do wyboru do 5 kont (konfiguracji). Dzięki temu 
aplikacja może np. obsługiwać do 5 urządzeń. Urządzenia są przykładowo w 5 różnych 
budynkach. 

5. Teraz wybrać konto. Dostępnych jest kilka możliwości: 

■ Wybór przez przewijanie z prawej strony do lewej (przez stronę menu „Konfiguracja“) 

■ Podanie nazwy w polu „Nazwa konta“ → tu także jest wyświetlane aktualnie wybrane 
konto. 

■ Wybór przez „Konto“ (patrz poniższa ilustracja). Wprowadzenie należy potwierdzić 
haczykiem. 

 

 

Wskazówka 
Za pośrednictwem konta można także ręcznie dopasować dalsze parametry 
łączenia (dane dostępu). 
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6. Teraz wybrać profil. Kliknąć/dotknąć „Profil“. 

7. Określić profil, który ma być przejęty przez aplikację. Wprowadzenie należy potwierdzić 
haczykiem. 

8. Załadować profil konfiguracyjny (→ „Załaduj profil konfiguracyjny“) 
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Dalsze ustawienia: PIN 

Za pomocą „PIN“ można określić, czy w celu dopasowania funkcji w aplikacji ma być wymagane 
podanie hasła. Otwiera się następujące okno:  
 

 

 

 

 

1. Proszę podać PIN.  

2. Proszę dodatkowo określić, dla jakich funkcji wymagane ma być podanie PIN-u. 

3. Wprowadzenie należy potwierdzić haczykiem. 

 

Dalsze ustawienia: menu PIN 

Poprzez „Menu PIN“ można wymusić uwierzytelnienie PIN-u dla głównego menu konfiguracji. W 
przypadku utworzenia ogólnego PIN-u można go aktywować także dla menu głównego. Jeśli 
użytkownik będzie próbował uzyskać dostęp do głównego menu konfiguracji, to zostanie 
zapytany o PIN. 

Dalsze ustawienia: zdalny dostęp 

Za pomocą funkcji „Zdalny dostęp“ można określić, czy zdalny dostęp KNX ma być 
dezaktywowany/aktywowany. W przypadku aktywacji udostępniane jest złącze KNX. Nie jest 
wtedy potrzebny żaden tunel VPN do zdalnego sterowania. Odblokowanie dostępu przez 
aplikację następuje na 8 godzin.  

 

Dalsze ustawienia: zdalny dostęp przez myABB Living Space® 

Po aktywowaniu zdalnego dostępu bezpośrednio w urządzeniu należy go jeszcze aktywować w 
aplikacji. Poprzez „Ustawienia konta“ można korzystać z serwisu zdalnego dostępu. 
 

 

Wskazówka 
Korzystanie może odbywać się bez przekierowywania portu lub VPN. 
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Dostęp wskazywany jest symbolem chmury. 
 

 

Rys. 120: Zdalny dostęp 

 
 

8.10.4 Ustawienia wstępne 

Przez „Ustawienia wstępne“ można dopasowywać ustawienia wyświetlania i dalsze parametry. 

1. Otworzyć aplikację. 

2. Kliknąć/nacisnąć symbol narzędzia. Otwiera się następujące okno: 
  

 

 

 

 

3. Kliknąć/nacisnąć „Ustawienia wstępne“. Otwiera się następujące okno: 
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4. Można dokonać następujących ustawień wyświetlania (zmiany będą natychmiast 
zastosowane!): 

■ Orientacja: Tu określa się, czy orientacja aplikacji jest pozioma, czy 
pionowa. 

■ Skalowanie strony: Tu określa się, w jakiej skali wyświetlana jest aplikacji (możliwe 
jest 0.8 – 1.6). 

■ Wyświetl pasek stanu: W przypadku aktywacji wyświetlany jest pasek stanu urządzenia 
końcowego (np. wskazanie czasu, stan baterii itp.) 

5. Można dokonać następujących dalszych ustawień (zmiany będą natychmiast 
zastosowane!): 

■ Zapisz ustawienia podglądu 
scen: 

Jeśli aktywowany jest ten punkt, to wyświetlane są ustawienia 
podglądu scen (np. aktywacja i dezaktywacja elementów 
składowych sceny), które były stosowane przy ostatnim 
wywołaniu sceny. Tym samym następuje zapamiętanie stanu 
sceny. Jeśli ten punkt jest dezaktywowany, to przy wywołaniu 
sceny może nastąpić indywidualna aktywacja. 

■ Rozpoznanie obecności w tle: Gdy aktywowany jest ten warunek, to aplikacja sprawdza, czy 
urządzenie końcowe znajduje się na obszarze lokalnej sieci, czy 
nie. Dzięki temu lepiej obsługiwana jest funkcja „Zgłoszenie 
obecności“ ponieważ częściej następuje zapytanie w tle. Tym 
samym funkcja jest lepiej realizowana. Równocześnie spada 
zużycie energii 
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8.10.5 Sceny 
 

 

Wskazówka 
Dostęp można zabezpieczyć przez wprowadzenie PIN-u (patrz Rozdział 
„Ustawienia“ na stronie 138). 

 

Dzięki scenom klient może wyzwolić całą sekwencję czynności, np. przez jednokrotne 
naciśnięcie przełącznika. Klient końcowy może sam zestawiać i dopasowywać sceny w 
aplikacji. W tym celu instalator (fachowiec) musi jednak z góry utworzyć szkielet scen, na które 
Busch-ControlTouch® (system automatyki domowej) będzie odpowiednio reagował. 

 

1. Otworzyć aplikację. 

2. Nacisnąć symbol narzędzia. Otwiera się następujące okno: 
  

 

 

 

 
 

Dodawanie sceny 

1. Nacisnąć „Sceny“.  

2. Nacisnąć „Dodaj scenę“  

3. Nadać nazwę. 

4. Dodać elementy składowe sceny. 

5. Następnie nacisnąć „Dodaj funkcję“  

6. Wybrać z listy element składowy sceny. 

Na liście zestawieniowej sceny można teraz dezaktywować/aktywować dodane elementy 
składowe sceny. 

 
 

I: aktywowano 

O: dezaktywowane 
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Dopasowanie sceny 

1. W celu zmiany nazwy należy nacisnąć bezpośrednio na nazwę sceny. 

Teraz można zmienić nazwę. 

 

2. Aby dezaktywować/aktywować elementy składowe sceny, należy wybrać odpowiednią 
scenę. 

Teraz można dezaktywować/aktywować dodane elementy składowe sceny przez bezpośrednie 
naciśnięcie. 

 
 

I: aktywowano 

O: dezaktywowane 

 

1. Aby dodać elementy składowe sceny, należy wybrać odpowiednią scenę. 

2. Następnie nacisnąć „Dodaj funkcję“  

3. Wybrać z listy element składowy sceny. 

Na liście zestawieniowej sceny można teraz dezaktywować/aktywować dodane elementy 
składowe sceny. 

 
 

I: aktywowano 

O: dezaktywowane 

 

Całkowite usuwanie sceny 

Usuwanie jest możliwe jedynie wtedy, gdy nie ma żadnych adresów grupowych. 

1. Przeciągnąć z prawej strony na lewą po wpisie sceny na liście. 

Pojawia się „Usuń“.  

2. Nacisnąć ten przycisk. 

Scena jest usuwana. 

 
 

Dalsze funkcje 

1. Do podglądu na żywo należy wybrać odpowiednią scenę. 

2. Następnie nacisnąć „Podgląd na żywo“.  

Wstawiany jest haczyk. Następne można wywołać scenę przez wizualizację (interfejs 
użytkownika). W celach testowych scena jest bezpośrednio odtwarzana. 

 

1. Nacisnąć „Załaduj funkcję“.  

Następuje ładowanie dopasowanych lub utworzonych scen i ich elementów składowych z 
aplikacji do urządzenia. 
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Funkcja uczenia 

Normalnie można zmieniać scenę w menu ustawień. Przy użyciu funkcji uczenia (wysłanie 
telegramu uczenia KNX) można zaktualizować aktualną scenę poprzez regularną wizualizację. 

Po długim naciśnięciu elementu sceny na wizualizacji użytkownik jest pytany, czy chce 
aktualizować scenę z aktualnymi wartościami. Po potwierdzeniu następuje aktualizacja z 
aktualnymi ustawieniami wszystkich adresów grupowych/elementów składowych stanowiący 
obecnie element sceny. 
 

 

Wskazówka 
Polecenia uPnP/TCP i wykonane skrypty nie są aktualizowane przez tę akcję. 

 
 

8.10.6 Programator czasowy – programy czasowe  
 

 

Wskazówka 
Dostęp można zabezpieczyć przez wprowadzenie PIN-u (patrz Rozdział 
„Ustawienia“ na stronie 138). 

Tu można tworzyć programy czasowe i nimi zarządzać. 

1. Otworzyć aplikację. 

2. Nacisnąć symbol narzędzia. Otwiera się następujące okno: 
  

 

 

 

 

1. Nacisnąć „Programator czasowy“.  

W oknie wyświetlane są wszystkie istniejące programy czasowe. 

Kolor czcionki pokazuje, czy program czasowy jest aktywowany, czy nie. 

czerwony dezaktywowany 

zielony aktywny 
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Dodawanie programu czasowego 

1. Kliknąć/nacisnąć „Dodaj programator czasowy“.  

W oknie można utworzyć program czasowy. 

Możliwości ustawienia opisane są w Rozdział 8.9.4 „Opcjonalne tworzenie programów 
czasowych (programator czasowy)“ na stronie 126. 

 

Dopasowanie programu czasowego 

1. Proszę wybrać odpowiedni program czasowy. 

W oknie można dopasować program czasowy.  

Możliwości ustawienia opisane są w Rozdział 8.9.4 „Opcjonalne tworzenie programów 
czasowych (programator czasowy)“ na stronie 126. 

 

Usuwanie programu czasowego 

1. Przeciągnąć z prawej strony na lewą po wpisie programu czasowego na liście. 

Pojawia się „Usuń“.  

2. Nacisnąć ten przycisk. 

Program czasowy jest usuwany. 
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8.10.7 Lista alarmów 
 

 

Wskazówka 
Dostęp można zabezpieczyć przez wprowadzenie PIN-u (patrz Rozdział 
„Ustawienia“ na stronie 138). 

 

1. Otworzyć aplikację. 

2. Nacisnąć symbol narzędzia. Otwiera się następujące okno: 
  

 

 

 

 

 

1. Aby otworzyć listę alarmów, nacisnąć „Lista alarmów“. 

W oknie wyświetlane są wszystkie zgłoszone komunikaty alarmowe.  
 

 

Wskazówka 
Listę można usunąć w całości. 
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8.10.8 Ładowanie profilu konfiguracyjnego 

1. Otworzyć aplikację. 

2. Nacisnąć symbol narzędzia. Otwiera się następujące okno: 
  

 

 

 

 

 

3. Załadować profil konfiguracyjny (→ „Załaduj profil konfiguracyjny“) 
 

 

Wskazówka 
Profil można zaktualizować w każdym momencie przeciągając w dół widok 
menu. 

 

 

 

Rys. 121: Przeciąganie sceny w dół 
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8.10.9 Skaner kodu QR  

W menu konfiguracji można otworzyć funkcję „Skaner QR“. Za pomocą tej funkcji użytkownicy 
mogą bezpośrednio zeskanować konfiguracyjny kod QR dla ControlTouch w celu utworzenia 
konta. Po zeskanowaniu następuje zapytanie o hasło i wyświetlenie ekranu ustawień konta 
użytkownika.  

1. Otworzyć aplikację. 

2. Nacisnąć symbol narzędzia. 

3. Dotknąć "Skaner QR". Można teraz zeskanować utworzony kod QR. 

 
 

8.10.10 Informacje o ochronie danych osobowych 

1. Otworzyć aplikację. 

2. Nacisnąć symbol narzędzia. Otwiera się następujące okno: 
  

 

 

 

 

 

1. Nacisnąć „Informacje“. 

W oknie wyświetlane są informacje o ochronie danych osobowych 
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8.10.11 Symulacja obecności 
 

 

Wskazówka 
Dostęp można zabezpieczyć przez wprowadzenie PIN-u (patrz Rozdział 
„Ustawienia“ na stronie 138). 

 

W menu „Symulacja obecności“ użytkownik symulacji obecności może dodać elementy 
składowe (adresy grupowe), które mają być później zarejestrowane i odtworzone. Tu 
wyświetlane są wszystkie elementy składowe KNX dostępne dla scen i programatorów 
czasowych. 

1. Otworzyć aplikację. 

2. Nacisnąć symbol narzędzia. 

3. Dotknąć „Symulację obecności“.  

W oknie wyświetlane są elementy składowe symulacji obecności. 

Po usunięciu elementu składowego z listy wyboru (w celu usunięcia przeciągnąć w lewo i 
dotknąć), wszystkie zarejestrowane instancje zostaną usunięte z tego elementu składowego. 
Zmiany w symulacji obecności należy potwierdzić przyciskiem „Zapisz“ w prawym górnym rogu 
ekranu.  

Całkiem na górze menu symulacji obecności użytkownik może aktywować funkcję odtwarzania. 
Dezaktywacja trybu odtwarzania powoduje powrót do poprzedniego trybu.  

Istnieje albo tryb „Rejestracja“ albo tryb „Zatrzymanie“.  
 

 

Wskazówka 
Zmiany między „Rejestracją“ i „Zatrzymaniem“ można dokonać za 
pośrednictwem bezpośredniego dostępu do urządzenia.  

Jeśli po otwarciu aplikacji symulacja obecności znajduje się w trybie „Odtwarzania“, to 
wyświetlana jest wiadomość. Użytkownik może zakończyć odtwarzanie bezpośrednio poprzez 
tę wiadomość.  

Status symulacji można zmienić na programatorze czasowym (patrz Rozdział „Symulacja 
obecności - funkcja samouczenia“ na stronie 136). 

 
 

8.11 Instalowanie i ustawianie aplikacji do Apple Watch 

Za pomocą aplikacji dokonuje się bezpośredniego sterowania systemem automatyki domowej. 
Tu można na przykład ręcznie włączać i wyłączać lampy. W aplikacji wyświetlane są jedynie 
strony menu i strony udostępnione dla Apple Watch. 
 

 

Wskazówka 
■ Dodatkowo aplikacja Busch-ControlTouch® musi być zainstalowana np. na 

smartfonie. Ta aplikacja stanowi połączenie między Busch-ControlTouch® a 
aplikacją do Apple Watch. Profile ładowane są do tej aplikacji i stąd do 
aplikacji Apple Watch. 

■ W przypadku przerwania połączenia między aplikacją Apple Watch i 
smartfonem mija kilka sekund do wyświetlenia tego faktu. Tak samo dzieje 
się przy ponownym nawiązaniu połączenia. 

■ Od Rozdział 8.10 „Instalowanie i ustawianie aplikacji“ na stronie 137 należy 
przestrzegać danych dotyczących instalacji i ustawienia aplikacji np. na 
smartfonie. 
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8.11.1.1 Przebieg instalacji 

1. Załadować aplikację do smartfonu ze Store. 

2. Po dokonaniu instalacji na pulpicie Apple Watch pojawi się ikona aplikacji. 
 

8.11.1.2 Ustawienia wstępne w profilu 

Aby można było także dodatkowo obsługiwać urządzenia włączone w system magistrali KNX za 
pośrednictwem aplikacji Apple Watch, należy aktywować w profilu odpowiednie funkcji dla 
Apple Watch (ustawienie domyślne). Służy to przejrzystości w Apple Watch. Dzięki temu można 
zadecydować, aby nie wszystkie funkcje były wyświetlane. 
 

 

Wskazówka 
Proszę przestrzegać ogólnych danych dotyczących ustawienia profilu od 
Rozdział 8.6 „Tworzenie profilu“ na stronie 67. 

Na Apple Watch można wyświetlać i udostępniać strony menu i strony. W tym celu należy 
aktywować okienko „Wyświetl na Apple Watch“ (patrz poniższa ilustracja). 
 

 

Rys. 122: Ustawienie Apple Watch 
 

 

Wskazówka 
Ta funkcja jest zawsze aktywowana w ustawieniu podstawowym. 

 

8.11.1.3 Przenoszenie profili 

Po załadowaniu profilu do aplikacji smartfonu (jako przykład) (patrz Rozdział 8.10.3 
„Ustawienia“ na stronie 138), jest on bezpośrednio dostępny w tej aplikacji.  

W celu przeniesienia profilu z tej aplikacji do aplikacji Apple Watch należy postępować w 
następujący sposób: 

1. Wybrać odpowiedni profil w aplikacji smartfonu (jako przykład). 

2. Otworzyć stronę startową (stronę nawigacji) aplikacji do Apple Watch. 

3. Długie naciśnięcie przycisku powoduje przeniesienie profilu wzgl. jego załadowanie na 
nowo. 

Teraz można dodatkowo obsługiwać urządzenia zintegrowane w systemie magistrali KNX 
bezpośrednio za pomocą aplikacji Apple Watch. W tym celu w profilu muszą być aktywowane 
żądane funkcje dla Apple Watch. 
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Podręcznik techniczny KNX 2CKA002473B8903 │153
 

8.11.2 Komplikacje dla Apple Watch (szybkie uruchomienie)  

Dla Apple Watch można utworzyć komplikację, którą następnie można dodać do tarczy. 
Komplikacja ma taki sam symbol, jak aplikacja (na czarno i biało). Dotknięcie symbolu 
powoduje uruchomienie aplikacji zegarka. 
 

 

Wskazówka 
Ustawienie odbywa się w Apple Watch (w menu "Komplikacje"). 

 
 

8.12 Usuwanie urządzenia  
 

 

Wskazówka 
Proszę pamiętać, że przy dopasowywaniu urządzenia musi zawsze nastąpić 
dostęp przez myABB Living Space®. Otworzyć aplikację „Busch-ControlTouch“ 
(ścieżka: Strona startowa -> Serwis i narzędzia -> myABB Living Space®-> Moje 
instalacje -> Busch-ControlTouch®). 
W przypadku kilku urządzeń wybrać odpowiednie urządzenie z listy. W zakładce 
„Urządzenia“ można usunąć urządzenie. Należy przy tym użyć symbolu kosza. 

 

 

Wskazówka 
Profile można zachować i tym samym przyporządkować do innych urządzeń.  

 

 

Wskazówka 
Jeśli urządzenie zostało wylogowane poprzez dostęp bezpośredni, ale nadal 
jeszcze jest wyświetlane w myABB Living Space®, to można przez kliknięcie na 
link „OTWÓTZ“ w myABB Living Space® automatycznie (ponownie) wylogować 
je z myABB Living Space®. 
Tym samym oba otoczenia są znów synchroniczne. 
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9 Możliwości aktualizacji 

9.1 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego  
 

 

Wskazówka 
W tym celu potrzebny jest bezpośredni dostęp do urządzenia (patrz Rozdział 
„Ustawienia w urządzeniu (bezpośredni dostęp)“ na stronie 121).  

 

W punkcie „Ustawienia – system“ można dokonać aktualizacji oprogramowania sprzętowego. 
  

 

Rys. 123: Aktualizacja oprogramowania sprzętowego  

1. Nacisnąć przycisk „Szukaj“. 

Uruchamiane jest wyszukiwanie. 

Jeśli dostępna jest aktualizacja, jest ona automatycznie ładowana do urządzenia. 

Następnie następuje automatyczne ponowne uruchomienie urządzenia. 
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10 Konserwacja 

Urządzenie nie wymaga konserwacji. W przypadku uszkodzeń, np. podczas transportu lub 
składowania, nie wolno dokonywać żadnych napraw. W razie otwarcia urządzenia wygasają 
roszczenia do rękojmi! 

Należy zapewnić dojście do urządzenia w celu jego eksploatacji, sprawdzenia, konserwacji i 
napraw (według DIN VDE 0100-520). 

 

10.1 Czyszczenie  

Zanieczyszczone urządzenia należy czyścić miękką, suchą ściereczką. 

– Jeśli to nie wystarcza, to należy lekko nawilżyć ściereczkę roztworem mydła. 
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Przedsiębiorstwo Grupy ABB 
 
Busch-Jaeger Elektro GmbH 
Postfach 
58505 Lüdenscheid 
 
Freisenbergstraße 2 
58513 Lüdenscheid 
 
www.BUSCH-JAEGER.com 
info.bje@de.abb.com 
 
Centralny dział dystrybucji: 
Tel.: +49 2351 956-1600  
Faks: +49 2351 956-1700  
 

   Wskazówka 
W każdej chwili zastrzegamy sobie 
możliwość zmian technicznych oraz 
zmian treści niniejszej broszury bez 
uprzedzenia. 
Przy zamawianiu obowiązują 
uzgodnione szczegółowo dane. 
ABB nie przejmuje 
odpowiedzialności za ewentualne 
błędy lub niekompletność niniejszej 
broszury. 
 
Zastrzegamy sobie wszelkie prawa 
do niniejszej broszury i zawartych w 
niej tematów i ilustracji. Powielanie, 
podawanie do wiadomości osobom 
trzecim oraz wykorzystywanie 
treści, również we fragmentach, jest 
zabronione bez uprzedniej pisemnej 
zgody ABB. 
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Philips i Hue są markami Philips Electronics N.V. 
Apple Store, iPhone, iPad, iPod touch i Apple Watch są markami Apple Inc, 
zarejestrowanymi w USA i dalszych krajach. 
Google Store i Android to marki Google Inc. 
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