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1. Než začneme
Než začnete

  
Příkazy jsou uváděny fialovou barvou, např.:  sudo reboot

Upozornění jsou uváděny oranžovou
barvou: 

Connection server umožňuje nastavit pouze jeden
dveřní interkom

Tipy a triky jsou uváděny zeleně:
 

V seznamu prvků můžeme přidávat a odebírat
prvky manuálně. 

Legenda:
  

Složka/Adresář  místo na disku, kde jsou uloženy soubory (fotky, filmy, videa). Adresář může
obsahovat několik dalších podadresářů.

Aplikace iMM aplikace sw aplikace na videozóně

Audiozóna AZ zóna vybavená přehrávačem hudby (Squeezebox nebo jiný) a reproboxy

EPG  elektronický programový průvodce

Ethernet LAN drátová (kabelová) síť

Floorplan FP půdorysný plán domu nebo jednotlivých místností

Full HD  rozlišení obrazu ve vysokém rozlišení (1920x1080px), detailní a ostrý
obraz. Lze dosáhnout z BlueRay přehrávačů nebo od poskytovatelů tel.
prog. v HD kvalitě.

DB DB viz. Streamer

Gyro ovladač GO bezdrátová myš reagující na pohyb ruky, slouží k ovládání menu na
Videozóně

iDM  iNELS Designer and Manager – sw prostředí pro konfiguraci iNELS

iMMClient  Videozóny

iMMControl Center iMM CC správce konfigurace iMM, dostupný přes webové rozhraní

IP Kamera  kamera připojená do systému, která přenáší obraz po Ethernetu nebo
WiFi

Linux  Operační systém VZ, na kterém je provozována aplikace iMM

LT LT levé tlačítko Gyroovladače

NFS NFS (Network File Systems) protokol pro sdílení souborů a složek

Playlist  seznam písniček, videí nebo fotek

PT PT pravé tlačítko Gyroovladače

Slideshow SS automatická prezentace fotografií

Streamer  satelitní přijímač, který streamuje televizní obraz do videozón

Stream  je odkaz (soubor) na místo (v internetu, síti, IP přehrávači či Streameru),
který poskytuje obraz či zvuk

Uložiště  místo na pevném disku iMM server, kde jsou centrálně ukládány soubory,
které sdílí všichni uživatelé systému iMM

Videozóna VZ zóna vybavená iMMClient a TV (nebo jiným monitorem).

WiFi  bezdrátová síť

Gateway GW Brána Miele

Asterisk  PBX Softwarový server pro volání pomocí technologie VOIP

 
 Linuxové příkazy vkládáme do terminálu který spustíme klávesovou zkratkou CTRL+ALT+T.



 

 

 
Důležité základní příkazy linuxu:
ifconfig - zjištění IP adresy, obdoba ipconfig ve windows

mount - příkaz pro připojení určitého zařízení (CDROM, síťový disk, flash disk, atd.)

umount - příkaz pro odpojení zařízení 

man - příkaz man zobrazuje nápovědu např. man mount

sudo shutdown now - příkaz vypne iMM Client/Server z terminálu

sudo reboot - příkaz restartuje  iMM Client/Server z terminálu

 
 iMM virtuální servery

Restart webserveru iMM CC sudo /etc/init.d/imm-webadmin restart

Restart asterisk VOIP PBX sudo /etc/init.d/asterisk restart

Restart iMM serveru sudo /etc/init.d/imm_server stop
sudo /etc/init.d/imm_server start

 



 

 

1.1. Uvedení VZ do chodu
1.1. Uvedení VZ do chodu

 
a) Po rozbalení VZ nechejte zařízení ustálit na pokojovou teplotu.
 
b) Připojte kabeláž:

 

•  Adaptér 230V/19V.
•  LAN (iMM nelze spustit bez přítomnosti aktivního síťového připojení).
•  Myš a klávesnice (připojení pomocí USB).
•  Zobrazovací zařízení: TV nebo PC monitor prostřednictvím HDMI, DVI nebo DisplayPortu.

   Zvukový výstup: analogový nebo digitální v HDMI.
 

 

 

c) Stiskem zapínacího tlačítka   na přední straně VZ zapněte.
 
d) Po zapnutí systému se spustí apliace iMM automaticky (modré pozadí).



 

 

1.2. Základní nastavení
1.2. Základní nastavení
 

Nastavení v této kapitole není nutné provádět, slouží pro případné řešení problémů a všeobecnou
pomoc v orientaci systému Linux. Většina z těchto nastavení je prováděna už ve výrobě, ale je dobré se
s nimi seznámit a v případě řešení problémů se k nim vrátit.
 

- Ukončete Aplikaci přidržením levého tlačítka myši (déle než 5 sekund) na ikoně  .
- Nyní jste na pracovní ploše Linux .

- Aplikaci je možné znovu spustit ikonou   na ploše.
 

 
1.2.1 Změna hesla

 
a) V terminálu zadejte sudo passwd a potvrďte klávesou Enter.
 
b) Budete vyzváni k zadání původního hesla (z výroby nastaveno na „imm123“), potvrďte klávesou
    Enter.
 
c) Následně zadejte nové heslo, potvrďte Enter a nové heslo zopakujte a potvrďte Enter.
 
d) Terminál zavřete křížkem v levém horním rohu.
 

             Při psaní hesla v terminálu se nezobrazují žádné znaky.
 
1.2.2 Přizpůsobení nastavení monitoru

 
Aplikaci lze provozovat i na LCD, plazmové TV či PC monitoru s nižším rozlišením než Full_HD.

V případě, že se nejeví rozlišení, jako správné je třeba znovu nainstalovat Aplikaci. Ta si při instalaci
rozpozná správné rozlišení zobrazovacího zařízení a přizpůsobí se mu. Vhodné je nastavit režim obrazu
TV na „Přizpůsobit“. Je nutné první přeinstalovat klientskou část. Pokud je verze Server/klient,
přeinstaluje se jako druhá i serverová část.

 
1.2.3 Instalace nové verze
 

a) Stáhněte si balíček s novou verzí aplikace na plochu VZ
 

b) PT myši klepněte na stáhnutý balíček a vyberte možnost „Extrac Here“.
 

c) Na ploše vznikne nová složka s názvem „iMM“.
 

d) Otevřete složku a dvojklikem vyberte soubor „install.sh“.
 
e) V dialogovém okně vyberete „Run in terminal“.
 
f) Spustí se okno s terminálem a bude žádat heslo. Z výroby je heslo nastaveno jako „imm123“.
   V případě že jste si heslo změnili, zadejte Vámi zvolené heslo a potvrďte Enter.
 
g) Postupujte podle pokynů instalace v terminálu.
 



 

 

h) Pokud bude terminál požadovat instalaci dalších balíčků, potvrďte otázku „Y“ a Enter.
 
i) Při instalací serverové částí rozbalíte baliček na plochu stejně jako u klientské verze a
   stejným způsobem nainstalujete. (soubor : „install 12.04.sh)
 
j) Po dokončení instalace se terminál automaticky zavře, poté proveďte restart dané VZ.
 
 

1.2.4  Restart a vypnutí systému
 

Stiskem klávesy „F9“ se zobrazí horní a spodní systémová lišta. Vpravém horním rohu klepněte na ikonu 
 
Po rozbalení nabídky,vyberte požadovanou možnost: Shut Down... nebo Shut Down... a v novém okně Restart
 

 Stisknutím tlačítka  se znakem na předním panelu VZ vyvolá nabídku smožnostmi pro vypnutí
    a restartování VZ.

 
 

1.2.5  Nastavení statické IP adresy VZ
 
Na všech VZ je zvýroby nastaveno automatické získání IP adresy pomocí DHCP. Je však vhodné nastavit

pro stanice pevnou IP adresu s patřičného rozsahu domácí sítě.
 

a) Vyvolejte systémovoulištupomocí klávesy „F9“.

b) Vhorní liště klepněte levým tlačítkem myši na ikonu sítě. 
 
c) Vyberte možnost „Edit Connections“.
 
d) Otevře se okno, kde vyberte síť s názvem „Wired connection 1„ a kliknout na tlačítko „Edit...“.
 
e) V dalším okně záložku „Settings IPv4“ a v roletovém menu „Method“ vyberte „Manual“.
 
f) Aktivuje se tabulka, kde tlačítkem „Add“ aktivujete řádek pro definici adresy.
 

•  do sloupce „Address“ zadejte IP adresu z patřičného rozsahu domácí sítě
•  do sloupce „Netmask“ zadejte síťovou masku
•  do sloupce „Gateway“ zadejte adresu vašeho routeru a potvrďte klávesou Enter

 
g) Do řádku „servery DNS“ znovu IP adresu vašeho routeru nebo dns server vašeho ISP.
 
h) Potvrďte tlačítkem „Save..“, zadejte heslo a zavřete všechna okna.
 

i) Stiskněte F9, klepněte levým tlačítkem myši na ikonu síťového připojení a zvolte  „Disconnect“.
 

j) Po odpojení klepněte v horní systémové liště na ikonu síťového připojení  a místo „Disconnect“ zvolte
   „Wired connection 1“. Tímto provedete restart připojení.

 
 
1.2.6  Nastavení vzhledu fontu (přednastaveno z výroby)



 

 

 
a) Vyvolejte systémovou lištu klávesou „F9“.

 

•  Application#System tools#Preferences#Advanced settings

 
b) Vybereme Theme#Window theme a zvolíme „Dust“
 
V záložce „Fonts“ nastavte fonty písma následovně:
 

•  Default font: Myriad Pro 16
•  Document font: Myriad Pro 16
•  Monospace fonf: Myriad Pro 16
•  Window title font: Myriad Pro 16
•  Po dokončení „Zavřít“

 
1.2.7  Správa aktualizací
 

Systém si sám hledá ze svých zdrojů aktualizace softwaru prostřednictvím internetu. Ktomuto účelu slouží
správce aktualizací, který se při nalezení aktualizace spouští sám a upozorňuje uživatele o možnosti stáhnutí nových
aktualizací. Je vhodné udržovat systém v aktuálním stavu.

a)  Správce aktualizaci si můžete spustit sami a zkontrolovat tak stav aktuálnosti softwaru. Vyvoláním
     systémové lišty „F9“ vybereme:
 

•  Application#System tools#Administration#Update Manager

 
b)  V okně „Update Manager" klepněte na tlačítko „Install Updates“.
 
c)  Systém vás vyzve k zadání vašeho hesla, potvrďte tlačítkem „Authenticate“.
 
d)  Systém vás bude informovat o průběhu stahování a instalace nových aktualizací.
 
e)  Po dokončení se tento průvodce sám zavře a je vhodné restartovat systém (viz. Kapitola1.2.4.).
 

 Nastavení automatické aktualizace
 

 Je možné nastavit stahování a instalaci aktualizací automaticky bez potvrzování a jakýchkoliv jiných zásahů
    uživatele…

 
a)  Spusťte si Ubuntu Software center, z jeho nabídky, Edit →Software sources.. spusťte nástroj
     pro nastavení aktualizací a softwarových zdrojů a přejděte na kartu Updates.

 
b)  V části Updates si vyberte, které aktualizace se budou instalovat (pro automatickou aktualizaci
     doporučujeme povolit pouze Důležité bezpečnostní aktualizace Important Securty updates.
 
c)  V části Automatické aktualizace si poté zvolte, jak často bude systém dostupnost aktualizací
     kontrolovat, a pro bezprostřední inainstalování aktualizací ihned po stažení zaškrtněte Instalovat
     bezpečnostní aktualizace bez potvrzení Download and install automaticaly.
 



 

 

 



 

 

2.0 Konfigurace Network File System
2. Konfigurace Network File System
 

Nastavení NFS je nutné v případě, že používáme více VZ. V případě, že použijeme jedinou VZ jako
iMM server, není nutné NFS konfigurovat.



 

 

2.1 Konfigurace NFS na VZ iMM Server
2.1 Konfigurace NFS na VZ iMM Server

 

Následující nastavení musí probíhat fyzicky na iMM Serveru.
 

a)  Stiskněte klávesu „F9“ pro zobrazení systémové lišty a spusťte webový prohlížeč (standardně Firefox).
 
b) Zadejte adresu http://localhost:8080, tímto spustíte iMM CC
 
c) Zde v záložce „Configuration“ nastavte IP adresu CU jednotky a IP adresu serveru  (této stanice),
    Sqeezebox serveru, cestu do složky Music do patřičných řádků.
 
d) Potvrďte změny tlačítkem „update“ a zavřete prohlížeč.
 
e) Do terminálu zadejte příkaz  sudo gedit /etc/exports
 
f) Terminál si vyžádá vaše heslo a po potvrzení klávesou Enter se otevře v textovém editoru soubor
exports.
 
g) Na jeho konec doplníte následující řádek:
    /home/imm „IP serveru“/“maska sítě“(rw,sync,no_subtree_check) (*V uvozovkách skutečné adresy)

     příklad:      /home/imm 10.10.3.0/255.255.255.0(rw,sync,no_subtree_check)
        u serveru VŽDY nula na konci IP adresy!
 

h) Uložte změny do souboru a zavřete ho.
 
g) Restartujte VZ.
 

Poznámka:
Adresa Squeezebox serveru, je IP adresa zařízení, na kterém je server pro přehrávání hudby
nainstalován. Cesta do složky Music, je přesně předdefinovaná cesta k složce v systému a musí
mít vždy tvar „/home/imm/Music“. Pomocný a licenční klíč je generován při výrobě a nesmí se mazat,
jinak nebude iMM Client fungovat.

Sdílené složky v Úložišti se nacházejí zde:

/home/imm/Pictures : zde se ukládají fotografie a obrázky

/home/imm/Music : zde se ukládají audio soubory

/home/imm/Video : zde se ukládají video soubory

/home/imm/Television: zde se ukládají odkazy na TV streamy, VU+ nebo streamy IP televizí.

/home/imm/Cameras : zde jsou uloženy konfigurační soubory kamer připojených do systému iMM

http://localhost:8080


 

 

2.2 Konfigurace NFS na iMM Client
2.1 Konfigurace NFS na iMM Client
Tuto část musíte provézt fyzicky na každém iMM Cient zvlášť.

a) Stiskněte klávesu „F9“ pro zobrazení systémové lišty a spusťte webový prohlížeč Firefox.

b) Zadejte adresu http://localhost:8090, tímto spustíte iMM CC

c) Zde v záložce „Configuration“ nastavte IP adresu iMM Serveru do řádku „Address of IMM server“.

d) Potvrďte tlačítkem „update“ a zavřete prohlížeč.

e) Do Terminálu zadejte příkaz  sudo gedit /etc/fstab , potvrďte klávesou Enter.

f) Budete vyzváni k zadání vašeho hesla, které opět potvrdíte klávesou Enter.

g) V textovém editoru se spustí soubor „fstab“ na jehož konec doplníte následující řádek:

    ip_imm_serveru:/home/imm /mnt/nfs nfsver=3,bg, _netdev, nolock, hard, rw, nofail, user 0 0

h) Klávesou CTRL+S uložíte soubor a klávesou CTRL+X ukončíte aplikaci

i) Nyní je NUTNÝ restart iMM Client, tím se automaticky namapuje potřebné složky ze serveru.

j) Po startu systému ukončete Aplikaci iMM a ve složce „Úložiště“ smažte následující složky
                           (Video, Music, Television, Cameras, Pictures). Poté otevřete terminál a vložte následující příkazy:   

         
   sudo ln -s /mnt/nfs/Music /home/imm/Music (příkaz pro připojení k úložišti Music)

   sudo ln -s /mnt/nfs/Video /home/imm/Video (příkaz pro připojení k úložišti Video)

   sudo ln -s /mnt/nfs/Television /home/imm/Television (příkaz pro připojení k úložišti Television)

   sudo ln -s /mnt/nfs/Cameras /home/imm/Cameras (příkaz pro připojení k úložišti Cameras)

   sudo ln -s /mnt/nfs/Pictures /home/imm/Pictures (příkaz pro připojení k úložišti Pictures)
 
k) Po zadání všech uvedených příkazů ukončete terminál a můžete spustit iMM aplikaci ikonou na ploše.

http://localhost:8090


 

 

2.3 Připojování externích harddisků
2.3 Připojování externích harddisků
 
 Server
 
 Nastavení fstab
 
 Do terminálu: sudo gedit /etc/fstab
 Přidáte nakonec nový řádek:
 “UUID=F474B7AA74B76DCC   /media/My\040Passport  ntfs-3g
defaults,nosuid,nodev,nobootwait,locale=cs_CZ.UTF-8 0 0“
 Červeně je identifikátor harddisku, tučně je napsaný název harddisku a zjistíte ho příkazem: „sudo blkid“ a je
 napsaný  za UUID=XXXXXXXXXXXXXXX  v řádku na jehož konci je ntfs. Název HDD najdeme za popiskem
 LABEL=XXXXXXXXXXXXXXX
 
 Příklad:  do terminálu:  sudo blkid objeví se:
 /dev/sda1: UUID="453a8d4f-d4fb-4c4e-8de5-ef7666e689d1" TYPE="ext4" - harddisk iMM klienta

 /dev/sda5: UUID="0a49bd69-20a7-490c-97db-6781bd794837" TYPE="swap - mechanika iMM klienta

 /dev/sdb1: LABEL="My Passport" UUID="F474B7AA74B76DCC" TYPE="ntfs" - externí harddisk

 Poznámka: Místo mezery v názvu harddisku (pokud máte) musíte doplnit
„\040„

 

 
 Nastavení exports
 Do terminálu: sudo gedit /etc/exports
 Na konci textu přidáte nový řádek:
 “/media/My\040Passport  192.168.88.0/255.255.255.0(rw,fsid=0,no_root_squash,no_subtree_check,sync)“
 Rozsah sítě se liší podle toho na jaké síti je iMM server zapojen… (192.168.88.0) Nakonec tohoto rozsahu
 píšete nulu.
 
 Client
 Nastavení fstab
 Do terminálu: sudo gedit /etc/fstab
 Na konci textu přidáte nový řádek:
 
 IPADRESA:/media/My\040Passport /media/My\040Passport / nfs nfsvers=3,rw,hard,intr 0 0

 
  Poznámka: „My\040Passport„ je název zařízení konkrétního harddisku  a v fstabu u klienta musí být

přesně definováno stejně jako v fstabu na serveru.
 



 

 

2.4 Sdílení externího uloziste – externího HDD
2.3 Sdílení externího uloziste – externího HDD
 
 Nastavení serveru:
 

a) Nastaveni fstabu provedete stejně jako u nastavení fstab Serveru 2.3.
 
b) Nastaveni Exportu provedete stejně jako u nastavení Exportu Serveru 2.3.
 
c) Restartujte server
 
d) Nyní proveďte smazání systémových složek pomocí terminálu zadáním těchto příkazů:
   
    rm -r /home/imm/Video 2>/dev/null

    rm -r /home/imm/Pictures 2>/dev/null

    rm -r /home/imm/Television 2>/dev/null

    rm -r /home/imm/Cameras 2>/dev/null
 
e) V terminálu na vytvořit složku „iMM“ na HDD

 
   Upozornění!: Název harddisku „iMM-HDD“ se bude lišit vždy podle toho, jak si konkrétní HDD
   pojmenujete

                Př.: Bude-li se Váš HDD jmenovat např. „Verbatim“  změní se názvy v následujících odkazech
                na: (mkdir /media/Verbatim/iMM)

 
    mkdir /media/iMM-HDD/iMM

    mkdir /media/iMM-HDD/iMM/Video 2>/dev/null

    mkdir /media/iMM-HDD/iMM/Video/Recording 2>/dev/null

    mkdir /media/iMM-HDD/iMM/Video/Cameras 2>/dev/null

    mkdir -m 0777 /media/iMM-HDD/iMM/Pictures 2>/dev/null

    mkdir /media/iMM-HDD/iMM/Television 2>/dev/null

    mkdir /media/iMM-HDD/iMM/Music 2>/dev/null

    mkdir /media/iMM-HDD/iMM/Cameras 2>/dev/null
 
f) Poté v terminálu vytvoříte systémové složky:
 
    ln -s /media/iMM-HDD/iMM/Music/ Music

    ln -s /media/iMM-HDD/iMM/Video/ Video

    ln -s /media/iMM-HDD/iMM/Pictures/ Pictures

    ln -s /media/iMM-HDD/iMM/Television/ Television

    ln -s /media/iMM-HDD/iMM/Music/ Music

    ln -s /media/iMM-HDD/iMM/Cameras/ Cameras
 
g) Poté již můžeme vkládat svá data!

 
 Client
 

a) Nastaveni fstabu provedete stejně jako u nastavení fstab Client 2.3.
 



 

 

b) Poté vytvoříte v terminálu symbolické odkazy:
 
    ln -s /media/iMM-HDD/iMM/Music/ Music

    ln -s /media/iMM-HDD/iMM/Video/ Video

    ln -s /media/iMM-HDD/iMM/Pictures/ Pictures

    ln -s /media/iMM-HDD/iMM/Television/ Television

    ln -s /media/iMM-HDD/iMM/Cameras/ Cameras
 

Pozn.: Pro viditelnost HDD ve složkách zadejte ještě v terminálu příkaz:
 
for path in Music Video Pictures; do [ ! -L  ~/"$path/#EXTERNAL" ] && ln -s /media ~/"$path/#EXTERNAL"; done



 

 

2.5 Nastavení sdíleného  úložiště  NAS  Synology
2.5 Nastavení sdíleného  úložiště  NAS  Synology

 
 Připojíte se na webové rozhraní NAS zadáním IP adresy zařízení NAS do webového prohlížeče.
 Povolíte službu NFS:
 
 Otevřete -  Ovladací panel > Win/Mac/NFS > Služba NFS > Povolit NFS a kliknout na  Použít
 
 Povolte službu SSH:
 Otevřete - Ovladací panel > Terminal > Povolit službu SSH
 Na svém PC si otevřete nástroj pro vzdálený přístup „ Putty“ a zadáte   IP adresu NAS  kterou chcete sdílet.
 Přihlásíte se jako „root“ zadáním loginu:  root a hesla. Nyní jste vzdáleně připojeni k NAS.
 
 Poté napíšeme: 
  mkdir /volume1/iMM

  mkdir /volume1/iMM/Video

  mkdir /volume1/iMM/Video/Recording

  mkdir /volume1/iMM/Video/Cameras

  mkdir /volume1/iMM/Pictures

  mkdir /volume1/iMM/Television

  mkdir /volume1/iMM/Music

  mkdir /volume1/iMM/Cameras
 s tím že  volume1  je pracovní složka (disk) určená ke sdílení.
 
Název Téhle složky zjistíte zadáním příkazu cat /etc/fstab Pokud by se název lišil, musíte si v seznamu příkazů
názvy změnit.
 
Po vytvoření  sdílených  složek těmto složkám ještě změníte oprávnění zadáním příkazu:
 
 chmod -R 777 /volume1/iMM/
 
Dalším příkazem vyexportujeme sdílené složky přo přístup z jiných zařízení  vi /etc/exports
 
Dáte enter  a na poslední řádek (pokud tam žádný není tak na první) vložíte následující  řádek : /volume1/iMM   
192.168.88.0/255.255.255.0(rw,sync,no_subtree_check,no_root_squash)
 
Tohle provedete zmáčknutím písmene  „ i „  které povoluje zapisování a zkopírujete řádek nebo napíšete ručně, po
zapsání
zmáčknete Esc a napíšete písmena  „ wq „ 
 
S tím že 192.168.88.0 je IP daného NAS serveru,ovšem s nulou na konci.
 
V případě nejasností zde návod. 

 
Nastavení sdílení NAS na clienta
 
Do termninálu vložíme příkaz:  „ sudo nano /etc/fstab“
Otevře se Vám okno na jehož konci napíšete tenhle řádek:
192.168.88.200:/volume1/iMM /mnt/nas nfs nfsvers=3, bg, _netdev, nolock, hard, rw, user 0 0
Na začátku řádku je IP  NAS  zařízení. (192.168.88.200)
 

 

http://www.nti.tul.cz/~satrapa/docs/vim/


 

 

Otevřete terminál , a vytvoříte symbolické odkazy:
 ln -s /mnt/nas/Music/ Music

 ln -s /mnt/nas/Video/ Video

 ln -s /mnt/nas/Pictures/ Pictures

 ln -s /mnt/nas/Television/ Television

 ln -s /mnt/nas/Cameras/ Cameras
 

Poté vytvoříte symbolický odkaz pro sdílení, vložením příkazu do terminálu:
 
for path in Music Video Pictures do  [ ! -L  ~/"$path/#EXTERNAL" ] && ln -s /media ~/"$path/#EXTERNAL"  done



 

 

3.0 Nastavení iMM Control Center iMM Server
3.0 Nastevení iMM Control Center - iMM Server
 

IMM Control Center (dále jen "iMM CC") je webové rozhraní, sloužící pro nastavení MM serveru.
iMM CC se spustí po zadání adresy http://localhost:8080 (fyzicky na iMM klientu) do vašeho internetového
prohlížeče a přihlašení pomocí přístupových údajů.

Přihlašovací údaje jsou v základním nastavení: "admin", heslo “imm123“

 

Nespustí-li se iMM CC, napište v terminálu: sudo /etc/init.d/imm-web admin restart

 Pro změnu továrního hesla napište do terminálu: passwd imm
 

  Webová stránka iMM CC bude po 15 minutách neaktivity automaticky odhlášena.  i

http://localhost:8080


 

 

Záložka Server
Záložka Server
 

V záložce Server je ovládání virtuálních serverů nutných pro komunikaci v rámci našich systémů
a se zařízeními třetích stran. V rámci diagnostiky je možné u jednotlivých virtuálních serverů zjistit jejich stav
(tlačítko „Status“), zastavit jejich běh (tlačítko „Stop“), nebo naopak spustit (tlačítko „Start“).
 

 

 Všechny virtuální servery můžete ovládat také přes službu Supervisor na adrese http://IPADRESA:9001



 

 

iMM servers management
iMM servers management
 

V nabídce iMM servers management můžeme ovládat virtuální servery běžící na serveru přes
webové rozhraní. 

 
 

 Všechny virtuální servery můžete ovládat také přes službu Supervisor na adrese http://IPADRESA:9001



 

 

Záložka Configuration
Záložka Configuration
 

V záložce Configuration probíhá základní nastavení iMM serveru nezbytné pro jeho správnou funkci.
Machine ID a Licence key je přednastaven z výroby.

 



 

 

Settings
Settings

 
Záložka Configuration slouží k hlavnímu nastavení iMM serveru nezbytné pro jeho správnou

funkci. Machine ID a Licence key je přednastaven z výroby.
 
Formáty zadávání IP adresy:
 
V případě že je centrální jednotka v jiné počítačové síti za routrem (NAT) a není dostupná přímo, je možné se
k ni připojit přes vybraný otevřený port na routeru, který je nasměrován na komunikační port CU
(CU2 port 61682, CU3 port 9999).
 
Verze CU Formát Příklad:
CU2 [IPADRESA]:[KOMUNIKAČNÍ_PORT] 10.5.15.12:8454

CU3 [IPADRESA]:[HTTP_PORT]:[KOMUNIKAČNÍ_PORT] 10.5.15.12:8080:4562
 

Komunikační port - Elkonet pro iMM server, Connection server, App iHC (CU2 port 61682, CU3 port 9999).

HTTP port - je webový server CU3 kde je uložen vytvořený soubor export.imm obvykle v umístění
  http://IPADRESA/immfiles/export.imm (port 80)

ASCI port - port pro komunikaci s CU3 po protokolu 3 tích stran (telnet), ten je nutné nejprve nastavit
  v programu IDM (volitelné)

Password - heslo pro přístupu k centrále nastavené v programu IDM (volitelně)
 
Příklad nastavení nabídky Settings:

 

 
 



 

 

Upload or edit export.pub
Upload or edit export.pub

 
Nabídka Upload or edit export.pub slouží k nahrání souboru export.pub z programu IDM, do iMM serveru

a manuální editaci prvků v prohlížeči.
 
 

 Funkce vložení souboru export.pub je pouze pro centrální jednotku iNELS2

 U centrální jednotky iNELS3 proběhne stažení automaticky po stisku tlačítka Load iNELS3 export.

 V seznamu prvků můžeme přidávat a odebírat prvky manuálně



 

 

Záložka System
Záložka System

 
V záložce System si můžete přenastavit parametry sítového nastavení popřípadě restartovat nebo úplně

vypnout tlačítkem „Shutdown“ iMM server. IP adresu doporučujeme nastavit na statickou, aby nedošlo k její změně
novým přidělením DHCP serveru.

 
 Další nabídky: Recovery network manager - obnoví Network manager v OS Ubuntu po nastavení statické IP

  adresy v IMM CC
 Shutdown - vypne iMM server

 Restart server - restartuje iMM server

 Restart server regulary - pravidelný restart iMM serveru v určený čas v týdnu

 NFS Server Configuration - aktualizuje nastavení sdílení na IMM serveru
 

 



 

 

Network settings
Network settings
 

V nabídce Network settings můžeme nastavit IP adresu serveru na výběr je volba přidělení adresy
z DHCP serveru nebo manuální nastavení statické IP adresy.
 
Příklad nastavení statické IP adresy:

 
 

Nastavením statické IP adresy deaktivuje nastavení sítě v Network manageru  můžete jej obnovit
               funkcí Recovary network manager.

Nastavením statické IP adresy deaktivuje přidělení IP adresy pomocí DHCP serveru a IP adresa bude
               nastavena dle uživatelského nastavení. Informace o síťovém nastavení IP adresy. link

 Pokud využíváte dynamické přidělení IP adresy pomocí DHCP serveru nastavte na routeru přidělení vždy stejné
IP
    adresy podle MAC adresy.
 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/IP_adresa


 

 

Recovery network manager
Recovery network manager
 

Sktisknutím tlačítka Recover můžeme obnovit síťové nastavení Network manageru, které bylo
deaktivováno nastavením statické IP adresy v nabídce Network settings.

 
 



 

 

Shutdown server
Shutdown server
 

Sktisknutím tlačítka Shutdown můžeme vzdáleně vypnout iMM server z webového rozhraní.
 

 



 

 

Restart server
Restart server
 

Sktisknutím tlačítka Restart můžeme vzdáleně restartovat iMM server z webového rozhraní.
 

 



 

 

Restart server regulary
Restart server regulary

 
V nabídce Restart server regulary můžeme nastavit opakované restártování serveru v určený čas v týdnu.

 
Příklad: Nastavení restartu serveru v podnělí  6 minut po půlnoci.
 

 



 

 

NFS Server configuration
NFS Server configuration
 

Sktisknutím tlačítka Update aktualizujeme nastavení sdílení NFS v souboru /etc/fstab.
 

 



 

 

Záložka HA-BUS
Záložka HA-BUS
 

Záložka HA-BUS slouží pro propojení iNELS3 BUS a decentralizovaného řídícího systému KNX/EIB, který
můžete následně ovládat z aplikací iHC nebo floorplánu iMM.

Další funkcí je přidání více centrálních jednotek INELS3.

 Požadavky pro propojení s KNX/EIB: Centrální jednotku iNELS3 nebo více

  Router KNX

  Export skupinových adres z programu ETS3 - 5
    

Příklad propojení iNELS3 BUS a KNX :

Nejprve přidáme IP adresu centrální jednotky iNELS3, následující heslem (volitelně) a poznámkou, přidání dokončíme
tlačítkem Add. Po přidání proběhne automatické stažení exportu z centrály a k prvkům bude přidán prefix "inels3"
poslední znak prefixu (A-H) určuje pořadí vložení.

 

Vyplníme IP adresu brány KNX routeru a uložíme tlačítkem Save. Po uložení nastavení vyhledáme soubor
exportu skupinových adres (viz. KNX export group address) a provedeme načtení exportu. Zkontrolujeme v záložce
Configurations zda výpis exportu obsahuje prvky KNX, pokud ano přejdeme do záložky Rooms a vložíme do vybrané
místnosti prvky KNX.   

 



 

 

Příklad přidání prvku KNX do místnosti  v záložce Rooms:

 

 Tento návod nepopisuje nastavení prvků KNX ale pouze propojení obou systémů mezi sebou.



 

 

iNELS3
iNELS3

 
Nejprve vyplníme IP adresu centrální jednotky iNELS3 tlačítkem Add. Po přidání proběhne automatické

stažení exportu z centrály a k prvkům bude přidán prefix "inels3" poslední znak prefixu (A-H) určuje pořadí vložení.
 

 

 

 
Prefix se skládá ze dvou částí první je "inels3" a druhá "A" (poslední písmeno A-H) označuje pořadí pro rozlišení
centrálních jednotek mezi sebou.

 
Pro správnou funkci s KNX/EIB musí být vyplněna i část KNX Gateway.

 

 Pokud centrální jednotka nemá nastaveno heslo pole pro vložení nechejte prázdné.

 Názvy prvků v místnostech bez prefixu budou převedeny automaticky.

 V poslední hardwarové revizi iMM-V4 je možné přidat až 8 ks centrálních jednotek INELS3



 

 

KNX
KNX

 
Vyplňte IP adresu brány KNX routeru a uložte tlačítkem Save. Po uložení nastavení vyhledáme

soubor exportu skupinových adres z programu ETS3 nebo vyšší a provedeme načtení exportu.

 

 
Zkontrolujeme v záložce Configurations zda výpis exportu obsahuje prvky KNX, pokud ano přejdeme
do záložky Rooms a vložíme do vybrané místnosti prvky KNX. 



 

 

KNX add actor to rooms
KNX přidání prvku do Rooms

 
Prvky KNX vkládáme do místnosti stejným způsobem jako prvky iNELS, zařízení KNX poznáme podle

prefixu knx_ .
 

Příklad bložení prvku KNX do rooms:
 

 

 



 

 

KNX export group address
KNX export group address
 

Export skupinových adres provedeme v programu ETS dle formátu: 1/1 (Name/Add.) odělené středníkem .
 

Příklad exportu skupinových adres z programu ETS:
 

  

 
Před vložením exportu je nutné ho ještě upravit a doplnit za středník datový typ dle hodnot prvku
(True, False, 0-255, 0-100) viz. KNX_DPT link

 
Přklad dopněných datových v souboru Test_group.cvs:

 
"Group name";"Address"
Dimming;0/-/-
New Middle Group;0/0/-
Dim A;0/0/1;5
Dim B;0/0/2;5
Switching;1/-/-
New Middle Group;1/0/-
D;1/0/0;1
switch A;1/0/1;1
switch BCD;1/0/2;1
Shutters;2/-/-
New Middle Group;2/0/-
Shutters1;2/0/1
Shutters2;2/0/2
Sensors;3/-/-
New Middle Group;3/0/-
Temperature;3/0/0;9
 

Podle příkladu switch A;1/0/1;1 má hodnotu za středníkem 1 dle tabulky (True, False) tzn., že o přepínač.
 

http://mknx.github.io/smarthome/plugins/knx.html


 

 

Datový
typ

Data Typ Hodnota

1 1 bit bool True | False
5 8 bit num 0-255
5.001 8 bit num 0-100
6 8 bit num -128 +127
232 3

byte
num RGB [0,0,0] - [255,255,255]



 

 

Záložka RF Configuration
Záložka RF Configuration
 

Ke komunikaci iMM s prvky bezdrátové elektroinstalace RF je zapotřebí zařízení eLAN-RF. RF prvky
se na FP přidávají stejný způsobem jako iNELS prvky. Jen je potřeba zaškrtnout políčko RF pod seznamem prvků.

       

Postup pro konfiguraci RF aktorů:
 
a) Seznam podporovaných INELS prvků

 

 
b) Pro přidání bezdrátových RF prvků do florplánu zašktrnětě RF



 

 

 Ovládání RF prvků povolte v nastavení aplikace iHC-MA, iHC-TA.



 

 

Settings
Settings
 

Pro ovládání RF prvků v nabídce Settings vložíme IP adresu zařízení eLAN-RF, který už musí být
nakonfigurován z webového rozhraní nebo aplikace iHC-MARF viz. manuál eLAN-RF.

Příklad nastavení:
 

 



 

 

Záložka Zones
Záložka Zones
 

V záložce Zones konfigurujeme zóny pro iMM server (Videozona, Audiozona, Giom, a Virtual zona) V této
části je nutné přidat videozónu pomocí jména a IP adresy pro grafické rozhraní iMM, (GUI) přepínače nechame
nastaveny na "no" a vytvoříme zonu pro iMM klienta.
 
New zone

 
V menu New zone nastavujeme zóny pro iMM server (Videozone, Audiozone, Giom, a Virtual zone)

 
Možnosti vybraných zón:

 
videozona Videozóny: pro iMM kllienty vytvoříme když necháme všechny přepínače na "no"

squeezebox Audiozóny: Audiozone-R, Squeezeboxy (Logitech), Lary

giom Meteostanice: Giom 3000

virtual zone Ovládání zón: zesilovačů a jiných přehrávačů pomocí zařízení eLAN IR pomocí ovládacích prvků v
iMM

 
Pro vložení zóny vyplňte název zóny, IP adresu a zvolte typ zóny přepnutím přepínače na yes.

 
 

 
Defined zone
 

V nabídce Defined zone jsou zobrazeny uložené zóny.
 

 
 
 
 
 



 

 

 
Příklad uložených zón:

 
 



 

 

New zone
New zone
 

V nabídce New zone konfigurujeme zóny pro iMM server (Videozona, Audiozona, Giom, a Virtuální zona)
 
videozona Videozóny: pro iMM kllienty vytvoříme když necháme všechny přepínače na "no"

squeezebox Audiozóny: Audiozone-R, Squeezeboxy (Logitech), Lary

giom Meteostanice: Giom 3000

virtual zone Ovládání zón: zesilovačů a jiných přehrávačů pomocí zařízení eLAN IR pomocí ovládacích prvků v
iMM

 
 



 

 

No zone defined
No zone defined
 

Zatím nemáte uloženy žádné zóny pokud chcete vytvořit zónu přejděte k vytvoření nové zóny do New zone
 

 



 

 

Defined zones
Defined zone
 

V nabídce Defined zone jsou zobrazeny uložené zóny.
 

Příklad uložených zón:
 

 



 

 

Defined virtual zones
Defined virtual zones
 

V nabídce Defined virtual zones jsou zobrazeny uložené virtuální zóny pro ovládání zesilovačů
a TV přes grafické rozhraní iMM. Nastavení device ID proveďte přes tlačítko Configure.

 
 



 

 

Configure
Configure
 

Úprava virtuální zóny přidání identifikátoru zařízení nakonfigurovaného v eLAN-IR přes webové
rozhrané nebo app iHC-MAIR, iHC-MIIR.

 
Příklad:

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Příklad: Číslo ID zařízení nastavíme ve webové rozhraní ELAN-IR v záložce Devices
 

 

 

 Ovládací IR kódy pro Virtualzone musí být uloženy v zařízení eLan-IR. Zařízení můžete
    nastavit pomocí app iHC-MAIR, iHC-MIIR.



 

 

Záložka Houses
Záložka Houses
 

V záložce Houses nastavujeme funkce pro příchod a odchod z domu. V aplikaci iHC-MA se funkce
 jmenuje "Monitorovat příjezd domů", která rozpozná podle různých technologií že se uživatel blíží na adresu
 svého bydliště a spustí scénu enterHouse nebo naopak exitHouse více v manuálu aplikace iHC-MA.

 
 

 
Příklad vytvoření scény enterHouse:
 

 

Uložené relé a jejich stavy ve scéně enterHouse:
 

 

 Pro správnou funkci musí být ve vašem mobilním telefonu povolena GPS, Google Lokalizace, mobilní
                 data a aktivní připojení na server iMM.



 

 

Scene
Scene
 

V nabídce Scene nastavujeme chování domu při vstupu nebo odchodu z domu. V aplikaci iHC-MA
se funkce jmenuje "Monitorovat příjezd domů", která rozpozná podle různých technologií že se uživatel blíží na
adresu svého bydliště a spustí scénu enter house více v manuálu aplikace iHC-MA.
 

 

 

 Pro správnou funkci musí být ve vašem mobilním telefonu povolena GPS, Google Lokalizace,
                mobilní data a aktivní připojení na server iMM.



 

 

Edit enterHouse or exitHouse
Edit enterHouse or exitHouse
 

Zde můžeme editovat scény enterHouse nebo Exit House...
 

 

 
Příklad přidání prvku do scény enterHouse:

 
 

 
Příklad přidání prvku do scény exitHouse:

 
  



 

 

Záložka Security Scan
Security Scan
 

Security Scan je bezpečnostní funkce, která překontruluje spuštěné spotřebiče Miele v domě
a nadefinované relé. Po stisku kontrolního prvku proběhne kontrola spuštěných spotřebičů Miele a stavy
přednastavených relé se zobrazí v tabulce na všech videozónách iMM.
 

 

Bezpečnostní funkci Security zatím nepodporují aplikace iHC ale pouze videozona iMM.



 

 

Trigger ralays
Trigger ralays
 

V nabídce Trigger relays nastavujeme kontrolní relé (spínač), které po jeho spuštění vyvolá kontrolu
na všech videozónách iMM zobrazí tabulku spuštěných spotřebičů Miele a přednastavených relé. 

 
 



 

 

Notify me if device obtains folowing state
Notify me if device obtains folowing state

 
V nabídce Notify me if device optains following state nastavujeme relé a jejich stav, ktrerý

chceme sledovat pomocí kontrolní funkce Security Scan.
 
Příklad nastavení Security Scan: 

 



 

 

EventScript
EventScript

 
V záložce EventScript vytváříme události na základě kterých se spustí přednastavený skript. Událost

se provede pokud prvek dosáhne nastavené hodnoty události. Lze využít různé druhy prvků relé ,DAC. aj..
 
 

 

EventScript využívá ASCII protokol, který je nutné nejprve zapnout v programu IDM na volný port
   a v záložce Configuration iMM CC doplnit  ASCII port pro komunikaci.



 

 

Trigger Rules
Trigger Rules
 

V nabídce Trigger Rules vytváříme událost na základě které se spustí skript.
 

            Příklad vytvoření události:
 
 

 
 

 
Podle toho jak máme nastaven ASCI protokol 3 tích stran zadáváme hodnotu v hex nebo např.
50 v HEX je 80 v DEC
 
EventScript funguje ve všech modech (HEX , HEX with prefix, DECIMAL)



 

 

Záložka Multirooms
Záložka Multirooms
 

Záložka Multiroom umožňuje nastavit synchronizované přehrávání hudby na několik audio zón.
Mutiroom vytvoříte v záložce Multirooms s definovanými zónami v IMM.
 
Podporované jsou: Audiozona-R, Logitech Squeezebox, a zóny iMM klient. 

 
 Lara zatím nepodporuje funkci Multiroom

 
 



 

 

New multiroom
New multiroom
 

V nabídce New multiroom vytváříme místnosti do kterých můžeme přiřadit více audiozón
pro synchronizované přehrávání.
 
Podporované audiozony jsou Audiozone-R, Squeezebox, a zóna iMM klienta.
 

 Lara zatím nepodporuje funkci Multiroom
 

 



 

 

Defined multirooms
Defined multirooms
 

V nabídce Defined multiroom můžeme upravovat a mazat vytvořené multiroomy.
 
 



 

 

Add to Multiroom
Add to Multiroom
 

Po editaci místnosti se zobrazí audiozony ve vybrané místnosti a tlačítkem Add to Multiroom můžeme
přidat vybranou zónu do Multi zóny

 
Příklad editace Multi zóny:

 
 



 

 

No zone defined
No zone defined
 

Zatím nemáte uloženy žádné multizóny pokud chcete vytvořit zónu přejděte k vytvoření nové multizóny
do  New multiroom

 
 



 

 

Záložka A/C
Záložka A/C
 

Záložka A/C slouží pro definování klimatizací nebo rekuperací 3 tích stran a jejich ovládání prostřednictvím
aplikace iHC.

Podporovány jsou:

 LG Clims

 Coolmaster, CoolMasterNet

 Air Pohoda

 Atrea

 Universal 0-10V

LG Clims over the modul PI-485 over Advantech Adam 4571

 

CoolMaster series 1000D, 2000S, 3000T, 4000M, 6000L, 7000F, 8000HM, 9000M, CoolMasterNet over Advantech
Adam 4571

 



 

 

CoolMasterNet

 Daikin
Fujitsu
Gree
Hitachi
Intensity
Kentatsu
LG
Midea

DK)
(FJ)
(GR)
(HT)
(MD)
(KT)
(LG)
(MD)

Mitsubishi Electric
Mitsubishi Heavy
Panasonic
Samsung
Sanyo
Toshiba
Trane
Kompatibilita: vnitřních,
venkovních jednotek.
link

(ME)
(MH)
(PN)
(SM)
(SA)
(TO)
(TR)

Other:

Atrea Duplex 180 EC4 P (0-10), Duplex 180 EC4 P (0-100)

AiRPohoda by Adam 4571

Universal 0-10V by DAC 0-10V

https://coolautomation.com/products/coolmasternet/


 

 

LG Clims
LG Clims

 
Slouží pro definování klimatizace a jejich ovládání prostřednictvím aplikace iHC nebo FP. Podporovaná

komunikační karta pro klimatizace LG je PI485. Klimatizace musí být připojena přes převodník RS485 - LAN
například přes Advantech Adam 4571.

 
 

 
Příklad uložené LG klimatizace:
 

 

 



 

 

CoolMaster
CoolMaster

 
Slouží pro definování klimatizací přes univerzální řídící jednotku Coolmaster a ovládání pomocí

aplikace iHC.
 

První fáze:
 

Nejprve nastavíme řídící jednotku Coolmasteru dle manuálu výrobce. (pomocí DIP přepínačů)
Nastavíme převodník LAN- serial485 (Doporučený převodník: Adam 4571) dle manuálu Coolmasteru
a propojíme převodník s řídící jednotkou CoolMasteru.

 
Test komunikace:

 
Pokud je klimatizace připojena k řídící jednotce správně zobrazuje střídavě na display teploty a režimy.
 
 

Druhá fáze:
 
Nastavení klimatizace ve webovém rozhraní serveru http://localhost:8080/clims a nastavíme dle obr.
uložíme nastavení tlačítkem save CoolMaster settings a vyčkáme na načtení UID klimatizací v systému
z řídící jednotky CoolMastru a pokračujeme v nastavení CoolMaster unit dle obr.

 

pokud neproběhne načtení UID klimatizací použijte tlačítko reload a zkontrolujte komunikaci převodníku
   s CoolMasterem dle manuálu.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://localhost:8080/clims


 

 

 
 

Příklad uložené klimatizace:
 

 

 
Pro starší typy je nutné nastavit převodník na příslušný port:
 

 Typ Coolmastru: 1000D, 2000S, 3000T, 4000M, 6000L, 7000F, 8000I(HM), 9000M   
 Převodník: Adam 4571 nebo Gnome 485 Port: 10001

  CoolMasterNet (v základním nastavení) Port: 10102
 

Ověření funkčnosti pomocí utility ncat ve formátu:
 

ncat IPADRESA PORT
 

Příklad ncat v terminálu:
 
 Příkaz Význam
Povel ncat 10.10.10.111 10102 Připojení na Coolmaster / Převodník

Odpověď > Vrátí znak příkazového řádku

Povel stat2 Výpis klimatizací

Odpověď 000 OFF 25C 27,80C High Heat OK 0 Vrátí stav klimatizace
 
Pro windows lze využít utilita SPU (Serial port utility)

 

 Příkazy a nastavení pinů linky pro připojení klimatizace lze najít v anglickém referenční manuálu podle
typu .např.CoolMasterNet
    CoolMasterNet
 

Maximální počet aktivních spojení na CoolMasterNet je 4 pro převodník Adam 4571 pouze 2.

https://coolautomation.com/lib/doc/prm/HTML/CMNet_PRM/index.html


 

 

Air Pohoda
Air Pohoda

 
Slouží pro definování rekuperace Air pohoda a ovládání pomocí aplikace iHC.

Rekuperace musí být připojena přes převodník RS485 - LAN například přes Advantech Adam 4571.
 

 

 
Příklad uložené klimatizace:

 



 

 

Atrea
Atrea

 
Slouží pro definování rekuperace Atrea a ovládání pomocí aplikace iHC nebo FP.

Rekuperace musí být připojena přes převodník RS485 - LAN například přes Advantech Adam 4571.
 

 

 
Příklad uložené klimatizace:
 
 



 

 

Universal 0-10V
Universal 0-10V

 
Slouží pro definování univerzální klimatizace pomocí DAC 0-10V a ovládání pomocí aplikace iHC.

 

 
Příklad uložené klimatizace:
 



 

 

Záložka Rooms
Záložka Rooms
 

Slouží ke konfiguraci souboru rooms.cfg, který si načítá aplikace iHC více v samotném návodu
aplikacím iHC. Rooms jsou vlastně „virtuální místnosti“ (skupiny), kterými máte možnost seskupit požadované
ikony a zóny do místností.
 

 

 
 

Pro název místnosti můžeme použít pouze znaky  A-Z, a-z, 0-9, -_,.
 



 

 

New room
New room

 
Slouží k definování místností pro aplikace iHC.
 

 

 
Příklad uložených místností:

 

Pro název místnosti můžeme použít pouze znaky  A-Z, a-z, 0-9, -_,.



 

 

List Rooms
List of rooms

 
Výpis uložených místností na serveru pro aplikace iHC.
 

 



 

 

Edit
Devices of rooms

 
Nabídka Devices of room slouží k editaci místností pro aplikace iHC.
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Příklad přidání prvku do pokoje House:
 

 

 
Příklad vytvoření scény v pokoji House:
 

 

 
Pro ovládání scén je možné využít naprogramovaný skript, který může spouštět různé funkce v něm nadefinované.
Je nutné dodržet absolutní cestu začínající "/" a končící koncovkou skriptu ".py" (python).

 

Typ zařízení (ikona filtruje prvky) např. typ Lamp vyfiltruje prvky na stvmívače.

 Přepnutím funkce Read only na  "yes" bude ikona zobrazovat pouze stav prvku bez možnosti ovládání.
 



 

 

Rename
Rename

 
Slouží k přejmenování již vytvořené místnosti pro aplikace iHC.
 

Příklad přejmenování místnosti "Room" na Living room:
 

 

 
 



 

 

Záložka Cameras
Záložka Cameras

 
Záložka Cameras slouží k definování IP kamer, které chcete kontrolovat a ovládat prostřednictvím

aplikace iHC. HTTP a RTSP port se vyplňují, pouze pokud máte IP kamery nakonfigurované na přístup z vnější
sítě přesměrováním portů na routeru nebo pomocí onvif protokolu. Pokud kameru vzdáleně připojíte přes HTTP
port, tak se dostanete na její webové rozhrání a můžete kameru plně ovládat. Pokud přes RTSP, pak se dostanete
pouze ke streamu kamery. Více o nastavení těchto portů viz. manuál vybrané kamery.

 
Pokud nevyplníte porty HTTP a RTSP zůstanou ve standardním nastavení HTTP port 80, RTSP port 554.
 
New camera
 
Supported cameras are:

 
  iNELS cam

  AXIS protokolu VAPIX2 od verze firmwaru kamery 4.0.X.X a VAPIX3 od firmwaru 5.0.X.X

  Kamery with Onvif protocol profile S. s certifikací Onvif link
 

Příklad integrace kamery Axis podporující Onvif:
 

Zapojte kameru dle manuálu kamery a vytvořte uživatele pro protokol Onvif může se lišit dle výrobce.
Nastavte profil video streamu: pro aplikace iHC na mjpeg/jpeg a druhý stream rtsp pro iMM server.
Pokud kamera podporuje video stream pouze přes protokol rtsp:// nastavte kodek na MPEG4 a HTTP port - iHC na
554.
 

 

www.onvif.org


 

 

 



 

 

New camera
New camera
 

V nabídce New camera přidáváme IP kamery na iMM server.
 

Příklad integrace kamery Axis podporující Onvif protokol:
 

Zapojte kameru dle manuálu kamery a vytvořte uživatele pro protokol Onvif může se lišit dle výrobce.
Nastavte profil S video streamu: pro aplikace iHC na mjpeg/jpeg a druhý stream rtsp mpeg4 /H264 pro Connection
server.
Pokud kamera podporuje video stream pouze přes protokol rtsp:// nastavte kodek na MPEG4 a HTTP port - iHC na
554.

 
 

 
 

 Service port je port protokolu onvif obvykle nastaven na portu 80. V případě že je kamera za NAT je nutné
přesměrovat na routeru
    i tento port jinak kamera nepůjde zakonfigurovat.

 
           Porty v továrním nastavením:

Kamera Axis - Onvif HTTP port: iHC:80    RTSP port - iMM:554 Podpora v aplikacích: iHC-MA,TA,Mi, Ti

Jiné Onvif kamery HTTP port: iHC:554  RTSP port - iMM:554 Podpora v mobilního streamu přes rtsp:  pouze v app. iHC-MA,TA !
 
 
 

Přiřazení video profilů k videozóně iMM a pro mobilní aplikaci iHC.
 



 

 

 

 
Výpis uložených kamer:

 
 

 



 

 

Select the stream
Select the stream
 

V  nabídce Select the stream vybíráme přednastavené streamy na kameře, které přiřadíme
mobilní aplikaci iHC.

 
Příklad:
 

 

 
 



 

 

No camera defined
No camera defined
 

Nemáte žádné uložené kamery na iMM Serveru



 

 

List of cameras
List of cameras
 

Nabídka List of cameras zobrazuje uložené kamery na iMMserveru a umožňuje editovat
vybranou kameru nebo ji odstranit z webového rozhraní.

 
 



 

 

Záložka Miele
Záložka Miele
 

V záložce Miele definujeme IP adresu zařízení Miele gateway, který slouží vzdálenému ovládání
spotřebičů přes powerline, nebo ZigBee protokol.
 
Podporováné brány jsou: XGW 2000, XGW 3000 (Firmware 1.1,1.2)

 
 

 

 Nastavená IP adresa brány Miele je uložena v souboru /etc/imm/miele



 

 

Miele
Miele
 

V nabídce Miele definujeme IP adresu zařízení Miele gateway, který slouží vzdálenému ovládání
spotřebičů přes powerline, nebo ZigBee protokol.
 
Podporováné brány jsou: XGW 2000, XGW 3000 (Firmware 1.1, 1.2)

 
 

 

 Nastavená IP adresa MieleGateWay se zapisuje na iMM server do souboru. /etc/imm/miele
 

 Relé pro restart GW slouží k vypnutí/zapnutí pokud gateway ztratí síťové spojení a pošle notifikaci
    na email uživatele.
 
 



 

 

Záložka Dominus
Záložka Dominus

 
V záložce Dominus nastavujeme přístupové údaje k EZS Milenium ze které lze přes protokol

Domiline vyčítat stavy  podsystémů a čidel a reakce na jejich změny pomocí systémových bitů
v elektroinstalaci iNELS.

 
 

 
 



 

 

Dominus
Dominus
 

V nabídce Dominus nastavujeme přístupové údaje k EZS Milenium IP adresu a komunikační port.
 

 

 

 Funkci pohybového čidla můžeme nasimulovat na vstupu odporem 3,9K
 
Připojení k EZS Milenium programem SetTermW
 

Kontrola jumperu nastaven na COM0 RS 232 nebo USB
Zapnutí vzdáleného ovládání (instalace) na tlačítkovém ovladači Dominus MP4
 

Postup:
- otevřít temper vypnout zapnout ústřednu nebo reset hw tlačítkem na EZS motherboard
- vstup do konfigurace tlačítkem 1 a čekat
- 0-INICIALIZACE-SYSTEMU
- 6-INSTALACE_DO_POCITACE (nutné připojit nejpozději do 5 minut)
- spustit SetWterm načíst nebo nahrát uloženou konfiguraci
- vytvořit místo pro historii EZS a transakční záznamy
- případně vytvořit uživatele a hesla
- aktualizovat řediče
 
 

 
Výpočet čidla:
 

Linka - zjistíme podle programu SetWterm v našem příkladu je to 2 (linka 1b=2, linka 1a=1) 
Modul – podle nastaveného přepínače DIP přepínače na modulu v našem případě 0
Vstup  modul MMR2 8 dvojtě vyvážených vstupů

 
Vzorec výpočet čidla: 17x(32 x Linka + Modul) + vstup
 
Příklad: Čidla na vstupu 1 : 17x (32x2+0)+1 = 1089

 
17 x (32 x 2 + 0) + vstup = 1088..1104   Čidla se
nebo 17 x (32 x 2 + 31) =1615-1630 (když je dip přepínač na nule)

 
 
 
 
 



 

 

 
Interpretace čidla v logu:

 
(X,Y,Z)  (STAV, ADRESA _1část, ADRESA_2_část)
 
Příklad: Vstup 1 má adresu  1089 (stav, 8, 65)
 

Y= 1089/128 =8 Celočíselně
Z= je zbytek po celočíselném dělení
tzn. 1089 mod 128 = 65 (přepnout windows kalkulačku do vědeckého modu)



 

 

Sensors
Sensors
 

V nabídce definujeme adresy pohybových čidel Line, Module, Input a párujeme na systémový bit v CU3.
Čidla  jsou vyčítány dynamicky bez návaznosti na otevření podsystému a zapisují svůj stav na definovaný
systemový bit.
 

 

 
 Narušení čidla - systémový bit = 1
 Narušení v poplachu - systémový bit = 1
 Číslo v klidu - systémový bit = 0
 

Příklad: Narušění v poplachu v programu SetTermW
 

Narušení v poplachu je v případě že je dvotý vyvýžený vstup zapojen a nakonfigurován jako poplachová část.
Pokud je čidlo ve stavu Narušení v poplachu může být uvedeno do klidu pouze deaktivací poplachu např.
tlačítkovým ovladačem EZS.

 



 

 

 

 
Příklad: Narušení čidla bez poplachu v programu SetTermW
 
Pro zjišťění pohybu v oblasti čidla bez poplachu nastavíme typ vstupu na Nepoužitý.
 

 

 Funkci pohybové čidla můžeme nasimulovat na vstupu odporem 3,9K 



 

 

Subsystems
Subsystems
 

V nabídce Subsystems nastavujeme čísla podsystémů ke kterým párujeme systémový bit v CU3.
Podsystémem se rozumí zabezpečená oblast s čidly, která může být ve stavu odemknuto nebo zamknuto.

 
 Odemknuto - systémový bit = 1
 Zamknuto - systémový bit = 0
 

Příklad vložení podsystému:
 

 



 

 

Záložka Intercoms
Záložka Intercoms

 
V záložce Intercoms konfigurujeme nastavení pro dveřní interkomy a VOIP účty pro aplikace iHC.

 
V nabídce 2N settings nastavujeme přístup (jméno, heslo) a číselný kód pro otevíření zámku Interkomu 2N.
Nastavení je následující Username a Password jsou přístupové údaje na webové rozhraní 2N a Lock code
nastavenou hodnou pro sepnutí relé 2N interkomu.
 

iMM server umožňuje na webovém rozhraní nastavit pro otevření pouze jeden dveřní interkom
               pomocí DTMF
 

Podporované jsou IP interkomy :
  2N Helios Verso

 Helios  Force

 Helios Safety

 Helios Vario

  Unitech Tashi MT 200L
 
2N settings
 

V nabídce 2N settings nastavujeme přístup (jméno, heslo) a číselný kód pro otevíření zámku Interkomu 2N.
 
 

 
New intercom account
 

V nabídce New intercom account vytváříme VOIP účty na serveru pro aplikace iHC.
 

 

 
 
 
 

https://cs.wikipedia.org/wiki/T%C3%B3nov%C3%A1_volba


 

 

Update asterisk settings
 

Tlačítkem Apply settings aktivujeme nově vytvořené VOIP účty a restartujete Asterisk PBX.
 

 

 
Intercom accounts
 

Nabídka Intercom accounts zobrazuje uložené VOIP účty na Connection serveru.
 

Příklad vloženého účtu intercomu 2N:
 
Interkom od firmy 2N vkládáme tak aby Contact name obsahoval slovo "intercom"  například: intercom2,
Intercom_Entry atd. velikost písmen nehraje roli.

 
Podle fráze "intercom" v názvu poznají aplikace že se jedná o hlásku a umožní otevření dveří přednastaveným
Lock code, pokud zvolíme jiný název bude se intercom chovat jako obyčejný kontakt a funkci otevření je třeba
nastavit manuálně v mobilní aplikaci.
 

 

Pro funkční otevírání interkomu z aplikací iHC musíme nejprve nakonfigurovat 2N settings
   na serveru nebo manuálně v app.

 

 Stream pro kameru vkládejte ve formátu rtsp://IPADRESA

 Manuální link na video interkomu v aplikaci iHC vložte v kontaktu interkomu do pole IP adresa
    ve formátu:
   
http://IPADRESA/enu/camera640x480.jpg

 

 V případě více IP interkomu 2N musí být nastaveny všechny pro otevření stejně (User name, Password,
     Lock code)



 

 

2N settings
2N settings
 

V nabídce 2N settings nastavujeme přístup (jméno, heslo) a číselný kód pro otevíření zámku Interkomu 2N.
Nastavení je následující Username a Password jsou přístupové údaje na webové rozhraní 2N a Lock code
nastavenou hodnou pro sepnutí relé 2N interkomu.

 
 

 

iMM server umožňuje na webovém rozhraní nastavit pro otevření pouze jeden dveřní interkom.
  
 
Podporované jsou IP interkomy :
  2N Helios Verso

 Helios  Force

 Helios Safety

 Helios Vario

  Unitech Tashi MT 200L
 

 V případě více IP interkomu 2N musí být nastaveny všechny pro otevření stejně (User name, Password,
    Lock code)



 

 

New intercom account
New intercom account
 

V nabídce New intercom account vytváříme VOIP účty na serveru pro aplikace iHC.
 

 

 Stream pro kameru 2N vkládejte ve formátu rtsp://IPADRESA

Pro zobrazení v aplikacích iHC musí být stream formátu mjpeg
 



 

 

Update of asterisk settings
Update asterisk settings
 

Tlačítkem Apply settings aktivujeme nově vytvořené VOIP účty a restartuje asterisk PBX.
 

 



 

 

Intercom accounts
Intercom accounts
 

Nabídka Intercom accounts zobrazuje uložené VOIP účty pro iMM server.
 

Příklad vloženého účtu intercomu 2N:
 
Interkom od firmy 2N vkládáme tak aby Contact name obsahoval slovo "intercom"
například: intercom2, Intercom_Entry atd. velikost písmen nehraje roli.

 
Podle fráze "intercom" v názvu poznají aplikace že se jedná o hlásku a umožní otevření dveří přednastaveným
Lock code, pokud zvolíme jiný název bude se intercom chovat jako obyčejný kontakt a funkci otevření je třeba
nastavit manuálně v mobilní aplikaci.
 

 

Pro funkční otevírání interkomu z aplikací iHC musíme nejprve nakonfigurovat 2N settings
   na serveru nebo manuálně v app.

 

 Stream pro kameru vkládejte ve formátu rtsp://IPADRESA

 Manuální link na video interkomu v aplikaci iHC vložte v kontaktu interkomu do pole IP address ve
    formátu:
   
http://IPADRESA/enu/camera640x480.jpg

 

 V případě více IP interkomu 2N musí být nastaveny všechny pro otevření stejně (User name,
    Password, Lock code)



 

 

Záložka Energy
Záložka Energy
 

               Přímo v iMM Aplikaci je možné přehledně zobrazovat množství spotřeby energií. Energie
se přepočítává na základě množství impulsů, které poskytují výstupy z měřičů (plynoměry, elektroměry,
vodoměry). Impulsy jsou dále zpracovávány libovolnou vstupní jednotkou systému iNELS (IM2-140M,
IM2-20/40/80B) formou čítače. Tato hodnota je prostřednictvím export.pub přenášena do iMM Serveru,
kde se v iMM CC na záložce Energy proměnná přiřazuje k Water/Gass/Electric. Samotné nastavení
přepočtu pulsů na měrnou jednotku, výběr měny a nastavení měny/jednotku se provádí v Aplikaci iMM
v aktivovaném modulu Energy. Modul Energy umožňuje zaznamenávat spotřebovanou energii za
časové období den, týden, měsíc a rok. Data se uchovávají na iMM Serveru – při vypnutí nebo výpadku
elektřiny se data neztratí. Zobrazení spotřeby je možné formou tabulky nebo grafu.

Spotřebovaná energie se ukazuje nejen v dané veličině, ale také ve finanční hodnotě.
 
Seznam podporovaných měřících přístrojů, které mají impulzní výstup, najdete zde:

1. Klikněte na tlačítko konfigurace systému (ikona kladiva a šroubováku – F11)

2. Zvolte záložku systém -> čítače

3. Přidejte čítač, který pojmenujete dle energie, kterou chcete měřit

4. Vytvoříte novou akci, kterou pojmenujete například: načítání elektřina

5. Přidáte do této akce povel, který bude uživatelská akce -> povely pro čítače -> inkrementovat čítač

6. Vyberete čítač, který odpovídá dané akci (například pro načítání elektřina dáte čítač elektřina)

7. Tuto vytvořenou akci přidáte v konfiguraci systému příslušnému binárnímu vstupu do řádku akce
při
sepnutí vstupu

8. Po vytvoření souboru export.pub a jeho načtení do iMM serveru lze v záložce ENERGY přiřadit do
řádku hodnota čítače (elektřina_VALUE) Musí být VALUE (hodnota) v řádku.

Zapojení energy meteru

Zapojení energy meteru je realizováno pomocí jednotky binárních vstupů. Výstup z podporovaného
energy meteru je rozlišen na + a - , proto je potřeba dodržet polaritu a to tak, že na svorku GND přivedeme – mínus
a na svorku IN přivedeme + plus.
 



 

 

 
Vytvoření čítače v iDM:



 

 

Vytvoření akce inkrementování čítače:



 

 

Přiřazení akce binárnímu vstupu, kde je zapojený výstup z měřícího přístroje



 

 

Přiřazení hodnoty čítače v iMM Control Center

Příklad:
                         1 kWh = 100,- Kč = 100 pulzů

Base Unit – kWh
Impulses – 100 per 1 kWh
Price – 1 per 1 impulse

 
Vytvoření čítače v IDM3 viz. Create counter IDM3
 



 

 

Energy management
Energy management
 

V nabídce Energy management vybíráme binární vstupy pro VODU, PLYN, ELEKTŘINU a přidělujme
k nim jednotky a impulzy.

 
 

 



 

 

 

 
Vytvoření čítače viz. záložka Energy



 

 

Create counter IDM3
Create counter IDM3

 
Vytvoření čítače v IDM3
 
V záložce Managers vybereme volbu System manager a přepneme se do záložky Counters kde vytvoříme
název čítače.
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Vytvoření funkce pro čítač
 
V záložce Functions vybereme volbu Function manager a vytvoříme funkci s názvem Energy Increment

 

Přesuňte ikonu přepínače a Centrální jednotky na plochu a dvojklikem na přepínač mu přiřaďte Digitalní vstup
IM3-80B.
 
V záložce Function zvolte ADD connections, vytvořte spojení natažením drátu z ikony přepínače na ikonu
Centrální
jednotky a vyberte Energy.

 

 
 
 
 



 

 

 
V záložce Function zvolte Wire manager vyberte vstup (IN) Energy a přes tlačítko Edit function upravte na 
Action:Short down  User function: Energy Increment.
 

 

 

Vložte vytvořený čítač do iMMCC Energy manegement



 

 

Záložka IR
Záložka IR
 

Slouží k nastavení převodníku eLAN-IR. Převodník eLAN-IR umožňuje ovládat zařízení třetích stran,(které
se ovládat nechají) prostřednictvím IR kódů, které se převodník naučí z původního dálkového ovladače.

 
Ovládání z iMM lze pak využít dvojím způsobem (before API 4):
 
1. Prostřednictvím virtuálního ovladače ve webovém prohlížeči (který jste si před tím libovolně

nadefinovali).
V iMM můžete tento virtuální ovladač vyvolat stisknutím tlačítka panel ve webovém rozhraní IP
převodníku.

2. Spřažením s danou zónou, ve které chcete zařízení 3. stran ovládat (TV, zesilovače)
 

IR settings
 

V nabídce IR settings nastavujeme IP adresu eLANU-IR podle toho o jakou verzi firmwaru se jedná.
 
Verze API: Verze firmwaru
Before 4 1.6.406 a nižší

After 4 1.6.508 a vyšší
 

 



 

 

 

 
V klientské části iMM v záložce Zones http://localhost:8090/zone v nabídce Control doplníme k IR typ
společně s ID nastaveného zařízení eLAN-IR.
 

 

 
  

 

 API version 4 můžete ověřit ve webovém prohlížeči na adrese http://IPADRESAeLAN-IR/api



 

 

IR settings
IR settings
 

V nabídce IR settings nastavujeme IP adresu eLANU-IR podle toho o jakou verzi firmwaru se jedná.
 
Verze API: Verze firmwaru
Before 4 1.6.406 a nižší

After 4 1.6.508 a vyšší
 
 

 
V klientské části iMM v záložce Zones http://localhost:8090/zone v nabídce Control doplníme k IR typ
společně s ID nastaveného zařízení eLAN-IR
 

 

 



 

 

  

 

 API version 4 můžete ověřit ve webovém prohlížeči na adrese http://IPADRESA_eLAN-IR/api



 

 

Elan IR before 4
Elan
 

Nastavení pro API before 4: V nabídce Elan Nastavujeme IP adresu eLANU-IR a port v základním
nastavení 61682.

 
 

Nastavení ovládacích povelů IR pro vypnutí, zapnutí, zesílení, zeslabení provedete v záložce zone
v klientské části.
 

 Verze API before 4 poslední firmware v1.6.406



 

 

Panel
Panel
 

V nabídce Panel můžeme nastavit barvu pozadí a rozlišení okna v záložky panel.
 
 

Nastavení ovládacích povelů IR pro vypnutí, zapnutí, zesílení, zeslabení provedete v záložce
zone v klientské části.



 

 

Záložka Giom
Záložka Giom
 

V záložce Giom vytváříme scény podle dat z meteostanice Giom a jejich reakce
v elektoinstalaci iNELS. 

 
The scene is performed according to the values set in the Web Interface server
(IPADRESA:8080/giom) Scéna bude provedena, když hodnota bude větší nebo menší než nastavená
hodnota scény.

 

 
Editace scény

 
 

 

Spojení se serverem se definuje v iMMControl Center v záložce „Zones“ kde je nutné stav „Is it Giom?“
přepnout ze stavu „no“ do stavu „yes“.

 

Nastavení se provádí přes webové rozhraní. Prvotní zjištění IP adresy meteostanice je možné pomocí softwaru



 

 

„Mlocator“, který je ke stažení na stránkách výrobce. link
 

Pro správnou funkci scén je nutné nejprve nastavit metostanici Giom jako zónu.
   Pokud nastavíte heslo do administrace GIOM nezapomeňte zaškrtnout Except - status.xml
 

 Informace z metostanice je možné zobrazit v aplikacích iHC nebo aplikaci iMM stisknutím
    levého tlačítka na ikoně hodin v pravé horní části aplikace

http://www.mikrovlny.cz/cz/produkt/57


 

 

Giom scene
Giom scene
 

Scéna se provede podle hodnot nastavených ve webovém rozhraní serveru Scéna bude
provedena, když hodnota bude větší nebo menší než nastavená hodnota scény.

 

 
Editace scény přidání prvku:

 
 

 
 

 

Pro správnou funkci scén je nutné nejprve nastavit metostanici Giom jako zónu.
 

 Informace z metostanice je možné zobrazit v aplikacích iHC nebo aplikaci iMM stisknutím
    levého tlačítka na ikoně hodin v pravé horní části aplikace.



 

 

Edit
Edit

 
V nabídce Edit můžeme upravovat scény. Ve vybrané scéně je možné přidávat nebo odebírat

jednotky relé..
 

Příklad úpravy vybrané scény:
 
 

 
 



 

 

Záložka Manual
Download manual

 
V záložce Manual je k dispozici ke stažení poslední verze manuálu ve formátu PDF.
 

 



 

 

Manual
Download manual

 
V nabídce Download manual po stisku tlačítka Download můžete stáhnout aktuální verzi návodu

iMM ve formátu PDF.
 

 



 

 

Záložka Default Settings
Záložka Default settings
 

Záložka Default settings slouží k uvedení serveru do továrního nastavení. První nabízenou
možností Reset all clients settings to default resetujeme klientské nastavení iMM serveru do továrního
nastavení tzn. že se nám vymažou všechy uživatelské nastavení.
 
Druhou možností je Reset all devices dependencies to default, která odstraní pouze uživatelské nastavení
které mají návaznost na jiné funkce iMM serveru.

 



 

 

Reset all server settings to default
Reset all server settings to default
 

Nabídka Reset all server settings to default slouží k vyresetování serveru do továrního nastavení
tzn. že se vymažou všechy uživatelské nastavení iMM serveru.
 

 

 
 



 

 

Reset all devices dependencies to default
Reset all devices dependencies to default
 

Nabídka Reset all devices dependencies to default, která odstraní pouze uživatelské nastavení
které mají návaznost na jiné funkce iMM serveru například relé, klimatizace aj.
 

 

 



 

 

Záložka Audit
Záložka Audit
 

Záložka Audit slouží pro zobrazení a stažení LOGU událostí pro diagnostické účely vyvojaře.
 

 

 



 

 

Logged events
Logged events
 

Nabídka  Logged events slouží pro zobrazení a stažení LOGU událostí pro diagnostické účely vyvojaře.
 

 

 



 

 

Ostatní
 



 

 

Control 4
Control 4
 

Propojení systému Control 4 s elektroinstalací iNELS pomocí iMM Serveru

 Požadavky pro propojení s Control 4: Centrální jednotku iNELS3

  Řídící jednotka HC-250, HC-350, HC-800, EA-3

  Composer software  (2.7.2, 2.8.1, 2.8.2 a vyšší)

  iMM Server verze 3.219 a vyšší
    

Nastavení probíhá v licencovaném  programu Composer prvním krokem je uložení iNELS ovladačů:
 

 iNELS3_Master_Driver.c4i - Hlavní ovladač propojení mezi a iMM Serverem do C4

 iNELS3_Switch.c4i - Spínací jednotky SA3

 iNELS3_Dimmer.c4i - Stmívače DA3, DAC3

 iNELS3_PIR.c4i - Sledování narušení pomocí pohybového PIR čidla na vstup IM3

 iNELS3_RGB.c4i - Ovládání RGB pomocí aktoru RFDA-73M/RGB

 iNELS3_Therm.c4i - Teplotní čidlo

 iNELS3_Thermostat.c4i - Termostat vytvořený v programu iDM (topení, chlazení)

 iNELS3_Blinds.c4i - Žaluzioný ovladač pro JA3/20B/DC, SA3
 

překopírujte všechny tyto soubory do umístění  C:\Users\user\Documents\Control4\Drivers a spusťte
Composer pro.

 
            Připojíme se na IP adresu řídící jednotky C4 (Director), a následně vložíme do projektu     

iNELS3_Master_Driver, kterému nastavíme IP adresu iMM Serveru.
Přidání iNELS3 Driveru do projektu
 
Postup:  Přepněte se do menu System design a pokračujte v okně Items kde v záložce Search
vyhledejte "iNELS" a dvojklikem vložte vybraný ovladač do projektu.
 

 Jako první přidejte iNELS3 Master Driver až poté vkládejte ostatní ovladače iNELS3
 
Vložení IP adresy do Master Driveru
 
Postup: Přejděte do menu Connections kde vyberte iNELS3 Master Driver dále pokračujte
nahoře do záložky Network, kde otevře iNELS 3 Master Driver a vložte IP adresu.
 



 

 

 

 
Příklad vložení stmívače do ovladače iNELS3_Dimmer
 

 

 
Nejprve si vybereme jednotku z výpisu v iMMCC v záložce Configuration  poté 
 
DA3-22M_OUT1_000021 Y B 17039361 REAL PUB_INOUT
 
přidáme do projektu iNELS3_Dimmer změníme název a vložíme adresu jednotky Device Address: 17039361.
Debug mode je volitelný parametr, pokud nastavíme Print and Log můžeme ověřit v záložce lua  změny stavu. 
 
Příklad vložení řízení topného a chladícího okruhu
 



 

 

 

 
Přidáme do projektu iNELS3_Thermostat změníme název a pokračujeme v nastavení v záložce Properties:
 
Nejprve si vybereme jednotku chladícího/topného okruhu stateTH z výpisu v iMMCC v záložce Configuration a poté 
 
NázevOkruhu_StateTH 2181234690 Y B REAL PUB_INOUT
...
 
vyhledáme adresy spínacího relé pro chlazení a topení pokud máme jenom samostaný okruh chlazení
nebo nebo topení, doplníme chybějící položku systémovým bitem který vytvoříme jen pro tento účel v programu IDM.
 
Dále nastavíme přednastavené hodnoty teplot minimum,útlum,normal,comfort pro topnou i chladící oblast odělené
čárkami "," pokud máme jenom samostatný okruh doplníme do chybějící oblasti opačné hodnoty dle obr.

 
Debug mode je volitelný parametr, pokud nastavíme na Print and Log můžeme ověřit v záložce lua  změny stavu.
 

 Po ukončení nastavení v programu Composer pro restartujte C4 director.
 
Poznámka:  Termostat můžete měnit mody (útlum, minimum, normal, komfort) v základu pouze do další časové
                 značky. Funkce přímého nastavení teploty módu v aplikaci zatím není podporována.
 



 

 

Television
EPG -  Elektronický programový průvodce
 

U televizních programů se zobrazuje elektronický programový původce na několik dnů dopředu.
 

Spuštění programu na základě EPG
 

Plánované spuštění oblíbeného pořadu provedeme pomocí pravého tlačítka v programové nabídce
EPG daného kanálu, vybraný pořad zmodrá a čeká na spuštění vybraného pořadu, který se spustí nebo
přepne na záčátku pořadu.

 
 

 

Označit můžeme pouze jeden pořad v případě označení více pořadů bude spuštěn jen ten který byl
nastaven jako poslední.
 
REC -  Nahrávání video streamu
 

Probíhající televizní streamy můžeme nahrát pomocí tlačítka Rec nebo naplánovat nahrání podle EPG.
 
Plánované nahrávání pomocí EPG nastavíme klepnutím levého tlačítka myši na vybraný filmový titul v
nabídce EPG.
 



 

 

 

 

Označit můžeme více pořadů pro plánované nahrávání čekající programy na nahrávání signalizuje zelená
tečka před názvem titulu.



 

 

EPG
EPG -  Elektronický programový průvodce
 

U televizních programů se zobrazuje elektronický programový původce na několik dnů dopředu v případě .
 

Spuštění programu na základě EPG
 

Plánované spuštění oblíbeného pořadu provedeme pomocí pravého plačítka v programové nabídce EPG
daného kanálu,

vybraný pořad zmodrá a čeká na spuštění vybraného pořadu, který se spustí nebo přepne na záčátku pořadu.
 
 

 

 
 

 

Označit můžeme pouze jeden pořad v případě označení více pořadů bude spuštěn jen ten který byl
nastaven jako poslední.



 

 

REC
REC -  Nahrávání video streamu
 

Probíhající televizní streamy můžeme nahrát pomocí tlačítka Rec nebo naplánovat nahrání podle EPG.
 
Plánované nahrávání pomocí EPG nastavíme klepnutím levého tlačítka myši na vybraný filmový titul v
nabídce EPG.
 

 

 

Označit můžeme více pořadů pro plánované nahrávání čekající programy na nahrávání signalizuje zelená
tečka před názvem titulu.



 

 

Vytápění
Vytápění
 

Ovládání vytápení z floorplánu pomocí ikony termostat pomocí StateTH. Je zde možné měnit nastavení
jednotlivých přednastavených režimů vytápění (Minimum, Low, Normal, Comfort) do další časové značky topného
programu, nebo přepnout zpět do automatického režimu (AUTO).

Přepnutí do režimu AUTO z floorplánu umožňují pouze CU2. 

a) Pokud chcete ovládat jednotlivé režimy vytápění, musíte v IDM softwaru povolit, dle obrázku níže, aby
se exportovali i ovládání a nastavení programu vytápění. Ve správci časových/týdenních programů,
část nastavení exportu pro vizualizaci.

Povolení exportu topných okruhů pro vizualizaci
 

 
b) Na FP po kliknutí zvolíte ze seznamu prvků export.pub, která obsahuje StateTH

c) Zvolíte ikonu termostatu 
d) Do „description“ se automaticky vyplní $o °C (v popisu ikony se doplní za $o proměnná hodnota

teploty). Za tento popisek můžeme doplnit vlastní popis ikony.
e) Na FP se objeví ikona teploměru se zvoleným teplotním režimem a teplotou, která odpovídá

zvolenému režimu. Režimy lze přepínat tlačítky na pravé straně FP.



 

 

 

Komfort Normál Minimum Útlum (LO)

Konfigurace v IDM3

Konfigurace topného okruhu provedeme v záložce Managers kde vybereme System manager a přepneme
se do HeatCoolareas.
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RS-232 Řazení pinů
 

Pin. No. Description
Pin 1 DCD

Pin 2 Rx

Pin 3 Tx

Pin 4 DTR

Pin 5 GND

Pin 6 DSR

Pin 7 RTS

Pin 8 CTS

Pin 9 RI
 

 
 

 
RJ-48 Řazení pinů - RS-422
 

Pin. No. Description
1 Tx -

4 Tx +

5 GND

7 Rx +

9 Rx -
 

RJ-48 řazení pinů - RS-485
 

Pin. No. Description
1 Data -

4 Data +

5 GND
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