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1. Než začnete 
 Příkazy jsou uváděny fialovou barvou, např.: sudo reboot 

 Cesty a odkazy jsou uváděny červeně: imm/Pictures 

 Upozornění jsou uváděny oranžově: Při psaní hesla v terminálu se nezobrazují žádné znaky 

 Tipy a triky jsou uváděny zeleně: nechcete provádět konfiguraci přes iMM CC na každém 
serveru/clientu zvlášť, je možné iMM CC spustit z kteréhokoliv PC připojeného v místní síti… 

 Příklady jsou kurzívou 

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 

Gyroovladač  GO 
 bezdrátová myš reagující na pohyb ruky, slouží k ovládání menu na 

Videozóně 

iDM  iNELS Designer and Manager – sw prostředí pro konfiguraci iNELS 

iMM Client  Videozóny 

iMM Control 

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 iMM Client a TV (nebo jiným monitorem).  

WiFi    bezdrátová síť 
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Důležité příkazy konfigurace aplikace v Linuxu (zadávají se do terminálu): 

CTRL+ALT+T - vyvolání terminálu  

ifconfig – zjištění IP adresy stanice/serveru, obdoba IPCONFIG ve Windows 

mount – příkaz pro připojení určitého zařízení (CD-ROM, síťový disk, atd) 

umount – příkaz pro odpojení určitého zařízení 

sudo /etc/init.d/imm-webadmin restart – příkaz k restartování webserveru 

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: kombinovaný (analogový+ optický), HDMI. 

 

 

 

 

 

2x USB 
Digitální Video 
výstup (DVI) eSATA LAN/1Gbit 

HDMI Analog/Digital Audio IN/OUT 

2x USB  

Konektor napájení 

Redukce na optický jack 3,5 
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Videozóna 

c) Stiskem zapínacího tlačítka  na přední straně VZ zapněte. 

d) Po startu systému dojde k automatickému spuštění iMM aplikace (modrá obrazovka). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stavový řádek: Poskytuje základní informace o stavu systémových události 
 

Výběr zóny: Z výběrového seznamu zón (místností) kliknutím zvolte tu, kterou chcete ovládat 

Stav zóny: READY- připojeno a zapnuto; UNPLUGGED-odpojeno a vypnuto; 
 ERROR #- chyba v systému 
 

Aktuální čas: zobrazuje nastavený systémový čas 

Ovládací panel 
Zahrnuje tlačítka 
pro ovládaní 
multimédií 
(vysvětleno dále) 

Moduly:   Fotky,  Hudba,  Film,  Televize,  Topení,  Světlo,  Kamery,  Dveřní hláska,  Internet,  Vypnutí 
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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 5sek.) 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 rozlišení 

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 „rozbalit sem“. 

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

d) Otevřete složku a dvojklikem vyberte soubor „install.sh“. 

e) V dialogovém okně vyberete „Spustit v terminálu“. 

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. 
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1.2.4. Restart a vypnutí systému 

Stiskem klávesy „F9“ se zobrazí horní a spodní systémová lišta. V pravém horním rohu klepněte na ikonu  
. 
 Po rozbalení nabídky, vyberte požadovanou možnost: Vypnout. 

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

 

1.2.5. Nastavení statické IP adresy VZ 

Na všech VZ je z výroby nastaveno automatické získání IP adresy pomocí DHCP. Je však vhodné 
nastavit pro stanice pevnou IP adresu s patřičného rozsahu domácí sítě.  

a) Vyvolejte systémovou lištu pomocí klávesy „F9“. 

b) V horní liště klepněte levým tlačítkem myši na ikonu sítě  . 

c) Vyberte možnost „Upravit připojení“.  

d) Otevře se okno, kde vyberte síť s názvem „Drátové připojení 1„ a kliknout na tlačítko 
„Upravit“. 

e) V dalším okně   záložku „Nastavení IPv4“ a v roletovém menu „Metoda“ vyberte „ruční“. 

 

 

f) Aktivuje se tabulka, kde tlačítkem „Přidat“ aktivujete řádek pro definici adresy. 

 do sloupce „adresa“ zadejte IP adresu z patřičného rozsahu domácí sítě 

 do sloupce „síťová maska“ zadejte síťovou masku 

 do sloupce „brána“ zadejte adresu vašeho routeru a potvrďte klávesou Enter 

g) Do řádku „servery DNS“ znovu adresu vašeho routeru. 

h) Potvrďte tlačítkem „použít“, zadejte heslo a zavřete všechna okna. 
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i) Stiskněte F9, klepněte levým tlačítkem myši na ikonu síťového připojení  a zvolte 
„odpojit“. 

j) Po odpojení klepněte v horní systémové liště na ikonu síťového připojení  a místo 
„odpojit“ zvolte „drátové připojení 1“. 

 

Tímto provedete restart připojení. 

1.2.6. Nastavení vzhledu fontu (přednastaveno z výroby) 

a) Vyvolejte systémovou lištu klávesou „F9“. 

 Aplikace Systémové nástroje Předvolby Pokročilá nastavení 

b) Vybereme Motiv Motiv okna „Dust“ (pouze zaklikneme). 

V záložce „Písma“ 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. K tomuto 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 AplikaceSystémové nástrojeSprávaSprávce 
aktualizací 

b) V okně „Správce aktualizací" klepněte na tlačítko „Nainstalovat aktualizace“. 

c) Systém vás vyzve k zadání vašeho hesla, potvrďte tlačítkem „ověřit“. 

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. Kapitola 
1.2.4.).  

Nastavení automatické aktualizace 

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

  1. Spusťte si Centrum softwaru, z jeho nabídky, Upravit → Zdroje softwaru... spusťte nástroj 

pro nastavení aktualizací a softwarových zdrojů a přejděte na kartu Aktualizace. 

  2. V části Aktualizace Ubuntu si vyberte, které aktualizace se budou instalovat (pro 
automatickou aktualizaci doporučujeme povolit pouze Důležité bezpečnostní aktualizace). 

3. V části Automatické aktualizace si poté zvolte, jak často bude systém dostupnost aktualizací 
kontrolovat, a pro bezprostřední nainstalování aktualizací ihned po stažení zaškrtněte Instalovat 
bezpečnostní aktualizace bez potvrzení.  
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2. Konfigurace Network File System (dále jen NFS) 

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 

 Následující nastavení musí probíhat fyzicky na iMM Server. 

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

 (standardně Firefox). 

a) Zadejte adresu http://localhost:8080, tímto spustíte iMM CC. 

b) Zde v záložce „Configuration“ nastavte IP adresu CU jednotky a IP adresu serveru  

 (této stanice), Sqeezebox serveru, cestu do složky Music do patřičných řádků. 

c) Potvrďte změny tlačítkem „update“ a zavřete prohlížeč.  

d) Do terminálu zadejte příkaz „sudo gedit /etc/exports“. 

e) Terminál si vyžádá vaše heslo a po potvrzení klávesou Enter se otevře v textovém 
editoru soubor exports. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://localhost:8080/
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f) 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! 

g) Uložte změny do souboru a zavřete ho. 

h) 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 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, viz kapitola 5 „Konfigurace streameru“ 

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

Více o podporovaných formátech a obsahu složek v kapitole 8.3. Podporované formáty 

  V české lokalizaci Linux je nutno kopírovat do složek s anglickým názvem, tzn. Pictures (NE 

Adresa centrální jednotky iNELS 

Licenční klíč iMM 

Adresa Serveru iMM 

Cesta do složky Music 

Pomocný ID klíč 
iMM 

Adresa Squeezebox serveru 



 

 
 Verze 02- 009/2013 ver. iMM:2.868     Stránka 12 z 69 

 

Instalační manuál iMM 

Obrázky), Music (NE Hudba), …  

2.2. 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 Server 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, 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. 

 

Licenční klíč iMM 

Adresa Server iMM 

http://localhost:8090/
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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=xxxxxxx 

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 na nový řádek přidaté: 

“/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“ 

Přidáte nakonec nový řádek: 

„ IP serveru“:/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  

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. 
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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/Music 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/Music/ Music 

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 
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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 

Povolíte 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  (cat mezera /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 nulkou na konci. 

V případě nejasností zde  návod :   http://www.nti.tul.cz/~satrapa/docs/vim/ 

    

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) 

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 

http://www.nti.tul.cz/~satrapa/docs/vim/
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ln -s /mnt/nas/Music/ Music 

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 

 

2.6. Ukládání souborů do Úložiště 

Na ploše se nachází zástupce na složku „Úložiště“ s adresáři: Music, Video, Pictures, Television, 
Cameras. Tyto složky jsou přístupné z kterékoliv VZ a můžete do nich kopírovat data (z USB,CD, …) 

3. Konfigurace v iMM Control Center 

IMM Control Center (dále jen iMM CC) je webové rozhraní, sloužící pro nastavení iMM clientů a iMM 
serverů. iMM CC se spustí po zadání adresy http://localhost:8080 do vašeho internetového prohlížeče. 
Nespustí-li se iMM Control Center, napište v Terminálu: sudo /etc/init.d/imm-web admin restart. 

3.1. Nastavení iMM CC na iMM serveru 

3.1.1. Záložka Server 

 

 

 

Epsnet server pro 
komunikaci 
s centrální jednotkou 
iNELS 

Miele server pro komunikaci s Gateway miele 

RF server pro komunikaci s eLAN-RF 

Tlačítko pro vynucené 
ukončení iMM aplikace 

RPC server pro 
komunikaci s Aplikací iHC 

Logitech media server pro Audiozóny 

http://localhost:8080/
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Na této záložce je ovládání k virtuálním serverům nutným pro komunikaci 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“). Pokud jsou servery instalovány 
(viz. kapitola 1.2.3), jsou automaticky spouštěny při startu iMM. 
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3.1.2. Záložka CU Configuration 

 

  

Najdi soubor „export.pub“ 

Načti soubor 
„export.pub“ 

Výpis souboru 
„export.pub“. 
Zde jsou 
uvedeny 
jednotky, události 
a proměnné 
z iNELS, které 
jsou importovány 
do iMM. 

Ulož změny provedené ve 
výpisu ze souboru export.pub 

Adresa centrální jednotky iNELS 

Licenční klíč iMM 

Adresa Server iMM 

Cesta do složky Music 

Pomocný ID klíč 
iMM 

Adresa Squeezebox serveru 
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3.1.3. Záložka System 

 

 
V záložce System si můžete přenastavit parametry sítového nastavení popřípadě restartovat nebo úplně 
tlačítkem „Shutdown“ vypnout server. 
IP adresa se většinou nastavuje na statickou, aby se nám v průběhu času nezměnila. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nastavení síťového rozhraní 

Tlačítko pro úplné vypnutí 

Tlačítko pro restart 

IP adresa podsítě, ke které 
je iMM server připojen 

Nastavení podsítě Výchozí brána DNS server 
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3.1.4. 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 zakliknout políčko RF pod seznamem prvků.  

 

 

1) Postup pro nakonfigurování RF prvků 

a. Seznam podporovaných RF prvků 

Prvek Určení Prvek Určení 

RFTC_10_G Digitální regulátor teploty RFSA_61B Spínací aktor, 6 funkcí (box) 

RFJA_12B_24V_DC 
Roletový aktor pro 12-24 V DC 
pohony RFSA_62B 

Spínací aktor, 2 kanály, 6 funkcí 
(box) 

RFJA_12B_230V Roletový aktor pro 230 V AC pohony RFSA_61M Spínací aktor, 6 funkcí (DIN) 

RFDA_71B Stmívací aktor 7 funkcí RFSA_66M 
Spínací aktor, 6kanálů, 2 
funkce (DIN) 

RFDAC_71B 
Analogový aktor (zářivky, 
termohlavice) RFSC_61 Spínaná zásuvka, 6 funkcí 

RFDEL _71B 
Stmívací aktor (úsporné a LED 
žárovky) RFSTI_11B Spínaný teplotní senzor 

RFDS C_71 Stmívaná zásuvka, 7 funkcí RFSTI_11/G Aktor s teplotním senzorem 

RFSA_11B Spínací aktor jednofunkční (box) RFTI_10B_IN 
Teplotní senzor s integrovaným 
čidlem 

RFSC_11 Spínaná zásuvka 
RFTI_10B_OU 
T 

Teplotní senzor se svorkami pro 
připojení čidla 

 

 

 

IP adresa eLAN-RF 

Epsnet port převodníku eLAN-RF 

IP adresa iMM server 

Port pro komunikaci 

Typ RF aktoru 
Volitelné 
jméno pro 
RF aktor 
(32 znaků) 

Hardwarová adresa RF 
aktoru (6-ti místné číslo 
zobrazené na 
samotném RF aktoru 

Tlačítko pro přidání 
nakonfigurovaného RF aktoru 

Aktualizovat nastavení 
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a. Vyberete typ 

b. Vepíšete jméno dle vlastního uvážení 

c. Vyplníte adresu ve formátu 0x“adresa“(např. 0x0014AD) 

2) Prvek přidáte kliknutím na Add 

3) Restartujete iMM Server 

4) Vložíte ikonu na FP s rozdílem, že zaškrtneme RF 

 

 

  

Přepínání mezi výpisem prvků ze 
souboru export.pub na rf.pub  
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3.1.5. Záložka  Zones 

V této záložce probíhá definování jednotlivých zón použitých v sytému iMM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Název zóny 

IP adresa zóny 

Pokud se jedná o audiozónu, zvolte „yes“ 

Pokud se jedná o meteostanici, zvolte „yes“ 

Vytvořit definovanou zónu 

Seznam 
definovaných zón 

Odebrat zónu 

Seznam 
definovaných 
virtuálních zón 

Pokud se jedná o virtuální zónu, zvolte „yes“ 

Více o nastavení IR 
v 3.1.9 
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3.1.5.1. Virtual Zones 

Virtuální zóny slouží k ovládání zařízení pomocí eLAN-IR (infračervených kódů). 

Každá zóna může mít jeden eLAN-IR. V jedna virtuální zóna může vysílat až 9 odlišných kódů. 

 

 

 

Více o IR kódech v kapitole 3.1.9 IR 

Pro zprovoznění Virtuální zóny postupujte následovně: 

1. V záložce Zones vyplňte jméno zóny a jako IP adresu vyplňte IP adresu 
eLAN-IR 

2. Na otázku Is it virtual zone zvolte yes a zónu vytvořte tlačítkem create 

3. Níže v záložce Zones je seznam definovaných virtuálních zón, zde pro 
konfiguraci zóny klikněte na Configure 

4. Názvy, které vidíte, jsou názvy tlačítek v iMM Aplikaci (po pravé straně, primárně 
sloužící k ovládání multimédií) 

5. První volitelné okýnko je číslo IR signálu, který chcete vysílat. Druhý sloupeček nabízí 
3 možnosti. Tyto možnosti náleží číslu výstupu na eLAN-IR. Do třetího okýnka se 
vyplňuje počet opakování IR signálu (standardně 1). Čtvrté okýnko určuje mezeru 
mezi opakovaným vysláním IR kódu (standardně 0) 

 

 

  

Číslo IR kódu v eLAN-IR 

Číslo výstupu eLAN-IR 

Počet opakování IR kódu 

Časový odstup mezi opakováním IR kódů 

Forward, Rewind 

Next, Previous 

Volume up, down 

Power on/off 

Pause, Play 
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3.1.6. Záložka A/C 

Slouží pro definování klimatizací a jejich ovládání prostřednictvím Aplikace iHC přímo. Podporovaná 
komunikační karta pro klimatizace LG je PI485. Zapojení viz 8.6.5 (Zde můžete vidět i více info o 
nepřímém ovládání klimatizací pomocí jednotky CoolMaster). 

 

Libovolný název 
vnitřní jednotky 

Volba komunikačního rozhraní 

IP adresa převodníku 
RS485/Ethernet 

Komunikační port převodníku 
RS485/Ethernet 

Slouží k vyplnění 
centrální adresy 
klimatizace 

Vytvoří definovanou klimatizační jednotku 

Seznam již definovaných 
klimatizačních jednotek 

Centrální adresa klimatizace 
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3.1.7. Záložka Rooms 

Slouží ke konfiguraci souboru rooms.cfg, který si načítá Aplikace iHC. Více v samotném návodu 

Rooms jsou vlastně „virtuální místnosti“ (skupiny), kterými máte možnost seskupit požadované příkazy 
(tlačítky) a zóny na jednu obrazovku. 

 

 

 

 

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 ".sh" (shell) nebo 
".py" (python). 
Příklad: /home/imm/skript_svetlo.py   

Název nové místnosti 

Ovládání místnosti bude 
chráněno heslem 

Heslo a potvrzení.  
 

Editace položek v místnosti 

Odstranění místnosti 

Nastavení a 
změna hesla 

/cesta_ke_skriptu/jmeno_skriptu.sh 



 

 
 Verze 02- 009/2013 ver. iMM:2.868     Stránka 26 z 69 

 

Instalační manuál iMM 

 
 

3.1.8. Záložka Cameras 

Slouží k definování IP kamer, které chcete kontrolovat a ovládat prostřednictvím Aplikace iMM a iHC. 

HTTP a RTSP port se vyplňují, pouze pokud máte IP kamery nakonfigurované na přístup z vnější sítě.  

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 STEAMU kamery. 

Více o nastavení těchto portů viz manuál ke kameře. 

 

 

 

  

Název kamery 

IP adresa kamery 

Uživatelské jméno 

Přístupové heslo na kameru 

Typ kamery 

Seznam již definovaných kamer 

RTSP port 

HTTP port 
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3.1.9. 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 Server, 
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. Nastavení viz. 3.1.7. 
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Vytvoření čítače v iDM: 
 

  
 
Vytvoření akce inkrementování čítače: 
 

 
  

Zvolení 
uživatelské akce 

Zvolit načítávání 
požadovaného čítače 
energie 

Vybrat inkrementovat 
čítač 

Pojmenování 
čítače 

Přidání dalších 
čítačů 

Záložka 
Systém 

Záložka 
čítače 



 

 
 Verze 02- 009/2013 ver. iMM:2.868     Stránka 29 z 69 

 

Instalační manuál iMM 

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

 
 
Přiřazení hodnoty čítače v iMM Control Center 
 
 

 

 
 

  
 

 

Výběr čítačů ze souboru 
export.pub 

Pro měření spotřeby 
teplé vody 

Pro měření 
spotřeby studené 
vody 

Pro měření 
spotřeby plynu  

Pro měření 
spotřeby el. 
energie (až pro 
5 nezávislých 
měření) 

Vložení akce 
načítání energie 

Vstup jednotky binárních 
vstupů, kde je připojen 
výstup z měřícího přístroje 
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Příklad: 

  1 kWh = 100,- Kč = 100 pulzů  

Base Unit – kWh 

Impulses – 100 per 1 kWh 

Price – 1 per 1 impulse 

 

Nastavení energy meteru v iMM 
 

Ze seznamu prvků zvolíme volbu „energy management“. Ikonu si můžeme zvolit libovolnou. Po 
klepnutí na nově přidanou ikonu na FP se nám zobrazí základní obrazovka energy managementu.  

Zobrazení energy meteru v iMM 

    

 

 
 

Přepínaní základní jednotky 

Počet impulsu pro danou jednotku 

Cena jednoho impulsu 

Zadání 
měny 

Sloupec měřící spotřebu 
elektrické energie, šedé 
tlačítko zobrazí graf 
spotřeby el. energie 

Sloupec měřící 
spotřebu plynu, šedé 
tlačítko zobrazí graf 
spotřeby plynu 
 

Sloupec měřící 
spotřebu vody, šedé 
tlačítko zobrazí graf 
spotřeby vody 
 



 

 
 Verze 02- 009/2013 ver. iMM:2.868     Stránka 31 z 69 

 

Instalační manuál iMM 

Po klepnutí na šedé ikony (electric, gass, water) se zobrazí v přehledném grafu spotřeba dané 

energie. Je možné přepínat mezi grafem denním, týdenním měsíčním nebo ročním. U energií, které 

podporují měření z více zdrojů (elektřina, voda) je možné z legendy na pravém boku vypínat zobrazení 

jednotlivých grafů. 

 

 

 

Informace se vyčítají z čítače každou sekundu do dočasného souboru a každou hodinu se zapíší 

průměrné hodnoty do souboru /etc/imm/em.dat ze, kterého se počítají hodnoty pro grafy. 
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3.1.10. Záložka IR (ovládání zařízení infra-červeným signálem) 

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: 
 

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) 

 

 
Postup pro zadání IR kódů: 
1. Vyplníte IP adresu a port eLAN-IR(více o nastavení v samostatném návodu dodávanému  

k výrobku eLAN-IR) 

2. Přejdete na Builder převodníku eLAN IR, kde nahrajete potřebné kódy stisknutím Record a namířením 

dálkového ovladače na eLAN-IR, konkrétně na příjímací čočku, a stisknete příslušné tlačítko 

3. V pravém sloupci uvidíte nahrané kódy a přidělená čísla pořadí 
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  Webové rozhraní převodníku IR eLAN settings 

 

  Webové rozhraní převodníku IR eLAN Builder 

 

 

 

Port eLAN-IR 

Tlačítko Builder 

IP adresa převodníku 

Tlačítko record 

Číslo IR kodu 

Tlačítko builder 
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eLAN-IR lze nastavit přímo na webovém rozhraní serveru pod záložkou IR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zobrazí se, pokud 
eLAN-IR není připojen 

Pole pro 
importování ikon 

Pole pro správu IR 
kódů 

Vizualizační plocha 
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  iMM Control Center 

 

 

 

3.1.11. Záložka Audit 

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

 

 

Zde se píše číslo 
kódu IR pro 
hlasitost dolů 

Zde se píše číslo kódu IR 
pro vypnutí/zapnutí 

Zde se píše číslo kódu IR pro 
hlasitost nahoru 

Číslo výstupu pro příkaz 
na eLAN-IR 

Televize 

Audio zesilovač 

Počet opakování 
IR kódu 

Časová mezera mezi 
opakovaném IR kódu 
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3.2. Nastavení iMM CC na VZ iMM Client 

Nastavení iMM Client probíhá obdobně jako iMM server (viz 2.1) na adrese http://localhost:8090. 
iMM Client si stáhne veškeré informace o nastavení z iMM Server. Je pouze nutné v záložce „Server“ 
napsat správnou IP adresu iMM Server do řádku „Address of IMM server“.  Pokud jste dříve VZ 
definovali jako server je potřeba odstranit duplicitní zóny, klimatizace, místnosti, kamery a energymetry 

z patřičných záložek.  

 

  

Licenční klíč iMM 

Adresa Server iMM 

http://localhost:8090/
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4. Nastavení Floorplanu (FP) 

Půdorysů pro ovládání Osvětlení/Vytápění 

Následující nastavení je nutné provést pro každý iMM Client zvlášť. Informace 
o FP ani obrázky z adresáře „floorplans“ si clienti nestahují ze serveru. Je 
možné uložit neomezeně FP ve formátu „png“. Rozlišení a rozměry obrázku 
půdorysu jsou vždy automaticky upraveny na 1046x1046 pix. Půdorysy 
ukládejte do složky: opt/imm/gfx/floorplans. Název obrázků FP bude 
korespondovat s názvem půdorysu v Aplikaci.  

 

 Název půdorysu po umístění prvků již nelze měnit! 

 

4.1. Pohyb mezi FP 

Mezi více, než 4mi FP se pohybuje pomocí šipky nahoru a dolů. Tyto šipky mají funkci stránkování, to 
znamená, že jedno kliknutí nahoru nebo dolů je vždy pohyb o jednu stránku nahoru nebo dolů. Stránka je vždy 
4 FP.  

 

4.2. FP ikony 

Ikony jednotlivých zařízení. Pokud si chcete vytvořit své vlastní ikony, přejděte na kapitolu 8.1. 
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4.3. Přidání prvků do FP 

a) Klikněte pravým tlačítkem myši na místě FP, kde chcete umístit ikonu prvku. 

b) Otevře se dialog pro výběr prvků (ze seznamu) a dostupných ikon. 

c) Vyberte ikonu  

 Některé ikony ve výběrovém dialogu filtrují seznam aktorů (například ikona teploměru 

vyfiltruje všechny aktory kromě teplotních). 

d) Vyberete prvek ze seznamu (V dialogu je možné vyhledávání dostupných prvků na základě jejich 

názvu) 

e) Do řádku „Description“ napište popis prvku k ikoně. 

f) Zoom definuje velikost ikony a souřadnice XY definují umístění ikony na FP 

g) Potvrďte tlačítkem „Budiž“.  

                            

  ikonu lze posouvat po FP přetažením – stiskněte levé tlačítko myši při přidržené klávese Shift  

(Drag and Drop) 

  konfiguraci prvků na FP je možné kopírovat mezi iMM client (VZ) zkopírováním následujících souborů: 

  /etc/imm/lights.dat pro „Světla“ 

  /etc/imm/heaters.dat pro „Topení“ 

 Pro úspěšné přenesení FP prvků musíte přenést i samotný FP.‘ 

Výběr prvku ze souboru 
export.pub 

Výběr ikony 

Velikost ikony na FP 
Umístění na ikony na FP 

Popis ikony 

Nastavení Fontu a barvy písma 

Potvrzení definice 

Zaškrtnutím bude 
ikona sloužit 
pouze k vyčítání 
stavu nikoli 
k ovládání 

Zaškrtněte pro přepnutí na 
nakonfigurované RF prvky 

Při použití NONE se ikona 
nezobrazí a bude viditelný 
pouze popis ikony 

Pole pro vyhledávání Tlačítko najít 
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 Klimatizace musí mít vždy uvedené jméno na FP jinak ji nelze vytvořit, a jméno musí být stejné jako 
jste si zadávali v iMMCC. 

4.4. Vytápění    

FP vytápění je svými ovládacími prvky na pravé straně uzpůsoben pro ovládání vytápění. Je zde 
možné měnit nastavení jednotlivých přednastavených režimů vytápění (Minimum, Low, Normal, 
Comfort, Attentation, Auto). Přidávání prvků se řídí pravidly popsanými v kapitole 4.1. 

 

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. 

 

 

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. 

Povolení exportu 
topných okruhů pro 
vizualizaci 
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Komfort Normál Minimum Útlum 

4.5. Osvětlení   

FP je svými ovládacími prvky uzpůsoben k stmívání a spínání osvětlení. Přidání prvků se řídí pravidly 
popsanými v kapitole 4.1. Tento FP je většinou využíván i pro přidání ikon k ovládání žaluzií, Miele 

spotřebičů a k řízení spotřeby (energy management). Do Floorplanu se dostaneme pomocí ikony  
ze základní obrazovky iMM aplikace. 

 

 

 

 

  

Nastavení úrovně 
osvětlení. 

Název podlaží 

Dialogové okno 
pro definování 
nové ikony na FP. 
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4.6. Zobrazení proměnných v popisu 
ikony 

Pokud chceme zobrazit proměnnou hodnotu v popisu 
ikony např. informaci z teplotního senzoru, informace ze 
stmívače apod. 

Do „Description“ vepište „$o” (bez uvozovek) a jednotku – 
např. pro teplotu “°C”, stejný postup pro zobrazení hodnoty 
jasu u stmívatelných světel v %. U některých aktorů se 
automaticky doplňuje zobrazovaná jednotka. 

Příklad: 

Teplota:  

  Zvolit ikonu Thermometer 

IDRT2_1_TERM X F 36 REAL PUB_INOUT 
  Dialogové okno pro definování nové ikony   

Description: $o °C Venkovní teplota 

  v iMM zobrazeno jako: 23,5 °C Venkovní teplota 

   

  Stmívání: 

lbc02_rs_stmivana_zarivka_prava R F 18516 REAL PUB_INOUT 

  Description: $o % Zářivka kuchyně 

  v iMM zobrazeno jako: 50 % Zářivka kuchyně 

 

  Reálná hodnota: 

pokud se jedná o „reálné data ze vstupu“, např. napěťový analogový vstup z meteostanice, 

kdy 5V = 100km/h, použijeme vzorec „$o*20 km/h”. 

Příklad: 

  Description: $o*20 km/h Rychlost větru 

  v iMM zobrazeno jako: 60 km/h Rychlost větru 

  

Filtrovaný seznam 
prvků ze souboru 
export.pub 

Ikona 
Thermometer 
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4.7. Připojení Miele domácích spotřebičů 

Pro připojení do iMM je nutné nainstalovat bránu Miele Gate-wayXGW 2000, který přijímá informace 

od zařízení Miele po PowerLine a dále je po síti LAN, posílá k iMM Server. 

(Všechny zařízení musí být na jedné fázi. Komunikaci po silovém vedení umožnují všechny Miele 

spotřebiče, které mají logo miele@home.) 

 

       

Nastavení sítě XGW 2000 

 
Nastavená IP adresa MieleGateWay se zapisuje na iMM server do souboru /etc/imm/miele, kde už je 

z výroby přednastaven základní tvar. 

Ze seznamu prvků zvolíte volbu „miele“(Ikona se přiřadí sama).  U popisu ikony je NUTNÉ dodržet 

stejný název jako je název místnosti u spotřebiče na webovém rozhraní (Room Name). Zobrazí se 

spotřebiče pouze se stejným názvem místnosti, je to z důvodu lepší přehlednosti v ovládání Miele 

spotřebičů.  

Při připojení Miele@Home k systému iMM, restartujte iMM Server. 

 

  

Název pod kterým bude 
Gateway viditelný 

Nastavení sítě: IP adresa Miele 
gateway, maska podsítě, IP 
adresa výchozí brány  

IP adresa DNS serveru 

Síťové 
nastavení 
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  Pokud chcete zobrazit všechny spotřebiče pod jednou ikonou, nezadávejte do Description k prvku 
miele žádný text. 

  

Název Místnosti 

Pojmenování 
spotřebičů 

Definice Miele 

Zde vyplňte 
stejný název, jako 
na webovém 
rozhraní  brány 
XGW v kolonce 
Room Name. 
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V ovládací obrazovce můžeme vidět stav jednotlivých spotřebičů (název a aktivní ovládací tlačítka).  

 

 

 

 Základní zapojení Miele 

 

 

 

  

Aktivní přístroj 

Informace o přístroji 

Možnosti ovládání 
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5. Televize   

5.1. Přidání TV kanálů do iMM 

a) Proveďte naladění kanálů na Dreamboxu (dále DB) 

b) Ve webovém rozhraní zadejte IP adresu DB. 

c) V levém panelu „Television“ klikněte na seřazení podle poskytovatelů satelitního vysílání „Provider“. 

d) Poté v pravé části okna vyberte svého poskytovatele satelitního vysílání (podle využívané 
služby). Seznam programů uvidíte v pravé části okna. 

e) Klikem pravého tlačítka na ikonu obrazovky v řádku programu streamu uložíte „Uložit cíl jako …“  
do adresáře /home/imm/Television, ve formátu „název_programu.m3u“. 

f) Soubory, které se tvoří automaticky ve složce vedle m3u souborů jsou systémové 
(program_epg.txt) a obsahují EPG informace. Tyto soubory můžete smazat (Jejich označením 
a zmáčknutím delete na klávesnici), když budete mít problém s vyčítáním EPG ze serveru. 

g) Soubor lze pro kontrolu funkčnosti přehrát v programu VLC. Spustíte terminál a napíšete:  

vlc (obsah m3u) 

např. vlc http://10.10.3.155:8001/1:0:1:3700:C8C:3:EB0000:0:0:0: 

 

příklad: 

soubor Streamu obsahuje tyto informace: 

 http://192.168.1.251:8001/1:0:1:1F43:BC6:3:EB0000:0:0:0: 

 kde 192.168.1.251 – je IP adresa DB 

 kde 8001 je port na kterém DB komunikuje 

 kde 1:0:1:1F43:BC6:3:EB0000:0:0:0: je kód streamu daného programu 

 DB musí být při streamování ve standby režimu, čili vypnutý 

 

http://10.10.3.155:8001/1:0:1:3700:C8C:3:EB0000:0:0:0
http://192.168.1.251:8001/1:0:1:1F43:BC6:3:EB0000:0:0:0
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5.2. Nastavení úložiště pro TV záznam 

a) V Terminálu (Vyvoláte stisknutím CTRL+ALT+T) zadejte příkaz „telnet ip_adresa_dreamboxu“ a 

zadejte login „root“ (heslo není) potvrďte Enter. 

b) Dále pak příkazem „jpico  /etc/fstab“ otevřete soubor „fstab“. 

c) Pomocí šipek se přesuňte na konec souboru a přidejte následující řádek: 

„ip_adresa_iMM_serveru“:/home/imm/Video/Recording /mnt/nfsnfswsize=4096, rsize=4096, nolock 0 0 

 

 

Ukázka souboru fstab 

d) Uložte (CTRL+O, Enter) a ukončete soubor „fstab“ stisknutím klávesy (CTRL+X) 

e) Zadejte příkaz „mkdir /mnt/nfs“ a dále pak příkaz „mount /mnt/nfs“. 

f) Zadejte příkaz „reboot“ pro restart DB. 

g) Přejděte k DB a nastavte složku v nastavení záznamu: „Nastavení – systém –

recordingpaths“. Přidáme „/mnt/nfs“ a odebereme ostatní. Používáme barevná tlačítka a 

tlačítko „menu“ na ovladači podle popisu na obrazovce. 

h) Po restartu máte DB připraven pro nahrávání v iMM. Nahrávky jsou dostupné v iMM v 

modulu „Video“ ve složce „Recording“ ve formátu - název souboru je vždy RRRRMMDD 

HHMM – Název TV programu.ts (příklad:20120213 1320 - FILMBOX HD.ts). 
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5.3. Programování nahrávání 

Nahrávat se může začít okamžitě stiskem tlačítka na ovládacím panelu   a ukončit stiskem 

následným. 

Časování nahrávání se provádí kliknutím na název pořadu v EPG. Začátek nahrávání je pak 

nastaven na streameru podle EPG a konec nahrávání podle začátku následujícího pořadu. Pokud 

pořad již běží, začíná se nahrávat okamžitě. 

Během nahrávání nemusí být iMM Client zapnutý, záznam probíhá na iMM Server. 

Můžete zadat nahrávání dopředu tak daleko, kam až sahá EPG daného programu. 

Počet nahrávání kanálů zároveň, je úplně stejně omezeno jako online sledování ze streameru 

(Záleží na počtu streamerů nebo na počtu tunerů) 

 

 

Nahrávání pomocí EPG 
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6. Instalace a konfigurace AudioZone (AZ) 
a) Nainstalujte server pro Squeezebox z http://www.mysqueezebox.com/download/ 

b) Ve webovém prohlížeči na iMM Serveru zadejte adresu: http://localhost:9000. 

c) Klikem na „Další“ vyberte cestu k hudebním souborům /home/imm/Music>. 

d) Klikem na „Další“ vyberte cestu k playlistu /home/imm/Music> „Dokončit“ > Zavřít prohlížeč. 

 

6.1. Nastavení AZ LARA (AZ-LARA) 

 

 

 

Nastavení IP adresy: Podržíte na panelu lary tlačítko nastavení  šipkou doprava na settings  potvrdíte  

záložka LAN potvrdíte, a zde pomocí tlačítek volume vybíráte řádek, který chcete nastavit. Tlačítkem 

nastavení vejdete pro úpravu v řádku, zpět se vyjde tlačítkem power. Hodnotu čísla v řádku měníte taktéž 

tlačítky volume. Po nastavení všech údajů zmáčknete tlačítko power, Lara se zeptá, zdali nastavení uložit, 

šipkou doprava najedete na YES a potvrdíte tlačítkem nastavení. LARA se restartuje. 

 V LARA configurátoru po zapsání IP adresy a zmáčknutí tlačítka „načtení nastavení“ zaškrtnete v záložce 

Audio zóna “Aktivovat režim audiozóna“ a nastavíte si IP adresu logitech media serveru na kterém Vám běží 

server pro audiozóny. Poté uložíte tlačítkem „Uložit nastavení“. 

 

 

 

 

 

Volume + 

Volume - 

Tlačítko Power 

Tlačítko nastavení 

Šipky pro posunování 

http://localhost:9000/
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6.2. Nastavení iMM Audio Zone-R 

 

 
iMM Audio Zone-R 
Audiozónu lze připojit do sítě pomocí ethernetu. 

Veškeré nastavení přehrávače probíhá na webovém rozhraní audiozóny do kterého se dostanete pomocí 
defaultní adresy: „192.168.1.220“ Pro první konfiguraci je nutné na PC nastavit tejný rozsah podsítě např: 
„192.168.1.20“ 

Zapojení: Připojíte napájení k iMM audiozóně, počkáte přibližně 20sec. (než naběhne systém a) ethernetovým 
kabelem propojíte s PC. 

IP adresa lary 

IP adresa Logitech media serveru 

Tlačítko pro aktivaci audiozóny 

Zadávaní stanic radia 
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 Po zadání defaultní adresy na webovém rozhraní zvolíte:  

a) název audiozóny 

b) IP adresu logitech mediaserveru  

c) IP adresu audiozóny, masku a bránu 

Jakmile nastavíte vše potřebné, uložíte tlačítky „save“  

Poté si nastavíte na PC stejný rozsah podsítě- podle toho jakou IP audiozóny jste si zvolili a znovu se   
připojíte na webové rozhraní audiozóny a kliknete na tlačítko Shutdown. (tlačítko pro vypnutí) 

Nyní si již můžete audiozónu připojit do místní sítě, připojit aktivní repro nebo zesilovač pomocí jacku 3,5mm a 
připojit k napájení. Po chvilce by se měla audiozóna objevit na logitech media serveru. Do aplikace iMM ji 
přidáte stejně jako ostatní audiozóny (squeezebox,Lara). 

Poznámka: Pokud si nejste jisti předchozí popřípadě současnou IP adresou, je nutné k audiozóně připojit USB 
klávesnici, připojit k ethernetové síti a  monitoru nebo TV přes HDMI kabel a připojit napájení, po naběhnutí 
(cca 60sec.) zmáčknout klávesu Enter. Poté se  přihlásit vypsáním loginu „root“ a hesla „imm123“.  Poté co se 
přihlásíte, napíšete „ifconfig“ a potvrdíte Enter. V druhém řádku za nápisem „inet“ naleznete současnou IP 
adresu. Nyní napíšete „shutdown –h now“ příkaz pro vypnutí. 

 

6.3. Nastavení AZ Squeezebox Touch (AZ-SQB) 

Nastavení IP adresy: 

 SQB si automaticky přiřadí IP adresu, je-li v síti povoleno DHCP. Přiřazenou adresu 

naleznete přímo na SQB v sekci NastaveníPokročiléDiagnostika. 

 Doporučujeme však nastavit pevnou adresu, která Vám zajistí spolehlivou funkci např. Při 

výpadku napájení nebo při „vyčištění DHCP“ serveru. Mějte na paměti, že IP adresu SQB 

zadáváte do iMM CC – takže při nefunkčnosti je vhodné zjistit, jestli SQB „nezměnil“ IP 

adresu. To zjistíte přímo na AZ: NastaveníPokročiléDiagnostika 

Pojmenování 
audiozóny 
 

Zadání adresy 
logitech mediaserveru 
 

Nastavení síťového rozhraní 
audiozóny iMM 
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  Pevná IP adresa lze nastavit pouze při připojení k síti, kde je vypnutý DHCP server (pro 

nastavení je vhodné použít nějaký servisní switch, kde si DHCP vypněte).  

 SQB po neúspěšném přidělení IP adresy z DHCP nabídne ruční konfiguraci – IP adresy, 

brány a DNS. 

 V menu SQB jděte do „Nastavení>Pokročilé>Připojování do sítě>Zvolit síť>Připojit k 

ethernetové síti“. Nyní se zařízení pokusí získat IP adresu z DHCP, po dokončení zahlásí 

chybu „Adresa DHCP nenalezena“. Zvolte „Zadejte IP informace manuálně>Pokračovat“ 

zadejte IP adresu, masku podsítě, bránu, DNS zadané údaje potvrďte stiskem „hotovo“. 

6.4. Nasměrování na iMM Server 

 

Menu - „Nastavení>Pokročilé>Připojování do sítě>Vzdálené knihovny“ zde zadejte IP adresu 

iMM  Serveru > „Hotovo“. 

Nyní můžete na AZ z Úložiště iMM Serveru Music vybrat soubory k přehrání. 

 

 

7. Nastavení scénářů 

Pomocí scénářů si můžete vytvořit scény pro jednotlivé události (např. vypnutí světel při spuštění filmu, 

atd.) 

Ve složce: etc/imm/events 

Zde se nachází soubory, které spouštějí scénu při těchto událostech: 

 audioStart.py (při zapnutí Hudby) 

 audioEnd.py (ukončení Hudby) 

 tvEnd.py (při ukončení TV) 

 tvStart.py (při zapnutí TV) 

 videoEnd.py (při ukončení Video) 

 videoStart.py (při zapnutí Video) 

 everyMinute.py (každou minutu kontroluje stav například pohybového čidla) 

 

 soubor obsahuje příkazy z export.pub, které se v rámci dané scény vykonají. Formát 

 je následující, např. epsnet[„sa04_rs_1_roleta_dolu“]=1 - kde „sa04_rs_1_roleta_dolu“ 

 odpovídá pojmenování v IDM, resp. export *.PUB souboru z IDM do iMM. 
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 počet příkazů v souboru není omezen 

Příklad: 

Scéna vytvořená při ukončení filmu: 

epsnet["sa04_rs_1_zaluzie_nahoru"]=1    -  žaluzienahoru 

epsnet["sa04_rs_1_roleta_nahoru"]=1    -  roletanahoru 

epsnet["lbc02_rs_stmivana_zarivka_leva_ON"]=1  -  zařivkazapnout 

epsnet["lbc02_rs_stmivana_zarivka_prava_ON"]=1  -  zářivkazapnout 

epsnet["da22_rs_stmivane_osvetleni_halogeny_ON"]=1  -  halogenyzapnout 

epsnet["sa02_rs_led_osvetleni_ON"]=1    -  Led zapnout 

8. Dodatky 

8.1. Úprava a vytvoření ikon pro FP 

Ikony na seznamu prvků je možné modifikovat a přidávat nové. Ikony se nachází v adresáři 
/opt/imm/gfx/inelsitems.  

Ikony je nutné ukládat ve formátu PNG. Aplikace iMM podporuje formát zobrazování RGBA kde je alfa 
kanál určen 8 bity. 

Pro tvorbu ikon je možné použít například  opensource nástroj GIMP, kde je u PNG obrázků standard 

24bit hloubka pro barvu a 8bit pro alfa kanál. www.gimp.org 

Ikony mají rozlišení 72 ppi na obrazovku a vkládají se do rámečku 200 x 200 pixelů.  

Při tvorbě dvoustavových ikon je třeba obě tyto ikony vložit do daného adresáře, přičemž druhý stav 
má označení název _1 

 

 

  

Velikost 200x200 pixelů 

Rozlišení pro X i pro Y 72 ppi 

Vyplnit s: zvolte průhlednost 

Dialogové okno pro 
vytvoření nového obrázku 
v prostředí software GIMP 
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8.2. Screenlet 

Na hlavní obrazovce iMM aplikace se na levé straně nachází screenlet lišta. Pomocí této lišty si můžete na 

hlavní obrazovku přidat screenlety například počasí, facebooku, elektronické pošty gmail, a jiné ... 

 

 Chcete-li přidat Vámi požadovaný screenlet na plochu iMM, stačí kliknout na jeho ikonu 

 Táhnutím můžete ikonu přemísťovat 

 Nastavení probíhá kliknutím na pravé tlačítko 

 

1. Počasí  

Lokalita – Zde napište název města, kde chcete sledovat počasí například „Praha“ 

Toggle – Zmenší počasí pouze na aktuální, bez předpovědi 

Velikost – Určuje velikost screenletu 

Průhlednost – Určuje průhlednost screenletu 

Smazat – Smaže všechno nastavení a screenlet 

Zavřít – Zavře požadovaný screenlet , nastavení pro jeho zpětné vyvolání zanechá 

 

2. Gmail 

Vlastnosti 

 Update interval – Interval, po který se bude vždy email aktualizovat 

 Username – Vaše uživatelské jméno na gmailu 

 Password – Vaše heslo pro gmail 

Velikost – Určuje velikost screenletu 

Průhlednost – Určuje průhlednost screenletu 

Smazat – Smaže všechno nastavení a screenlet 

Zavřít – Zavře požadovaný screenlet , nastavení pro jeho zpětné vyvolání zanechá 

Screenlet se zobrazí po najetí 
kurzorem do levé části 
obrazovky 
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3. Facebook 

Vlastnosti 

 Update interval – Interval, po který se bude vždy email aktualizovat 

 Username – Vaše uživatelské jméno na Facebook 

 Password – Vaše heslo pro Facebook 

Velikost – Určuje velikost screenletu 

Průhlednost – Určuje průhlednost screenletu 

Smazat – Smaže všechno nastavení a screenlet 

8.3. Export konfiguračního souboru do iMM 

V prostředí iNELS Design Manager (iDM) v okně „Nastavení všeobecná“ vyberte volby dle obrázku. K 

exportu dojde při uložení projektu do centrální jednotky! 

 

 Ve vybrané složce se vytvoří dva soubory Export.exp a Export.pub, pro načtení do iMM 

Control Centru je důležitý soubor Export.pub 
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8.4. Podporované formáty 

8.4.1. Fotky: imm/Picture  

 fotky ve formátu JPG, PNG, GIF 

 rozlišení: není omezeno, čím větší (a objemnější soubor) tím větší prodleva při načítání 

 obrázky jsou automaticky nechány v původním rozlišení 

 pro zobrazení fotek ve FullScreenu je nutné tuto funkci zapnout ve spodní části Play Listu  

s fotkami ikonou  

8.4.2. Hudba: imm/Music   

 formát: MP3, FLAC, WAV, WMA 

 rozlišení: do 256 kb/s 

8.4.3. Radio: imm/Music/-Internet Radios 

 přehrává internetový stream formátu: WMA, AAC, MP3 

 přípona souboru: m3u 

 název rádia libovolný, např.: „nazev radia.m3u“ 

 streamy pro CZ rádia najdete přehledně na www.play.cz 

 příklad: 

název souboru „RockZone.m3u“ 

obsah: mms://netshow5.play.cz/rockzone128 

 seznam již vytvořených souborů CZ rádií naleznete po rozbalení instalačního balíčku v adresáři 

imm/Rádia, který je potřeba překopírovat do imm/Music/-Internet Radios 

8.4.4. Film: iMM/Video  

 video ve formátu: AVI, MPG, MP4, MKV, TS, VOB, WMV 

 titulky: soubor s příponou název_filmu.srt nebo název_filmu.sub uložený ve stejné složce,    
jako film. Název filmu samotného a názvu souboru s titulky se musí PŘESNĚ shodovat! 

 Velikost titulků je možné změnit v nastavení titulků v PlayListu pod ikonou  

 Pokud se titulky nezobrazují korektně, je nutné změnit kódování titulků. V základu je 

nastaveno kódování UNICODE. 

http://www.play.cz/
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8.5. Zařízení třetích stran 

8.5.1. Meteostanice Giom 

IP Giom Meteostanice je připojená přes ethernet s napájením PoE.  PoE (PoweroverEthernet) je 
napájení po datovém síťovém kabelu, bez nutnosti přivést napájecí napětí k přístroji dalším 
samostatným kabelem. Je tedy možné meteostanici zapojit přímo do switch, který PoE podporuje 
s podmínkou, že napájecí napětí nepřesáhne 30 V DC. Přes adaptér je možné meteostanici napájet i ze 
zásuvky. 
Pro integraci meteostanice do iMM je třeba změnit její IP adresu na IP adresu z daného rozsahu. 
Nastavení se provádí přes webové rozhraní. Prvotní zjištění IP adresy meteostanice je možné pomocí 
softwaru „Mlocator“, který je ke stažení na stránkách výrobce. 

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

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

 
 

  

http://www.mikrovlny.cz/cz/produkt/57
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Spojení s iMM serverem se definuje v iMM Control Center v záložce „Zones“ kde je nutné stav „Is it 

Giom?“ přepnout ze stavu „no“ do stavu „yes“. 

 

 

8.6 Volání mezi jednotlivými zařízeními a hláskou 

8.6.1 Nastavení serveru 

Na webovém rozhraní serveru (localhost:8080) nastavíte v záložce  intercoms: jméno, SIP jméno, heslo 

a videostream  zařízení které si předem libovolně zvolíte pro volané zařízení (hláska, iMM klient.telefon) 

a přidáte tlačítkem Add. Videostream si zkopírujete z jednotlivých zařízení, pokud ho podporují např.: 

z webového rozhraní hlásky, webkamery nebo jakékoliv IP kamery. 

Například u 2n hlásky to bude stream např.: „rtsp://192.168.88.83“ a skládá se z „ rtsp:// „ což je druh 

streamu a IP adresy hlásky.  

Jakmile si nastavíte všechna volací zařízení, uložíte stiskem Apply settings.    

Poznámka: Po kliknutí na apply setings se přepíší konfigurační soubory serveru asterisk.  Pokud 

potřebujete vlastní konfiguraci asterisku „nepoužívejte“ apply settings a upravujte konfigurační soubory 

ručně. V iMMCC nové kontakty pouze přidejte vyplněním kontaktu a kliknutím na tlačítko Add. 
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8.6.2 Nastavení klienta  

Na webovém rozhraní klienta (localhost:8080) klikněte na složku interkoms: 

Zde nastavíte přesné údaje o dané stanici, jako jste si nastavili na serveru  

Např.: name: klient1   Secret : imm123  Lock code: (kód zkopírovaný z webového rozhraní hlásky-např. 

„111„) Slouží pro otvírání elektronického zámku.             

 

 

 

 

 

 

Video Stream Heslo 

Název zařízení 

Lock code 

Zadání SIP jména 
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8.6.3 Nastavení telefonu 

Najedete do aplikace menunastavení interkomu a zde zakliknete „Povolit interkom“ 

Jako přihlašovací jméno napíšete stejný údaj jako na web. rozhraní serveru (např.samsung1) 

Také heslo se musí shodovat s tím, které je napsané na serveru. Nakonec ještě zadáte IP adresu serveru na 

kterém jste si vše nastavili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadání Lock code Zadání hesla Zadání libovolného jména 
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V aplikaci kliknete na ikonu interkomu a kliknete na „ přidat kontakt“  

Zde si protější stanici pojmenujete a zadáte její přesné SIP jméno (jméno jaké jste si zadávali na 

serveru) poté zvolíte Typ kontaktu a dáte „uložit“. 

   

 

Pro nastavení hlásky: 

   

Pojmenování 
volaného zařízení 

Zadání přesného 
SIP jména 

Pojmenování 
hlásky v telefonu 

SIP jméno stejné 
jak na serveru 

IP adresa hlásky Přihlašovací 
jméno webové 
rozhrání hlásky 

Heslo pro webové 
rozhrání hlásky 
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8.7 IP hláska  

Pro IP hlásku 2N® Helios je vhodné použít zdroj DC 12V/2A. Podrobnější informace o zapojení IP hlásky 

najdete v uživatelském manuálu výrobce. Na nové IP hlásce je nastaveno přidělení IP adresy z DHCP serveru. 

Je třeba zjistit přidělenou IP adresu hlásky (ve výpisu na routeru případně pomocí softwaru 2N® Helios IP 

Network Scanner)  

a) Přes webový prohlížeč se přihlásit na zjištěnou IP hlásky. 

             Přihlašovací jméno: admin    Heslo:  2n 

 
 

V záložce AdvancedSettings -> Network nastavit pevnou IP adresu z patřičného rozsahu a masku podsítě. 

 
b) Soubor config.ini vygenerovaný z webového rozhraní serveru z řádku kde se nachází přidaná IP hláska   

je třeba nahrát do IP hlásky přes její webové rozhraní, v záložce : 

Zadání 
přihlašovacího jména 

Zadání 
přihlašovacího hesla 
 

Nastavení síťového 
rozhraní 
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Tools ->Configuration->Uploadconfigurationfile to device 

 

Než nahrajete config.ini do hlásky, je nutné, odškrtnout poličko Network Settings. 

 

 
 

Pro úspěšné dokončení instalace je třeba zařízení po instalaci restartovat. 

8.8 Klimatizační jednotka CoolMaster 

CoolMaster 

Existuje 8 odlišných verzí pro jednotlivé výrobce klimatizací 

• CoolMaster  Daikin 1000D 

• CoolMaster  Sanyo 2000S 

• CoolMaster  Toshiba3000T 

• CoolMaster Mitsubishi Electric 4000M 

• CoolMaster LG 6000L 

• CoolMaster Fujitsu 7000F 

• CoolMaster Mitsubishi Heavy 8000MH 

• CoolMaster Hitachi 9000H 

 

Postup zprovoznění v bodech: 

1. Vše zapojit dle přiloženého schématu 

2. Nastavit převodník RS232/ETHERNET 

3. Nastavit centrální adresu na nástěnném ovladači klimatizace 

4. iMM komunikuje prostřednictvím převodníku Papouch GNOME RS232 a jeho IP adresu je třeba zadat do 
souboru /etc/imm/coolMaster.cfg společně s typem ovládací jednotky CoolMaster. 

Když se vše v pořádku nastaví, nebude na displeji CoolMasteru U00 G00, ale zobrazí se zapsaná adresa. 
Například U00 G01. Pak vše jede přes iMM klienta, avšak klimatizace jde i nadále ovládat přes lokální ovladač, 
synchronizují se navzájem. 

Vyhledání souboru 
config.ini 

Potvrzení výběru a 
Upload 

Nutno odškrtnout 
před Uploadováním 
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Postup zprovoznění názorně: 

Schéma zapojení 

 

 

 

 

 

Konektory na jednotce 
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Nastavení převodníku RS232/ETH 
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Jak nastavit Daikin centrální adresu 

 Zmáčknout a držet tlačítko  TEST po 5 sekund 

Setting mode 00 se zobrazí uprostřed a GROUP a číslo vlevo. 

 

(GROUP by mělo blikat, jestli ne, zmáčkněte  on/off tlačítko, poté by mělo blikat)  

 

 

 

 

  

Navolte požadovanou centrální adresu za pomocí tlačítka  nastavení času. 

Potvrdíte zmáčknutím on/off tlačítkem. 

 

             

Tlačítkem TEST ukončíte nastavování. 
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Nastavení CoolMasteru v iMM viz kapitola  3.1.6. 

 

 

Na FP se ikona pro CoolMaster definuje stejně jako u Miele nebo u Energy managementu. Kdy je třeba 
vybrat z výpisu prvků „ coolMaster“. 

 

  
Název musí být stejný, jak 
jsme si ho určili v záložce A/C 
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8.9 Připojení klimatizací 

Připojení klimatizací 

Rozlišujeme dva způsoby připojení klimatizací do systému iMM: 

a) Přímé 

b) Nepřímé 

Ad a) Přímé připojení znamená, že protokol ovládání klimatizace je implementován přímo v iMM. 
V současné době jsou podporovány klimatizace značky LG, na dalších se pracuje. Podporujeme 
komunikaci klimatizací LG, která se označuje   PI485. Kterákoli jednotka LG podporuje toto rozhraní, je 
možno ho propojit s aplikací iHC, přes iMM 

 

  

 

Ad b) Nepřímé propojení znamená využití komunikační jednotky CoolMaster, která umí komunikovat 

s různými druhy a výrobci klimatizace (http://www.inels.cz/media/PDF-
export/download/zarizeni_tretich_stran.pdf). CoolMaster je pak ovládán z iMM. Viz.8.5.4 
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 Propojení je pomocí převodníku 485/ETHERNET. Kroky pro nastavení komunikace: 

1. Zapojit převodník do komunikačního rozhraní klimatizace a do ethernetu 

2. Nastavit centrální adresu na klimatizaci pomocí dálkového ovladače (viz manuál ke klimatizaci) 

Příklad:  

 RESET – držet 

 MODE – držet  

 Uvolnit RESET 

 Po zobrazení 00 uvolnit MODE  

 Tlačítky pro nastavení teploty nastavit adresu vnitřní jednotky 

 Při nasměrování na vnitřní jednotku zmáčknout ON /OFF  

 Na jednotce se zobrazí adresa 

 Pro ukončení nastavení RESET ovladače 

 Pro kontrolu adresy RESET + PLASMA 

3. Nastavit převodník 

4. Přidat klimatizaci v clims v iMM webovém rozhraní (viz 3.1.4.) 

5. Přidat klimatizace v rooms v iMM webovém rozhraní (viz. 3.1.5.) 
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Nastavení převodníku 485/ethernet záložka Seriál Settings 

 

Nastavení převodníku 485/ethernet záložka Connection 

 
 


