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• Connection Server je prostředník v komunikaci jednotek iNELS BUS 
System se zařízeními třetích stran, pro které předkládá jejich protokoly.

• Umožňuje prostřednictvím aplikace iHC ovládání všech těchto tech-
nologií z jediné aplikace.

• Zařazením Connection Serveru do systému je možné z aplikace iHC 
ovládat kromě sběrnicových jednotek (osvětlení, žaluzie, vytápění 
atd.) také IP kamery, klimatizace, rekuperace nebo domácí spotřebiče 
Miele.

• Dále umožňuje komunikaci s domovními hláskami 2N, umí zprostřed-
kovat informace z meteostanice Giom nebo data z měřičů spotřeby 
energie (elektřina, voda, plyn), které vizualizuje do přehledných grafů.

• Zařízení Connection Server využívá hardware Raspberry Pi a aplikace 
vyžaduje licenci vztaženou k MAC adrese zařízení.

• Ve spojení se zařízením Connection Server je doporučováno využití 
nepřerušitelného zdroje napětí (UPS), který zajistí, že nebude dochá-
zet k výpadku napájení.

• Součástí balení je také SD karta s předinstalovaným operačním systé-
mem Linux a potřebným softwarovým vybavením

• Konfi gurace probíhá na vlastním webovém rozhraní, defaultní IP ad-
resa není pevně nastavena (IP adresa je přiřazena z DHCP serveru a je 
třeba ji zjistit při připojení do sítě).

Překládá tyto protokoly:

• XML RPC (pro komunikaci s iHC aplikacemi, Connection Server řídí 
přístupy k centrální jednotce z aplikací iHC a dovoluje tak přístup k ní 
z více zařízení).

• ELKONET (pro komunikaci s centrální jednotkou iNELS).

• Miele@home 2.0 (pro komunikaci s Miele Gateway a domácími spo-
třebiči).

• VAPIX2, VAPIX3, ONVIF pro kamery (umožněno streamování obrazu až 
9 kamer, ovládání PTZ, záznam na síťový disk).

• Coolmaster (pro komunikaci s klimatizacemi Daikin VRV, Sanyo VRF, 
Toshiba VRF, Mitsubishi Electric VRF, LG VRF, Fujistsu VRF, Mitsubishi 
Heavy VRF, Hitachi VRF).

• Atrea, AirPohoda (rekuperace).

• NILAN (větrání s rekuperací).

• SIP pro domovní hlásky, např. 2N (komunikace mezi hláskou a iHC apli-
kací nebo mezi jednotlivými iHC aplikacemi - VoIP).

• Giom3000 (zobrazování hodnot z meteostanice v iHC aplikaci a využití 
informací o teplotě, vlhkosti a rychlosti větru k následným akcím, např. 
vytažení žaluzií).

USB typu C PD 2.0 s 9V/2A, 12V/2A, 15V/2A , 20V/2A

HDMI

3,5mm jack s mikrofonem

64bits hexa core processor, Dual Cortex-72, frequency 1.8GHz 

with qual Cortex-A53, frequency 1.4GHz

4 GB

Gigabitový Ethernet, dvoupásmová 802.11ac WiFi 5, Bluetooth 5.0

2x USB 3.0, 2x USB 2.0

92,9 x 65 x 50,6 mm (d, š, v)

Napájení:

Video výstup:

Audio výstup:

Procesor (CPU):

Paměť (SDRAM):

Komunikační rozhraní:

Připojení periferií:

Rozměry (ŠxVxH):

EAN kód

Technické parametry
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