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 Busch-Powernet® EIB 

Przystosowanie sieci  

Sprzęgło 

fazowe 

Filtry 

 

Licznik 



Spread Frequency Shift Keying (SFSK) -  

nowy proces transmisji 



Sprzężenie Fazowe 



Sprzężenie fazowe 

1. W małych instalacjach wystarczające do transmisji 

we wszystkich 3 fazach jest pasywne sprzężenie urządzeń 

podłączonych do więcej niż jednej fazy. Wykorzystuje się 

w tym celu sprzęgła fazowe. 

2. W większych instalacjach rekomenduje się integrację faz 

z repetytorem. Ma on 4 zaciski (3 fazowe i 1 neutralny) 

i łączy sygnały zapewniając najwyższy możliwy poziom 

transmisji w kazdej fazie. 

 

 W tej samej instalacji nie mogą być równocześnie 

instalowane sprzęgła fazowe i repetytory. 

 



TRANSMISJA TELEGRAMU 

Szkolenie sekwencji – automatyczny odbiór dostrajający się 

do odbiorników. Odbiorniki dopasowują swój sposób odbioru 

do warunków sieci zasilającej. 

Pole nagłówka telegramu – ma dwie funkcje (znakuje 

początek transmisji i steruje dostępem do magistrali). 



SYSTEM ID 

Celem System ID jest ochrona przed wzajemnym  

oddziaływaniem na siebie różnych instalacji EIB Powerline, 

które są umieszczone względem siebie w bliskim sąsiedztwie. 

Do każdego transmitowanego bajtu dodawane są cztery bity 

korekcji błędów (jednobitowych i wielobitowych) 



Musi dotrzeć do nadawcy w ustalonym czasie: 

ACK – jest nadawane po poprawnej transmisji, 

NACK – jest nadawane po niepoprawnej 

transmisji. Wysyła go tylko repetytor. 

Jeżeli nie jest wysyłany, to jest powtarzany. 

Telegram odpowiadający 



INSTALACJE BEZ REPETYTORA 



INSTALACJA Z REPETYTOREM 



Sprzęgło 

fazowe 

Filtry 

 

Licznik 

PRZYSTOSOWANIE SIECI 



Problem kolizji został rozwiązany poprzez 
użycie specjalnych „okienek czasowych”, tzn. 
każdy port magistralny może nadawać tylko w 
określonym czasie. Jeżeli kilka portów 
magistralnych usiłuje zacząc równocześnie 
transmisję to może wystąpić dwie sytuacje: 

• Porty magistralne wykrywają kolizję i określą 
w sposób losowy kolejność transmisji. 

• Porty magistralne nie wykrywają kolizji 
i telegram zostaje utracony. 

Procedura dostępu do magistrali 



TOPOLOGIA / ADRESOWANIE - 1 

Małe instalacje. 

EIB-PL logicznie 

jest kompatybilne 

z EIB-TP. 

Adresowanie: 

8 obszarów, 

16 linii, 

256 urządzeń 

w linii. 

 



TOPOLOGIA / ADRESOWANIE - 1 

• Obszary zawierające sygnały PL muszą być 

oddzielone od głównego zasilania przez filtry 

zaporowe. Sprzęgło systemowe (Media coupler) 

tworzy interfejs do EIB TP w instalacjach 

łączonych. Wszystkie urządzenia PL mogą 

wymieniać wzajemnie informacje poprzez 3 fazy 

zasilające instalacji elektrycznej 230 V, tak długo 

jak sprzęgło fazowe lub repetytor jest 

zainstalowany. 



TOPOLOGIA / ADRESOWANIE - 2 

Większe instalacje. 

Adresowanie: 

8 obszarów, 

256 urządzeń 

w obszarze. 

Obszary są fizycznie 

odseparowane. 

 

 



TOPOLOGIA / ADRESOWANIE - 2 

W większych instalacjach fizyczna separacja 
poszczególnych obszarów jest dokonywana przez 
filtry zaporowe. 

Dane mogą być przekazywane z jednego obszaru do 
drugiego poprzez wydzielony przewód transmisyjny 
prowadzony pomiędzy różnymi sprzęgłami 
obszarowymi. 

Fizyczna separacja i tabela filtrów sprzęgła 
obszarowego pozwala na selektywną transmisję 
telegramów do sąsiednich obszarów. 

Redukuje to obciążenie magistrali w całym systemie. 



 Busch-Powernet® EIB 

Powernet EIB  

 

Zastosowania praktyczne 



Co wchodzi w skład systemu ? 

 Busch-Powernet® EIB 

Urządzenia systemowe 

Sensory 

Aktory 



Przykłady zastosowań 

 Busch-Powernet® EIB 

1. Załączanie oświetlenia w ogrodzie z sypialni 
 

2. Rozbudowanie oświetlenia i wprowadzenie scen 

świetlnych w salonie 

 

3. Rozszerzenie lokalnego sterowania żaluzji o funkcje     

centralne 

 

4. Instalacja przycisku alarmowego w sypialni 

 

5. Sterowanie w zależności od czasu wybranego obwodu 



1. Oświetlenie ogrodu 

 Busch-Powernet® EIB 

 Życzenie klienta: 

W ogrodzie zainstalowano dwa nowe obwody świetlne, które powinny 

być załączane z sypialni. 

 Problem: 

Kable zasilające prowadzą z ogrodu do piwnicy, nie ma żadnego 

połączenia z sypialnią. Nie można również zainstalować dodatkowych 

przewodów i puszek łączeniowych, ponieważ klient nie życzy sobie 

żadnych brudnych prac budowlanych. 

 Rozwiązanie: 

Busch-Powernet ® EIB 



 Busch-Powernet® EIB 

Aktor załączający, 2-kan. 6993 

Aktor załączający, podtynkowy 6931 U 

Triton 3-poz.  6322 



Szacunek kosztów 

 Busch-Powernet® EIB 

Oświetlenie ogrodu 

Triton 3-poz.   6322      93 EUR 

Aktor zał, podtynkowy 6931 U   116 EUR 

Aktor zał. 2x16A  6993-101   252 EUR         

Suma:  461 EUR 



2. Oświetlenie salonu 

 Busch-Powernet® EIB 

 Życzenie klienta: 

W salonie dwie dodatkowe lampy stojące powinny być załączane i 

ściemniane od drzwi. Nowe lampy mają być załączane oddzielnie oraz, w 

ramach scen świetlnych, wraz z istniejącym oświetleniem sufitowym. 

Możliwość załączania ręcznego i zdalnego (pilot) oświetlenia. 

 Problem: 

Nie ma możliwości odcinania napięcia od gniazd wtykowych zasilających 

obie lampy. Realizacja scen świetlnych w pomieszczeniach wyposażo - 

nych w konwencjonalną instalację nie jest możliwa. Klient nie życzy sobie 

tworzenia nowych puszek pod instalację zdalnego załączania. 

 Rozwiązanie: 
Busch-Powernet ® EIB 



 Busch-Powernet® EIB 

Triton 5-poz.  6324 

Aktor zał. podtynkowy 6931 U 

Aktor załączający 

6967, 6 A 

Ściemniacz 6968, 

60-300 W 



Szacunek kosztów 

 Busch-Powernet® EIB 

Sceny świetlne w salonie 

Triton 5-poz.   6324  139 EUR 

Aktor zał. podtynkowy 6931 U 116 EUR 

Aktor załączający   6967  116 EUR 

Ściemniacz   6968  130 EUR 

Pilot IR   6010-25   72 EUR 

Suma: 573 EUR   



3. Sterowanie żaluzji 

 Busch-Powernet® EIB 

 Życzenie klienta: 

Istniejące lokalne sterowanie żaluzji powinno zostać rozbudowane o 

funkcje centralne aktywowane z salonu. 

 Problem: 

Nie istnieje połączenie kablowe pomiędzy poszczególnymi żaluzjami i 

salonem. Klient nie życzy sobie instalacji nowych przewodów i puszek 

łączeniowych w celu uruchomienia funkcji centralnych. 

 Rozwiązanie: 

Busch-Powernet ® EIB 



 Busch-Powernet® EIB 

Przycisk 1-poz. 6115 

Sterownik żaluzji, 

podtynkowy 6933 U 

 Funkcje centralne realizujemy z sypialni przy użyciu 

przycisku 5-poz. triton 6324 

Sterowanie lokalne 



Szacunek kosztów 

 Busch-Powernet® EIB 

Sterowanie żaluzji 

Przycisk 1-poz.  6115      32 EUR 

Sterownik żaluzji podtynk. 6933 U 144 EUR 

Triton 5-poz.   6324   139 EUR 

(steruje także oświetleniem w salonie) 

Suma dla poj. okna: 315 EUR 

           dla trzech okien: 667 EUR 



4. Przycisk alarmowy 

 Busch-Powernet® EIB 

 Życzenie klienta: 

W razie potrzeby powinna istnieć możliwość załączania pojedyńczym 

przyciskiem z sypialni oświetlenia w salonie i ogrodzie. 

 Problem: 

Nie istnieje połączenie kablowe między poszczególnymi obwodami 

świetlnymi i sypialnią. Klient nie życzy sobie instalacji nowych przewodów 

i puszek instalacyjnych w celu realizacji dodatkowych funkcji. 

 Rozwiązanie: 

Busch-Powernet ® EIB 



 Busch-Powernet® EIB 

Przycisk 1-poz. 6115 

Port magistralny 6920 U 

Adaptor 1701 



Szacunek kosztów 

 Busch-Powernet® EIB 

Przycisk alarmowy w sypialni 

Przycisk 1-poz.  6115                32 EUR 

Port magistralny     6920 U-101              83 EUR 

Adaptor   1701        8 EUR 

Suma: 123 EUR 



5. Sterowanie w zależności od czasu 

 Busch-Powernet® EIB 

 Życzenie klienta: 

Żaluzje i część oświetlenia powinny być sterowane również w zależności 

od czasu. W czasie urlopu system powinien symulować obecność 

domowników. 

 Problem: 

Nie istnieje połączenie kablowe między poszczególnymi urządzeniami. 

Klient nie życzy sobie instalacji nowych przewodów i puszek 

instalacyjnych w celu realizacji dodatkowych funkcji. 

 Rozwiązanie: 

Busch-Powernet ® EIB 



 Busch-Powernet® EIB 

Kontroler 6910 



Szacunek kosztów 

 Busch-Powernet® EIB 

Sterowanie w zależności od czasu 

Kontroler  6910    532 EUR 



Szacunek kosztów 

 Busch-Powernet® EIB 

Filtry sieciowe, 3 szt. 6981     105 EUR 

Sprzęgło fazowe  6984       35 EUR 

Suma: 140 EUR 



 Busch-Powernet® EIB 

Kontroler jako urządzenie programujące 

Kontroler 

../SIMPN/SIMPN.EXE


 Busch-Powernet® EIB 

 

 

 

   Kontroler umożliwia projektowanie 

i uruchomienie systemu EIB 

(z magistralą w formie istniejącej sieci 

zasilającej) bez  głębokiej znajomości 

technik programowania. 

 
Program do nauki 

i symulacji 

PN_CONTR.ppt


 Busch-Powernet® EIB 

Power Projekt umożliwia oprogramowanie 

kontrolera przy użyciu komputera PC bez  

głębokiej znajomości technik programowania. 

 

POWER Projekt 

 



 Busch-Powernet® EIB 

Przy użyciu oprogramowania narzędziowego ETS 

możliwe jest projektowanie i uruchomienie  

systemów EIB opartych na dwóch rodzajach 

magistrali.   


