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01 Wymagania dotycz ce systemu  

Interfejs u ytkownika 
Aby otworzy  interfejs WWW modu u System Access Point, 
wymagany jest komputer z kart  sieci LAN lub  
WLAN i zainstalowan  przegl dark  internetow .  

Zalecane przegl darki: 

» Firefox (od wersji 9) 

» Internet Explorer (od wersji 11) 

» Google Chrome 

» Safari 

free@home app 
Do instalacji aplikacji free@home wymagany jest smartfon lub 
tablet z systemem operacyjnym Android (od wersji 4.4) lub iOS 
(od wersji iOS 7).  

Sie  domowa 
Aby w trakcie normalnej pracy mo liwy by  jednoczesny dost p 
do aplikacji free@home i us ug internetowych (np. odczytywa-
nia wiadomo ci e-mail), modu  System Access Point musi zo-
sta  zintegrowany z istniej  sieci  domow  po uruchomieniu 
systemu. Do tego celu wymagany jest router z interfejsem 
Ethernet lub WLAN. 
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02 Osi gi 

System free@home jest systemem magistrali opartej na skr tce, umo liwiaj cym au-
tomatyzacj  operacji wykonywanych w domu. Umo liwia kontrol  i automatyzacj  
funkcji o wietlenia, ogrzewania, sterowania aluzjami, jak równie  integracj  z syste-
mem komunikacji domofonowej ABB Welcome. 
 

Kontrol  mo na sprawowa  na miejscu z wykorzystaniem 
elementów steruj cych zamontowanych na sta e albo zdalnie 
za po rednictwem smartfona lub tabletu.  

Funkcje przydziela si  wy cznie programowo, co oznacza, e 
na przyk ad je li wykorzystanie pokoju zmieni si  w przysz ci, 
funkcj  prze cznika wiat a mo na b dzie atwo zmieni .  

Uruchomienie nie wymaga specjalnego oprogramowania. 
Konfiguracja nast puje za pomoc  ogólnie dost pnych przegl -
darek internetowych na komputerze lub za pomoc  bezp atnej 
aplikacji free@home dost pnej dla smartfonów i tabletów 
(Android/iOS).  

System free@home obejmuje nast puj ce urz dzenia: 

» modu  System Access Point, 

» zasilacz, 

» czujniki wymagane do dzia ania lokalnego, 

» aktuatory umo liwiaj ce prze czanie obci .  

Osi gi 
W systemie mo na zainstalowa  do 64 urz dze  (liczba ta nie 
obejmuje zasilacza).  

Dost pne s  nast puj ce wersje urz dze : 

Urz dzenia systemowe  

» System Access Point 

» Zasilacz 

Czujniki 

» Elementy steruj ce 

» Panele 

» Wej cia binarne 

» Regulator temperatury pokojowej  

» Czujnik ruchu  

Aktuatory 

» Aktuatory prze czników 

» Aktuatory ciemniacza 

» Aktuatory aluzji 

» Aktuatory ogrzewania 

 

Ka dy z czujników i aktuatorów jest dost pny w wersji do 
monta u podtynkowego, w puszce podtynkowej i do 
monta u na szynie (MDRC). Wersje te mo na dowolnie 

czy  w zale no ci od zastosowania.  

Mo liwe jest jednoczesne wywo anie i obs uga interfejsu 
WWW modu u System Access Point przez kilku u ytkowników 
(z poziomu komputerów i/lub urz dze  mobilnych z aplikacj  
free@home). W zale no ci od rodzaju wprowadzanych zmian 
w takim przypadku mog  wyst powa  problemy zwi zane z 
szybko ci  dzia ania (zastosowanie zmian mo e trwa  d ej). 
Dlatego zaleca si , aby interfejs jednocze nie obs ugiwa o tylko 
4 u ytkowników. 
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03 Planowanie i instalacja 

Modu  System Access Point i zasilacz  
(Rys. 1) 
Modu  System Access Point umo liwia dost p do systemu 
free@home za po rednictwem komputera PC lub urz dze  
mobilnych. Pozwala to na programowanie i zdalne sterowanie 
funkcjami systemu. 

Ka dy system wymaga zasilacza. Dostarcza on napi cia do 
urz dze  pod czonych do magistrali, a konkretnie do cz ci 
urz dze  odpowiedzialnych za komunikacj  za pomoc  magi-
strali. 

Decentralna lub centralna instalacja aktuato-
rów (Rys. 2) 
System free@home umo liwia stosowanie zarówno aktuato-
rów montowanych na szynie przy instalacji centralnej w szafce 
kontrolnej, jak równie  zespo ów czujników/aktuatorów do 
decentralnego monta u podtynkowego.  

Oba sposoby instalacji mo na dowolnie czy . 

Zalety instalacji decentralnej 

» „Wszystko w jednym”: czujniki i aktuatory znajduj  si  w 
jednym miejscu. 

» Funkcji nie trzeba programowa , poniewa  czujnik i aktua-
tor zosta y wst pnie skonfigurowane. 

» Prowadzenie przewodu zasilaj cego 230 V w standardowy 
sposób. 

Zalety instalacji centralnej 

» Przyst pna cena kana u dzi ki wielu aktuatorom. 

» atwa instalacja czujników, poniewa  tylko przewód magi-
strali instaluje si  w skrzynce podtynkowej. 
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Rys. 1 Plan systemu 

 
 
 

01 — Modu  System Access Point 
02 — Zasilacz 

03 — Modu  czujnik/aktuator prze czaj cy 
04 — Regulator temperatury pokojowej 

05 — Modu  czujnika/aktuatora aluzji 
06 — Urz dzenia terminalu mobilnego 

Rys. 2 Planowanie aktuatorów  
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01 — Modu  System Access Point 
02 — Zasilacz (PS) 

03 — Modu  czujnik/aktuator aluzji (SAU) 
04 — Modu  czujnika (SU) 

05 — Aktuator aluzji (BA) 
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Topologia uczestników komunikacji przewo-
dowej 
Komunikacja w systemie free@home wykorzystuje magistral  
danych. Oznacza to, e je li uczestnik komunikacji ma komuni-
kowa  si  z innymi jej uczestnikami, musi by  pod czony do 
magistrali. 

Uczestnicy komunikacji 

Do uczestników komunikacji zalicza si  wszystkie urz dzenia 
systemu free@home, z wyj tkiem zasilacza. Do magistrali 
mo na pod czy  do 64 urz dze . 

Uwaga:  
Modu  System Access Point jest równie  traktowany jako 
uczestnik. 

Topologia liniowa (Rys. 3) 
Przewód magistrali free@home mo na zainstalowa  w niemal 
ka dy sposób. 

» Jednoczesne stosowanie kombinacji topologii liniowej, 
drzewa i gwiazdy jest dozwolone. 

» Niedozwolone jest tylko stosowanie topologii pier cienia 

» Nie s  wymagane oporniki ko cowe. 

 

ugo ci przewodów i odleg ci pomi dzy 
uczestnikami (Rys. 4) 
» A — Maks. d ugo ci przewodów: D ugo  ca kowita prze-

wodów jest ograniczona do maks. 1000 m. 

» B — Maksymalna odleg  pomi dzy zasilaczem i ostat-
nim uczestnikiem: maks. 350 m. 

» C — Maksymalna odleg  pomi dzy dwoma uczestnika-
mi: maks. 700 m. 

Przewód magistrali 
Przewód magistrali stanowi po czenie pomi dzy uczestnikami 
komunikacji. 

» Nale y stosowa  certyfikowany przewód magistrali KNX (J-
Y(ST)Y 2x2x0.8). 

» Poza oczywistymi w asno ciami fizycznymi (liczba przewo-
dów, ich przekrój poprzeczny, napi cie przebicia itd.) prze-
wód magistrali mo na atwo odró ni  wzrokowo od innych 
przewodów przewodz cych pr d o niskim nat eniu. 
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Rys. 3 Mo liwe topologie 

 
 
 

01 — Topologia liniowa 
02 — Topologia drzewa 
03 — Topologia gwiazdy 

PS — Zasilacz 
Part 1 — Uczestnik 1 
SysAP — System Access Point 

Rys. 4 D ugo ci przewodów i odleg ci pomi dzy uczestnikami 
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Planowanie modu u System Access Point 
W trakcie uruchamiania modu  System Access Point udost pnia 

asn  bezprzewodow  sie  WLAN, dzi ki czemu jego progra-
mowanie jest wygodne w trybie mobilnym, nawet je li inna 
infrastruktura sieciowa nie jest dost pna. 

Jednak finalnie modu  System Access Point nale y skonfiguro-
wa  jako uczestnika dost pnej infrastruktury sieciowej. 

Modu  System Access Point mo na pod czy  do infrastruktury 
dost pnej w mieszkaniu, wykorzystuj c istniej cy port Ethernet 
lub anten  WLAN. 

Po czenie za pomoc  bezprzewodowej sieci WLAN (Rys. 5) 

Je li modu u System Access Point nie mo na pod czy  do 
routera internetowego za pomoc  przewodu, mo na go pod -
czy  do istniej cej sieci WLAN jako klienta sieci WLAN. 

Po czenie za pomoc  kabla krosowego (Rys. 6) 

Je li modu  System Access Point i ruter internetowy s  zainsta-
lowane obok siebie, mo na je po czy  ze sob  za pomoc  
kabla krosowego. 

Po czenie za pomoc  kabla instalacyjnego w przypadku 
okablowania strukturalnego (Rys. 7) 

Je li modu  System Access Point ma by  pod czony za pomoc  
kabla instalacyjnego CAT, mo na go pod czy  do gniazda RJ45 
za po rednictwem adaptera LSA. 
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Rys. 5 Po czenie za pomoc  bezprzewodowej sieci WLAN 

 
 

01 — Modu  System Access Point 
02 — Rozdzielnica 
03 — Router IP 

Rys. 6 Po czenie za pomoc  kabla krosowego 

 
 
 

01 — Modu  System Access Point 
02 — Rozdzielnica 
03 — Router IP 

 
  

Rys. 7 Po czenie za pomoc  kabla instalacyjnego w przypadku okablowania strukturalnego 

 
 

01 — Modu  System Access Point 
02 — Rozdzielnica 
03 — Zasilacz 
04 — Ko cówki krosowe Ethernet 
05 — Prze cznik 
06 — Router IP 
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Tworzenie planu urz dze  (Rys. 8) 
Ka de urz dzenie systemu free@home jest oznaczone pro-
stym, o miocyfrowym numerem seryjnym. Jest on trwale na-
niesiony na ka de urz dzenie, a tak e na etykiet  identyfika-
cyjn , któr  mo na odklei  od urz dzenia. 

Etykieta u atwia identyfikacj  urz dze  podczas uruchamiania 
systemu. 

Aby u atwi  wprowadzanie danych, mo liwe jest dodatkowo 
wygenerowanie trzyznakowego kodu na podstawie danego 
numeru seryjnego. Mimo e nie identyfikuje on urz dzenia w 
sposób unikalny, zazwyczaj umo liwia unikaln  identyfikacj  
urz dzenia w obr bie systemu. 

Aby u atwi  identyfikacj  urz dze  i kana ów podczas urucha-
miania systemu, zaleca si  zapisanie trzycyfrowych kodów 
urz dze , ich funkcji i lokalizacji ju  w trakcie ich instalacji. 

» W tym celu nale y odklei  etykiety z urz dze  i na za czo-
nym wzorcu wprowadzi  dane dotycz ce powi zanych 
funkcji (plan urz dze , patrz Rys. 48). 
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Rys. 8 Plan urz dze  

 
 

01 — Rozdzielnica 
02 — Numer identyfikacyjny 
03 — Numer seryjny 
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04 Uruchamianie 

Wymagania wst pne 
Uruchamianie systemu wykonuje si  zawsze za po rednictwem 
modu u System Access Point. 

» Do uruchomienia potrzebny jest smartfon, tablet lub kom-
puter PC. 

» System nie wymaga dodatkowego oprogramowania. 

Przy uruchamianiu za pomoc  smartfona lub tabletu zalecane 
jest korzystanie z aplikacji free@home. Mo na j  pobra  bez-

atnie ze sklepu App Store (dla systemu iOS) lub ze sklepu 
Google Play (dla systemu Android). 

Nawi zywanie po czenia z interfejsem u yt-
kownika modu u System Access Point 
Interfejs u ytkownika modu u System Access Point mo na 
otworzy  nast puj co: 

Sposób A: po czenie za pomoc  smartfona / tabletu (Rys. 10) 

1. Zainstalowa  bezp atn  aplikacj  free@home dla systemu 
Android lub systemu iOS. 

2. czy  zasilanie modu u System Access Point. Upewni  
si , e uaktywniono tryb punktu dost powego ( wieci si  
lewy przycisk). Je li nie, nale y nacisn  przycisk punktu 
dost powego. 

3. Pod czy  urz dzenie terminalowe do sieci WLAN modu u 
System Access Point (identyfikator SSID: SysAPXXXX). 

Wprowadzi  has o (znajduj ce si  na wewn trznej stronie 
zasilacza w module System Access Point; dost p po otwar-
ciu pokrywy). 

4. Uruchomi  aplikacj . 

5. Aplikacja nawi e po czenie z modu em System Access 
Point automatycznie. 

Sposób B: po czenie za pomoc  komputera PC przez sie  
WLAN (Rys. 11) 

1. czy  zasilanie modu u System Access Point. Upewni  
si , e uaktywniono tryb punktu dost powego ( wieci si  
lewy przycisk). Je li nie, nale y nacisn  przycisk punktu 
dost powego. 

2. Pod czy  komputer PC do sieci WLAN modu u System 
Access Point (identyfikator SSID: SysAPXXXX).  

Wprowadzi  has o (znajduj ce si  na wewn trznej stronie 
zasilacza w module System Access Point; dost p po otwar-
ciu pokrywy). 

3. Uruchomi  przegl dark  internetow . W pasku adresu 
przegl darki wprowadzi  adres IP „192.168.2.1” i go za-
twierdzi . 

4. Po czenie z modu em System Access Point zostanie nawi -
zane. 

 
Rys. 9 Tekst wewn trz obudowy modu u System Access Point 

 
 

01 — Has o WLAN (identyfikator SSID) 
02 — Has o 
03 — Adres IP 
04 — Adres MAC sieci LAN 
05 — Adres MAC sieci WIFI 
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Rys. 10 Sposób A: po czenie za pomoc  smartfona 

 

Rys. 11 Sposób B: po czenie za pomoc  komputera PC przez sie  WLAN 
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Sposób C: po czenie za pomoc  komputera PC za po rednic-
twem kabla krosowego (Rys. 12) 

1. Pod czy  modu  System Access Point i komputer do route-
ra.  

czy  zasilanie modu u System Access Point i upewni  
si , e nie uaktywniono trybu punktu dost powego. Je li 
jest uaktywniony, nacisn  przycisk punktu dost powego, 
aby go unieaktywni .  

Uwaga: Modu  System Access Point b dzie teraz dzia  ja-
ko klient DHCP. Oznacza to, e dost p do niego b dzie 
mo na uzyska  wy cznie z wykorzystaniem adresu IP przy-
dzielonego mu automatycznie przez ruter. 

2. Wy wietli  interfejs u ytkownika modu u System Access 
Point. Dost pne s  2 sposoby: 

A — Otworzenie programu Windows Explorer na kompu-
terze PC. Modu  System Access Point zostanie wy wietlony 
jako urz dzenie w obszarze „Sie ”. Dwukrotnie klikn  w 
urz dzenie, aby otworzy  interfejs u ytkownika (warunek: 
komputer musi obs ugiwa  protokó  UPnP). 

B — Wprowadzenie adresu IP automatycznie przydzielo-
nego przez ruter w polu adresu przegl darki (przydzielony 
adres IP mo na znale  za pomoc  interfejsu u ytkownika 
routera.  

Np. dla routera marki Fritzbox:  w obszarze Home network 
(Sie  domowa) -> Network (Sie ) ustawi  widok na Exten-
ded (Rozszerzony), aby wy wietli  adres IP). 

3. Po czenie z modu em System Access Point zostanie nawi -
zane. 
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Rys. 12 Po czenie za pomoc  kabla krosowego 

 
 

Uwaga: Dioda LED statusu jest opisana szczegó owo na Rys. 46  
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Wprowadzanie podstawowych ustawie  doty-
cz cych interfejsu u ytkownika 
Uwaga: Szczegó owe opisy dost pne s  w pomocy online po 
naci ni ciu przycisku: 

  

Przy pierwszym uruchomieniu u ytkownik jest proszony o 
podanie nast puj cych podstawowych danych: 

zyk (Rys. 13) 

Pozwala wybra  j zyk wy wietlanego tekstu. Dost pne s  
nast puj ce j zyki: 

» Niemiecki 

» Du ski 

» Angielski 

» Hiszpa ski 

» Fi ski 

» Francuski 

» oski 

» Norweski 

» Holenderski 

» Polski 

» Portugalski 

» Rosyjski 

» Szwedzki 

» Chi ski 

 

Miejscowo  

Podstawa dzia ania funkcji zegara astronomicznego. 

 

Data / godzina 

Pozwala ustawi  godzin  w systemie (uwaga: godzina zostanie 
zsynchronizowana automatycznie po nawi zaniu po czenia z 
Internetem). 

 

Nazwa u ytkownika / has o 

Zapewnia ochron  przed niepoprawn  konfiguracj  (dodatko-
wych u ytkowników mo na doda  pó niej). 

Uwaga:  

Has o musi si  sk ada  z przynajmniej 4 znaków. 

 

Nazwa instalacji 

Nazwa urz dzenia wy wietlana w obr bie sieci IP. 

 

Dane te s  zapisywane w module System Access Point. Wpro-
wadzanie danych mo na pomin , co spowoduje jednak ogra-
niczenie funkcjonalno ci. Dane te mo na równie  wprowadzi  
pó niej. 
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Ró ne uprawnienia u ytkowników 
System rozró nia 3 rodzaje u ytkowników o ró nych uprawnie-
niach: 

ytkownik „Instalator” 

» Posiada wszystkie uprawnienia dost pu (reset ca kowity, 
ochrona danych EF). 

ytkownik „Konfiguracja” 

» Nie mo e wprowadza  krytycznych zmian do systemu 
(zmiana ustawie  zwi zanych z okre laniem kana ów dla 
ciemniaczy, rekonfiguracja wej  binarnych). 

ytkownik „Obs uga” 

» Nie mo e wprowadza  zmian w systemie, lecz tylko obs u-
giwa  urz dzenia. 
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Rys. 13 Ustawienia podstawowe 
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Konfiguracja menu g ównego (Rys. 14) 
Menu g ówne jest punktem startowym, umo liwiaj cym wyko-
nanie wszystkich dalszych kroków. 

W centralnym obszarze znajduj  si  elementy menu, do któ-
rych przechodzi si  krok po kroku (od lewej do prawej strony) 
w celu wykonania konfiguracji.  

Poniewa  kroki wykonuje si  po kolei, kolejne pozostaj  nieak-
tywne, dopóki nie wykona si  kroków je poprzedzaj cych. 

Konfiguracja obszaru roboczego (Rys. 15) 
Obszar roboczy elementów menu Rzut budynku, Rozmieszcze-
nie elementów i Wi zanie dzieli si  na dwa obszary: rzut kon-
dygnacji (obszar roboczy) po lewej stronie i widok listy po 
prawej stronie. 

» Ka dy z obszarów mo na powi kszy  lub pomniejszy , 
naciskaj c pasek tytu u. 

» Wszystkie dzia ania mo na wykona  zarówno na rzucie 
kondygnacji, jak i w widoku listy. 

» Po wprowadzeniu zmiany w rzucie kondygnacji jest ona 
odzwierciedlana w widoku listy i na odwrót. 

» Obydwa obszary reprezentuj  ró ne widoki tej samej konfi-
guracji. 

» Rzut kondygnacji stanowi graficzne przedstawienie elemen-
tów i umo liwia prac  z wykorzystaniem operacji przeci -
gania i upuszczania, za  widok listy stanowi klarowny widok 
tabelaryczny. 
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Rys. 14 Konfiguracja menu g ównego 

 

Rys. 15 Konfiguracja obszaru roboczego 

 
 

01 — Rzut kondygnacji 
02 — Powi kszanie / pomniejszanie 
03 — Widok listy 
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Tworzenie struktury budynku (Rys. 16) 
Pierwszym krokiem konfiguracji jest utworzenie struktury 
budynku. 

W kroku tym opracowuje si  cyfrowy obraz mieszkania lub 
domu ze wszystkimi kondygnacjami i pokojami. 

Informacje te w nast pnym kroku s  do przydzia u dost p-
nym w budynku urz dzeniom funkcji i okre lenia miejsca za-
montowania. 

Po zako czeniu uruchamiania systemu utworzony tutaj rzut 
kondygnacji s y równie  do wizualizacji instalacji i prze cza-
nych obci . 

Je li maj  by  obs ugiwane urz dzenia poza budynkiem, np. 
czane wiat a na tarasie lub w ogrodzie, nale y utworzy  

pokój „Taras” lub „Ogród”, co umo liwi umiejscowienie urz -
dze  w tych miejscach. 
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Rys. 16 Tworzenie struktury budynku — widok wszystkich pi ter 

 

Rys. 17 Tworzenie struktury budynku — widok jednej kondygnacji 
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Przydzia  urz dze  do pokojów (Rys. 18, Rys. 
19) 
W nast pnym kroku nale y zidentyfikowa  urz dzenia pod -
czone do systemu, tzn. przydzieli  je do pokojów zgodnie z ich 
funkcj  i nada  nazw  opisow . 

W rozdziale 6 przedstawiono kompletn  list  wszystkich zasto-
sowa , które mo na wy wietli  w tym miejscu (w zale no ci od 
urz dze , które rzeczywi cie pod czono do systemu). 

Na pasku „Dodaj urz dzenie” wy wietlane s  tylko urz dzenia / 
funkcje rzeczywi cie pod czone do systemu, dopóki nie zosta-

 przeniesione na rzut kondygnacji z wykorzystaniem funkcji 
przeci gania i upuszczania. Oznacza to, e wraz z ustawianiem 
kolejnych urz dze  lista ta staje si  coraz krótsza. 

» Z paska „Dodaj urz dzenie” nale y wybra dane zastoso-
wanie i przeci gn  je na rzut kondygnacji  
(Rys. 18). 

» Automatycznie otworzy si  okno podr czne z list  wszyst-
kich urz dze  pod czonych do magistrali i odpowiednich 
dla wybranego zastosowania (np. wszystkie aktuatory alu-
zji, je li wybrano zastosowanie aluzji (Rys. 19). 
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Rys. 18 Przeci ganie zastosowania z paska dodawania 

 

Rys. 19 Okno podr czne z odpowiednimi urz dzeniami 
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Nr identyfikacyjny 
Je li po ustawieniu na rzucie kondygnacji w oknie pod-

cznym do wyboru mo liwych jest kilka urz dze , w tym 
momencie nale y wybra dan  funkcj . 

Identyfikacja za pomoc  numeru seryjnego (Rys. 20) 

» Nale y porówna  krótki 3-cyfrowy numer (identyfikacyjny) 
z etykiety identyfikacyjnej na planie urz dze  lub na urz -
dzeniu z numerami na li cie, co pozwala zidentyfikowa  
szukane urz dzenie, a w razie konieczno ci równie  kana . 

Identyfikacja z wykorzystaniem lokalnego dzia ania (Rys. 21) 

Przej  do urz dzenia, które ma zosta  po czone z wybranym 
zastosowaniem. Uruchomi  urz dzenie: 

» Aktuator: Nacisn  przycisk „Ident” na urz dzeniu. 

» Czujnik: Nacisn  prze cznik dwupozycyjny. 

» Czujnik ruchu: Zakry  klosz r . 

» Odno ne urz dzenie zostanie wybrane automatycznie. W 
przypadku obecno ci w aktuatorze kilku kana ów konieczny 

dzie wybór odpowiedniego kana u. 

Identyfikacja przez prze czanie (dotyczy tylko aktuatorów, 
Rys. 22) 

» Wybra  urz dzenie i kana  z listy. 

» Nacisn  przycisk w szczegó owym widoku urz dzenia. 

» Pod czone obci enie zostanie prze czone. 

» Czynno ci te nale y powtarza  do momentu znalezienia 
odpowiedniego urz dzenia. 

Okre lanie nazwy (Rys. 23) 
» Po znalezieniu urz dzenia wprowadzi atw  do zapami -

tania nazw , która b dzie wy wietlana w przysz ci (np. 
„O wietlenie sufitu”). 

» Nacisn  znacznik zatwierdzania w prawym dolnym rogu, 
aby rozpocz  wprowadzanie.
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Rys. 20 Identyfikacja za pomoc  numeru seryjnego 

 

Rys. 21 Identyfikacja z wykorzystaniem lokalnego dzia ania 

 

Rys. 22 Identyfikacja przez prze czanie 

 

Rys. 23 Okre lanie nazwy 
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Powi zywanie czujników i aktuatorów (Rys. 
24) 
Czujniki i aktuatory utworzone w kroku przydzia u mo na teraz 
powi za , co pozwala utworzy  proste obwody w cza-
nia/wy czania, obwody dwutorowe, aran acje i wiele innych 
funkcjonalno ci. 

» Aby po czy  aktuator z czujnikiem, najpierw nale y klikn  
w dany czujnik [1], który ma kontrolowa  aktuator, a na-
st pnie w aktuator [2]. 

» Nacisn  znacznik zatwierdzania w prawym dolnym rogu, 
aby rozpocz  wprowadzanie. 

» Niebieska linia cz ca dwa urz dzenia oznacza po czenie 
mi dzy nimi. Konfiguracja jest przekazywana automatycz-
nie do odpowiednich urz dze . Transmisja mo e (w zale -
no ci od liczby urz dze , do których nast puje) trwa  kilka 
sekund. Podczas transmisji obok tych urz dze  wy wietlany 
jest pasek post pu. 

» Po zako czeniu transmisji czujnik mo na obs ugiwa  bez-
po rednio lokalnie. 

Opcje prze czania (Rys. 25) 

Obwód dwutorowy (01) 

Jeden aktuator jest po czony z jednym lub kilkoma czujnikami. 

Obwód grupowy (02) 

Kilka aktuatorów tego samego typu (np. wszystkie wiat a w 
korytarzu, wszystkie rolety w pokoju) jest po czone w grup . 
Grupa ta zachowuje si  jak pojedynczy aktuator (w stanie  

czenia wszystkie aktuatory w grupie si  w czaj , w stanie 
wy czenia — wy czaj ). Mo na j  po czy  z czujnikami lub 
do czy  do aran acji. 

Aran acja (03) 

Aran acja stanowi stan, który mo e okre li  u ytkownik. Mo na 
na przyk ad utworzy  aran acj  „Telewizja”, przy której o wie-
tlenie w salonie zostanie przyciemnione, o wietlenie w koryta-
rzu wy czone, a rolety opuszczone. Do aran acji nie maj  
zastosowania poj cia w czania i wy czania. Po przywo aniu 
aran acji jest przywracany zawsze ten sam predefiniowany 
status. 

Stany uczestników aran acji mo na okre li  przy jej tworzeniu. 

Utworzon  aran acj  mo na równie  po czy  z czujnikiem, aby 
mog a by  prze czana lokalnie. 
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Rys. 24 Okno „Przydzia ” 

 

Rys. 25 Opcje prze czania 

 
 

01 — Obwód dwutorowy 
02 — Obwód grupowy 
03 — Aran acja 
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Czasomierz (Rys. 26, Rys. 27) 
Wszystkie zaprogramowane urz dzenia i aran acje systemu 
mo na prze cza  automatycznie dzi ki czasomierzom (profi-
lom czasowym). 

Profile czasowe 
Profil czasowy to kolekcja czasów prze czania. Mo na utwo-
rzy  kilka profilów czasowych i prze czy  w stan aktywno ci / 
nieaktywno ci niezale nie od siebie (zielony znacznik zatwier-
dzania = profil czasowy aktywny -> zapami tane dzia ania 
prze czania zostan  wykonane). 

Dzi ki temu mo na na przyk ad utworzy  osobne profile cza-
sowe do sterowania aluzjami i o wietleniem, co pozwala 
uzyska  lepsz  wizualn  klarowno  w systemie. Mo na rów-
nie  utworzy  specjalny profil wakacyjny, który b dzie uaktyw-
niany tylko podczas nieobecno ci w domu. 

Wszystkie profile czasowe s  wy wietlane w widoku profili. Po 
wyborze profilu wszystkie czasy prze czania urz dze  i aran a-
cji zapami tane w tym profilu s  wy wietlane na harmonogra-
mie w przegl dzie profilu. 

Dodatkowe profile mo na utworzy , a istniej ce usun  lub 
zmieni  ich nazw  po klikni ciu ikony klucza. 

» Najpierw nale y wybra  profil, który ma by  edytowany, a 
nast pnie klikn  ikon  klucza. 

W trybie edycji tre  z ju  utworzonych profili mo na przenie  
do aktualnie aktywnego profilu za pomoc  ikony strza ki. 

W ustawieniach fabrycznych znajduj  si  dwa profile: 

» Profil podstawowy, 

» Profil obecno ci. 

 

Profil podstawowy 

Profil podstawowy mo na dowolnie edytowa . Zawiera on ju  
obiekt „Prze czanie dzie /noc” w trybie astro. Moment prze-

czania dzie /noc jest wykorzystywany przez elementy steru-
ce i ciemniacze jako moment, w którym zmienia si  status 

diody LED i jasno  w czania prze czników (ustawia si  j  w 
parametrach elementu steruj cego i ciemniacza). 

Przyk ad zastosowania: Po godzinie 11 w nocy o wietlenie 
korytarza nie jest w czane z maksymaln , ale zredukowan  
jasno ci  — do 40%. 

Albo: O wietlenie czujników w sypialni zapewniaj ce orientacj  
jest wy czane po godzinie 11 w nocy. 

Profil obecno ci 

Profil obecno ci jest specjalnym profilem czasowym, dzi ki 
któremu mo na symulowa  obecno  u ytkowników w domu. 

Harmonogram symulacji obecno ci jest wype niany danymi 
dzia aniami prze czania, takimi samymi jak w przypadku nor-
malnego profilu czasowego. Jednak nie trzeba okre la  czasów 
prze czania. Czasy prze czania s  okre lane automatycznie na 
podstawie danych historycznych rzeczywistego przebiegu 
prze czania. 

Stanowi  one odzwierciedlenie czynno ci wykonywanych przez 
ytkowników. 

Dane historyczne zawieraj  wszystkie zdarzenia z przeci gu 7 
ostatnich dni. Nie zapami tywane s  jednak zdarzenia w cza-
nia i wy czania nast puj ce po sobie w bardzo krótkim okresie 
czasu. 

Symulacj  obecno ci mo na edytowa  i zmienia  jest stan na 
aktywny lub nieaktywny w taki sam sposób, jak w przypadku 
wszystkich innych profili. Oznacza to, e mo na dodawa  lub 
usuwa  pewne zdarzenia. 

Harmonogram 
W harmonogramie wy wietlane s  wszystkie czasy prze czania 
dla wybranego dnia tygodnia. Dzia ania prze czania, które 
maj  miejsce w tym samym momencie, s  wy wietlane w 
postaci stosu. 

Ikony s ca i ksi yca wskazuj  wschód i zachód s ca. 

Po wybraniu pewnych zdarze  prze czania widok zmienia si  
na widok szczegó owy (Rys. 27). 

Mo na w nim dostosowa  czas prze czania. Mo na równie  
okre li  dni tygodnia, w których zdarzenie ma si  powtarza . 
Ewentualnie obwód mo e by  aktywowany z wykorzystaniem 
funkcji zegara astronomicznego. 

Funkcja zegara astronomicznego pozwala powi za  czasy prze-
czania z czasami wschodu i zachodu s ca. 

Widok listy 
Wszystkie zaprogramowane urz dzenia i aran acje mo na 
wybra  w widoku listy i posortowa  wed ug ich pozycji monta-
u. 

Mo na je umie ci  w harmonogramie z wykorzystaniem funkcji 
przeci gania i upuszczania oraz okre li  czasy prze czania. 
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Rys. 26 Profile czasowe 

 
 

01 — Harmonogram 
02 — Wschód s ca 
03 — Zachód s ca 
04 — Widok listy 
05 — Przegl d profili 
 
 
 
Rys. 27 Ustawianie czasu 

 
 

01 — Ustawianie czasu
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Panele (Rys. 28) 
W konfiguracji panelu mo na skonfigurowa  dowolne przyciski 
panelu free@home Touch 7". 

Wszystkie panele w systemie i na pasku ulubionych mo na 
wybra  z dolnego paska wyboru. 

Wa ne: S  wy wietlane tylko panele, które wcze niej ustawio-
no na rzucie kondygnacji w kroku uruchamiania „Przydzia ”! 

Przydzielone kana y aktuatora mo na umiejscowi  na panelu z 
wykorzystaniem funkcji przeci gania i upuszczania elementów 
z widoku listy. 

Po potwierdzeniu konfiguracja jest zapami tywana i staje si  
widoczna na urz dzeniu po kilku sekundach. 
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Rys. 28 Panel 
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05 Typy urz dze  

Czujniki i elementy steruj ce 

Elementy steruj ce 
Elementów steruj cych mo na u ywa  do wykonywania ró -
nych funkcji, np. prze czania o wietlenia, przyciemniania 

wietlenia, wywo ywania aran acji i przesuwania aluzji. 
Mo na je skonfigurowa  do sterowania funkcjami indywidual-
nymi, funkcjami grupowymi lub aran acjami. 

Element steruj cy sk ada si  z 1-biegunowego lub 2-
biegunowego modu u czujnika lub zespo u czujni-
ka/aktuatora i jednego lub dwóch prze czników dwupo-
zycyjnych. 

Modu  czujnika 

Modu  czujnika s y jako element steruj cy, tzn. r czne pole-
cenia prze czania wydawane przez u ytkownika b  zareje-
strowane i wys ane do magistrali. Po odpowiednim skonfigu-
rowaniu mog  by  prze czane aktuatory zdalne. Obci  nie 
mo na prze cza  bezpo rednio. 

Zespó  czujnika / aktuatora 

Poza wykorzystaniem jako element steruj cy zespo y czujni-
ka/aktuatora mog  równie  s  jako prze cznik do prze -
czania obci . Czujniki i kana y prze czania s  wst pnie 
zaprogramowane, tzn. po w czeniu napi cia magistrali i pod-

czeniu obci enia mo e by  ono prze czane bezpo rednio za 
pomoc  elementu steruj cego. 

Mo liwe do zamówienia elementy steruj ce (Rys. 29) 

Dostawa modu u czujnika lub czujnika/aktuatorów prze cznika 
zawiera tylko wk adk  elektroniczn . Trzeba j  dodatkowo 
uzupe ni  o odpowiedni prze cznik dwupozycyjny i ramk  
pokrywki. 

Prze czniki dwupozycyjne dla elementów steruj cych (Rys. 
30) 

Prze czniki dwupozycyjne elementów steruj cych s  dost pne 
dla gam prze czników solo, future, carat, Busch-axcent i SI w 
kolorze bia y studio, antracyt, srebrny aluminium, jak równie  
w kolorze bia y i bia y alpejski. W zale no ci od zastosowania 
mo na wybra  prze czniki dwupozycyjne z ró nymi nadruka-
mi. 

Rys. 29 Mo liwe do zamówienia elementy steruj ce 

 

Rys. 30 Prze czniki dwupozycyjne dla elementów steruj cych 
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01 — Oznaczenie o wietlenia 
02 — Oznaczenie ciemniacza 
03 — Oznaczenie aluzji 
04 — Oznaczenie aran acji 
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Tabela 5-1 Modu y czujników 

Tabela 5-2 Zespo y czujników / aktuatorów 

Numer artyku u Nazwa produktu Kana y czujnika Kana y aktuatora Prze czane 
obci enie 

SSA-F-1.1.1 Czujnik/aktuator prze cznika, 1/1-
biegunowy 1 

 

1 

 

1 × 2300 W 

SSA-F-2.1.1 Czujnik/aktuator prze cznika, 2/1-
biegunowy 2 

 

1 

 

1 × 2300 W 

SSA-F-2.2.1 Czujnik/aktuator prze cznika, 2/2-
biegunowy 2 

 

2 

 

2 × 1200 W 

SDA-F-1.1.1 Czujnik/aktuator ciemniacza, 1/1-
biegunowy 1 

 

1 

 

1 × 180 W 

SDA-F-2.1.1 Czujnik/aktuator ciemniacza, 2/1-
biegunowy 2 

 

1 

 

1 × 180 W 

SBA-F-1.1.1 Czujnik/aktuator aluzji, 1/1-biegunowy 1 

 

1 

 

4 A, cos  = 0,5 

SBA-F-2.1.1 Czujnik/aktuator aluzji, 2/1-biegunowy 2 

 

1 

 

4 A, cos  = 0,5 

 
 

  

Numer artyku u Nazwa produktu Kana y czujnika 

SU-F-1.0.1 Modu  czujnika, 1-biegunowy 1 

 

SU-F-2.0.1 Modu  czujnika, 2-biegunowy 2 
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Funkcja przycisku (Rys. 31) 

Wszystkie elementy steruj ce s  dostarczane fabrycznie w 
trybie dzia ania „Prze cznik dwupozycyjny”. Oznacza to, e:  

» Naci ni cie górnej cz ci w cza funkcj  lub powoduje 
wydanie polecenia ruchu w gór , 

» Naci ni cie dolnej cz ci wy cza funkcj  lub powoduje 
wydanie polecenia ruchu w dó , 

Tryb dzia ania mo na równie  zmieni  na „Przycisk” poprzez 
wybór kana u odpowiedniego czujnika w obszarze „Ustawienia 
urz dzenia”. W tym przypadku element steruj cy b dzie dzia  
jako dwa osobne przyciski. Oznacza to, e: 

» Naci ni cie górnej cz ci powoduje w czenie, 

» Powtórne naci ni cie górnej cz ci powoduje wy czenie. 

 

Przyk ad zastosowania: Wykorzystanie elementu steruj cego 
do prze czania aran acji. Aran acj  mo na wy cznie wyzwo-
li , ale nie w czy  ani wy czy . Dzi ki okre leniu czujnika jako 
przycisku mo e on uaktywni  dwie ró ne aran acje. 

Wa ne: Ustawienie staje si  widoczne dopiero po umiejsco-
wieniu czujnika w przydziale. 

Po tej zmianie dla ka dego z przycisków na rzucie kondygnacji 
wy wietlana jest osobna ikona! 

Zachowanie diody LED dla funkcji orientacji 

Ka dy prze cznik dwupozycyjny posiada diod  LED. Fabrycznie 
ta dioda LED jest skonfigurowana tak, aby s  do orientacji. 
Oznacza to, e: 

» Dioda LED wieci nieprzerwanie, u atwiaj c u ytkownikowi 
lokalizacj  czujnika w ciemno ci. 

Jasno  diody LED mo na zmieni  albo wy czy  diod  ca kowi-
cie w ustawieniach urz dzenia. 

Zachowanie diody LED przy sygnalizowaniu stanu 

Sygnalizowanie stanu prze cznika dwupozycyjnego przez 
diod  LED mo na skonfigurowa  w ustawieniach urz dzenia. 
Je li czujnik jest powi zany z aktuatorem, dioda LED sygnalizu-
je, czy aktuator jest w czony czy wy czony. 

Prawid owa sygnalizacja statusu aktuatora jest gwarantowana, 
je li jeden czujnik jest powi zany z jednym lub kilkoma aktua-
torami lub kilka czujników w cza identyczn  grup  aktuatorów 
(Rys. 32). 

Je li kilka czujników w cza ró ne grupy aktuatorów, prawid o-
wa sygnalizacja nie jest gwarantowana (Rys. 33). 
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Rys. 31 Funkcje prze czników 

 

 

Rys. 32 Zachowanie diody LED — sygnalizacja stanu mo liwa 

 

Rys. 33 Zachowanie diody LED — sygnalizacja stanu niemo liwa 
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Ustawienia parametrów, czujnik/aktuator 
prze cznika, 1/1-biegunowy 

Ustawienia aktuatora 

 

[1] Zmiana nazwy 

[2] Usuwanie kana u za pomoc  przycisku „X” 

[3] Prze czanie aktuatora przyciskiem 

[4] Wybór innej ikony 

[5] Ustawienie opó nienia wy czenia prze cznika w sekundach 
Za pomoc  przycisków -/+ mo na okre li  na przyk ad, jak d ugo o wietle-
nie pozostanie w czone po wy czeniu obci enia przez aktuator. 

[6] Zachowanie po napotkaniu usterki: 
Tylko wy wietlanie informacji! Zmiana ustawie  niemo liwa. 

Ustawienia czujnika 

 

[1] Zmiana nazwy 

[2] Usuwanie kana u za pomoc  przycisku „X” 

[3] Wybór prze cznika dwupozycyjnego w widoku listy. 

Ustawienia prze cznika dwupozycyjnego 

 

[1] Zmiana nazwy 

[2] Prze czanie czujnika za pomoc  przycisku 

[3] Ustawienie jasno ci o wietlenia LED w czanej prze cznikiem za dnia/w 
nocy w % za pomoc  przycisków -/+: 
Za pomoc  tego parametru mo na okre li  si  o wietlenia diodami LED w 
procentach za dnia/w nocy. 
Uwaga! Parametr dzia a tylko w przypadku dost pno ci profilu czasowego 
z aplikacj  „Prze czanie z trybu dnia do trybu nocy”. Urz dzenie (kana ) 
musi by  powi zane z tym zastosowaniem! 

Symbol aplikacji:   

[4] Wybór trybu dzia ania diody LED: 
wietlenie w celu orientacji: dioda LED wieci si  nieprzerwanie. 

Wy wietlanie statusu: dioda LED wieci si  po jej uruchomieniu przez 
oprogramowanie. 

Dla wst pnie zaprogramowanych urz dze  poni szy parametr jest dost pny od razu. Dla wszystkich innych urz dze  staje si  
dost pny po powi zaniu z aktuatorem. Ustawienie w widoku listy wykonuje si  nast pnie za pomoc  funkcji wi zania interfejsu 
WWW modu u System Access Point. 

[5] Wybór funkcji: element steruj cy; czujnik ciemniacza; czujnik o wietlenia 
klatki schodowej; czujnik si a-pozycja w czony/wy czony; czujnik aluzji; 
si a-pozycja aluzji 

 

Ustawienia parametrów, czujnik/aktuator prze cznika, 2/1-biegunowy 
Ustawienia aktuatora: Takie jak dla 1/1-biegunowego. 
Ustawienia czujnika: Takie jak dla 1/1-biegunowego; jednak w widoku listy wy wietlane s  2 prze czniki dwupozycyjne (lewy i 
prawy). 
Ustawienia prze cznika dwupozycyjnego: Takie jak dla 1/1-biegunowego; jednak ustawienia mo na wprowadzi  dla 2 prze-

czników dwupozycyjnych (lewego i prawego). 

 

Ustawienia parametrów, czujnik/aktuator 
prze cznika, 2/2-biegunowy 
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Ustawienia aktuatora: Takie jak dla 2/1-biegunowego; jednak dost pne s  2 kana y aktuatora. 
Ustawienia czujnika: Takie jak dla 2/1-biegunowego. 
Ustawienia prze cznika dwupozycyjnego: Takie jak dla 2/1-biegunowego. 
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Ustawienia parametrów, czujnik/aktuator ciemniacza, 1/1-biegunowy 

Ustawienia aktuatora 

 

[1] Zmiana nazwy 

[2] Usuwanie kana u za pomoc  przycisku „X” 

[3] Prze czanie aktuatora przyciskiem; ciemnianie aktuatora za pomoc   
przycisków -/+ 

[4] Ustawienie obci enia pod czonego do aktuatora. Wybór pomi dzy: 
- Automatycznym wykrywaniem obci enia 
- Obci eniem indukcyjnym 
- Diod  LED/KLL z mo liwo ci  przyciemniania 
- arówk  

[5] Ustawienia minimalnej jasno ci w % za pomoc  przycisków -/+ 

[6] Ustawianie maksymalnej jasno ci w czanej przyciskiem za dnia w % za 
pomoc   
przycisków -/+ 

[7] Ustawianie maksymalnej jasno ci w czanej przyciskiem w nocy w % za 
pomoc   
przycisków -/+ 

[8] Ustawienie opó nienia wy czenia prze cznika w sekundach. Za pomoc  
przycisków -/+ mo na okre li  na przyk ad, jak d ugo o wietlenie pozostanie 

czone po wy czeniu obci enia przez aktuator. 

Ustawienia czujnika 

 

[1] Zmiana nazwy 

[2] Usuwanie kana u za pomoc  przycisku „X” 

[3] Wybór prze cznika dwupozycyjnego w widoku listy. 

Ustawienia prze cznika dwupozycyjnego 

 

[1] Zmiana nazwy 

[2] Prze czanie czujnika za pomoc  przycisku 

[3] Ustawienie jasno ci o wietlenia LED w czanej prze cznikiem za dnia/w 
nocy w % za pomoc  przycisków -/+: 
Za pomoc  tego parametru mo na okre li  si  o wietlenia diodami LED w 
procentach za dnia/w nocy. 
Uwaga! Parametr dzia a tylko w przypadku dost pno ci profilu czasowego 
z aplikacj  „Prze czanie z trybu dnia do trybu nocy”. Urz dzenie (kana ) 
musi by  powi zane z tym zastosowaniem!  

Symbol aplikacji:   

[4] Wybór trybu dzia ania diody LED: 
wietlenie w celu orientacji: Dioda LED wieci si  nieprzerwanie. 

Wy wietlanie statusu: dioda LED wieci si  po jej uruchomieniu przez 
oprogramowanie. 

Dla wst pnie zaprogramowanych urz dze  poni szy parametr jest dost pny od razu. Dla wszystkich innych urz dze  staje si  
dost pny po powi zaniu z aktuatorem. Ustawienie w widoku listy wykonuje si  nast pnie za pomoc  funkcji wi zania interfejsu 
WWW modu u System Access Point. 

[5] Wybór funkcji: element steruj cy; czujnik ciemniacza; czujnik o wietlenia 
klatki schodowej; czujnik si a-pozycja w czony/wy czony; czujnik aluzji; 
si a-pozycja aluzji 

 

Ustawienia parametrów, czujnik/aktuator ciemniacza, 2/1-biegunowy 
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Ustawienia aktuatora: Takie jak dla 1/1-biegunowego. 
Ustawienia czujnika: Takie jak dla 1/1-biegunowego; jednak w widoku listy wy wietlane s  2 prze czniki dwupozycyjne (lewy i 
prawy). 
Ustawienia prze cznika dwupozycyjnego: Takie jak dla 1/1-biegunowego; jednak ustawienia mo na wprowadzi  dla 2 prze-

czników dwupozycyjnych (lewego i prawego). 
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Ustawienia parametrów, czujnik/aktuator aluzji, 1/1-biegunowy 

Ustawienia aktuatora 

 

[1] Zmiana nazwy 

[2] Usuwanie kana u za pomoc  przycisku „X” 

[3] Prze czanie aktuatora przyciskiem 

[4] Ustawienie czasu ruchu w sekundach za pomoc  przycisków -/+ 

[5] Ustawienie czasu ruchu listew aluzji w sekundach za pomoc  przycisków 
-/+ 

[6] Zachowanie po napotkaniu usterki: 
Tylko wy wietlanie informacji! Zmiana ustawie  niemo liwa. 

[7] Przycisk „Kalibracja” 
Kreator poprowadzi u ytkownika przez proces kalibracji. Szczegó owy opis 
zawiera pomoc online modu u System Access Point. 

Ustawienia czujnika 

 

[1] Zmiana nazwy 

[2] Usuwanie kana u za pomoc  przycisku „X” 

[3] Wybór prze cznika dwupozycyjnego w widoku listy. 

Ustawienia prze cznika dwupozycyjnego 

 

[1] Zmiana nazwy 

[2] Prze czanie czujnika za pomoc  przycisku 

[3] Ustawienie jasno ci o wietlenia LED w czanej prze cznikiem za dnia/w 
nocy w % za pomoc  przycisków -/+: 
Za pomoc  tego parametru mo na okre li  si  o wietlenia diodami LED w 
procentach za dnia/w nocy. 
Uwaga! Parametr dzia a tylko w przypadku dost pno ci profilu czasowego 
z aplikacj  „Prze czanie z trybu dnia do trybu nocy”. Urz dzenie (kana ) 
musi by  powi zane z tym zastosowaniem!  

Symbol aplikacji:   

[4] Wybór trybu dzia ania diody LED: 
wietlenie w celu orientacji: Dioda LED wieci si  nieprzerwanie. 

Wy wietlanie statusu: dioda LED wieci si  po jej uruchomieniu przez 
oprogramowanie. 

Dla wst pnie zaprogramowanych urz dze  poni szy parametr jest dost pny od razu. Dla wszystkich innych urz dze  staje si  
dost pny po powi zaniu z aktuatorem. Ustawienie w widoku listy wykonuje si  nast pnie za pomoc  funkcji wi zania interfejsu 
WWW modu u System Access Point 

[5] Wybór funkcji: element steruj cy; czujnik ciemniacza; czujnik o wietlenia 
klatki schodowej; czujnik si a-pozycja w czony/wy czony; czujnik aluzji; 
si a-pozycja aluzji 

 

Ustawienia parametrów, czujnik/aktuator aluzji, 2/1-biegunowy 
Ustawienia aktuatora: Takie jak dla 1/1-biegunowego. 
Ustawienia czujnika: Takie jak dla 1/1-biegunowego; jednak w widoku listy wy wietlane s  2 prze czniki dwupozycyjne (lewy i 
prawy). 
Ustawienia prze cznika dwupozycyjnego: Takie jak dla 1/1-biegunowego; jednak ustawienia mo na wprowadzi  dla 2 prze-

czników dwupozycyjnych (lewego i prawego). 
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Ustawienia parametrów, modu  czujnika, 1-biegunowy 

Ustawienia czujnika 

 

[1] Zmiana nazwy 

[2] Usuwanie kana u za pomoc  przycisku „X” 

[3] Wybór prze cznika dwupozycyjnego w widoku listy. 

Ustawienia prze cznika dwupozycyjnego 

 

[1] Zmiana nazwy 

[2] Prze czanie czujnika za pomoc  przycisku 

[3] Ustawienie jasno ci o wietlenia LED w czanej prze cznikiem za dnia/w 
nocy w % za pomoc  przycisków -/+: 
Za pomoc  tego parametru mo na okre li  si  o wietlenia diodami LED 
w procentach za dnia/w nocy. 
Uwaga! Parametr dzia a tylko w przypadku dost pno ci profilu czasowe-
go z aplikacj  „Prze czanie z trybu dnia do trybu nocy”. Urz dzenie 
(kana ) musi by  powi zane z tym zastosowaniem!  

Symbol aplikacji:  

[4] Wybór trybu dzia ania diody LED: 
wietlenie w celu orientacji: Dioda LED wieci si  nieprzerwanie. 

Wy wietlanie statusu: dioda LED wieci si  po jej uruchomieniu przez 
oprogramowanie. 

Dla wst pnie zaprogramowanych urz dze  poni szy parametr jest dost pny od razu. Dla wszystkich innych urz dze  staje si  
dost pny po powi zaniu z aktuatorem. Ustawienie w widoku listy wykonuje si  nast pnie za pomoc  funkcji wi zania interfejsu 
WWW modu u System Access Point. 

 

[5] Wybór funkcji: element steruj cy; czujnik ciemniacza; czujnik o wietle-
nia klatki schodowej; czujnik si a-pozycja w czony/wy czony; czujnik 
aluzji; si a-pozycja aluzji 

 

Ustawienia parametrów, modu  czujnika, 2-biegunowy 
Ustawienia czujnika: Takie jak dla 1-biegunowego; jednak w widoku listy wy wietlane s  2 prze czniki dwupozycyjne (lewy i 
prawy). 
Ustawienia prze cznika dwupozycyjnego: Takie jak dla 1-biegunowego; jednak ustawienia mo na wprowadzi  dla 2 prze-

czników dwupozycyjnych (lewego i prawego).  
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Czujniki ruchu (Rys. 34)
Czujniki ruchu wykrywaj  ruch w obserwowanym obszarze i 
wysy aj  informacj  o wykrytym ruchu na magistral  
free@home. Umo liwia to automatyczne wykonanie funkcji np. 
prze czenie o wietlenia lub aran acji. 

W czujniku ruchu obecny jest czujnik jasno ci, który wykrywa 
jasno  otoczenia. Pozwala on zapewni , e na przyk ad o wie-
tlenie b dzie w czane tylko wtedy, gdy b dzie rzeczywi cie 
potrzebne. Warto  progow , przy której ma si  prze cza  
czujnik ruchu, mo na zaprogramowa  za pomoc  interfejsu 

ytkownika. 

Zakres detekcji: Patrz Rys. 36. 

Czujnik ruchu (czujnik) 

Czujnik ruchu (czujnik) s y do wykrywania ruchu, tzn. ruchy 
ytkownika s  rejestrowane i wysy ane do magistrali.  

Po odpowiednim skonfigurowaniu mog  by  prze czane ak-
tuatory zdalne. Obci  nie mo na prze cza  bezpo rednio. 

Modu  czujnika ruchu/aktuatora 

Poza wykorzystaniem jako czujnik ruchu modu y czujnika ru-
chu/aktuatora mog  równie  s  jako prze cznik do prze -
czania obci . 

Czujniki i kana y prze czania s  wst pnie zaprogramowane, 
tzn. po w czeniu napi cia magistrali i pod czeniu obci enia 
mo e by  ono prze czane bezpo rednio za pomoc  czujnika 
ruchu. 

Po w czeniu zasilania dzia anie czujnika ruchu zale y od jasno-
ci, tzn. prze czanie zachodzi tylko w ciemno ci. Zachowanie 

podczas prze czania mo na zmieni  za pomoc  interfejsu 
ytkownika. 

Mo liwe do zamówienia elementy czujnika ruchu (Rys. 35) 

Dostawa czujnika ruchu zawiera tylko wk adk  elektroniczn . 
Trzeba j  dodatkowo uzupe ni  o ramk . 

 

Rys. 34 Czujnik ruchu 
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Rys. 35 Mo liwe do zamówienia elementy czujnika ruchu 

 
Rys. 36 Zakres detekcji 

 

Tabela 5-3 Czujnik ruchu (czujniki) 
 

Numer  
artyku u Nazwa produktu Zakres Kolor Kana y czujnika 

MD-F-1.0.1-
212 Czujnik ruchu Busch-Duro 2000 SI Bia y 1 

 

MD-F-1.0.1-
214 Czujnik ruchu Reflex SI Bia y alpejski 1 

 

MD-F-1.0.1-
81 Czujnik ruchu future® linear / solo® /  

carat® / Busch-axcent® Antracyt 1 

 

MD-F-1.0.1-
83 Czujnik ruchu future® linear / solo® /  

carat® / Busch-axcent® Srebrny aluminium 1 

 

MD-F-1.0.1-
84 Czujnik ruchu future® linear / solo® /  

carat® / Busch-axcent® Bia y studio 1 

 

Tabela 5-4 Modu y czujników ruchu/aktuatorów 
 

Numer  
artyku u Nazwa produktu Zakres Kolor Kana y  

czujnika 
Kana y  
aktuatora 

Prze cza-
ne obci -
enie 
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MSA-F-1.1.1-
212 

Czujnik ruchu/ 
aktuator prze cznika, 
1-biegunowy 

Busch- 
Duro  
2000 SI 

Bia y 1 

 

1 

 

1 × 
2300 W 

MSA-F-1.1.1-
214 

Czujnik ruchu/ 
aktuator prze cznika, 
1-biegunowy 

Reflex SI Bia y 
alpejski 1 

 

1 

 

1 ×  
2300 W 

MSA-F-1.1.1-
81 

Czujnik ruchu/ 
aktuator prze cznika, 
1-biegunowy 

future® linear / 
solo® / carat® / 
Busch-axcent® 

Antracyt 1 

 

1 

 

1 ×  
2300 W 

MSA-F-1.1.1-
83 

Czujnik ruchu/ 
aktuator prze cznika, 
1-biegunowy 

future® linear / 
solo® / carat® / 
Busch-axcent® 

Srebrny 
aluminium 1 

 

1 

 

1 ×  
2300 W 

MSA-F-1.1.1-
84 

Czujnik ruchu/ 
aktuator prze cznika, 
1-biegunowy 

future® linear / 
solo® / carat® / 
Busch-axcent® 

Bia y 
studio 1 

 

1 

 

1 ×  
2300 W 
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Ustawienia parametrów, czujnik ruchu/ 
aktuator prze cznika, 1-biegunowy 

Ustawienia aktuatora 

 

[1] Zmiana nazwy 

[2] Usuwanie kana u za pomoc  przycisku „X” 

[3] Prze czanie aktuatora przyciskiem 

[4] Wybór innej ikony 

[5] Ustawienie opó nienia wy czenia prze cznika w sekundach 
Za pomoc  przycisków -/+ mo na okre li  na przyk ad, jak d ugo 

wietlenie pozostanie w czone po wy czeniu obci enia przez 
aktuator. 

[6] Zachowanie po napotkaniu usterki: 
Wybór sposobu reakcji w przypadku usterki. 

Ustawienia czujnika (ustawienia czujnika ruchu) 

 

[1] Zmiana nazwy 

[2] Usuwanie kana u za pomoc  przycisku „X” 

[3] Prze czanie aktuatora przyciskiem 

[4] Zachowanie po w czeniu prze cznika: 
Wybór warunków jasno ci otoczenia, w których urz dzenie ma 
reagowa . 
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Ustawienia parametrów, czujnik ruchu (czujnik)

Ustawienia czujnika (ustawienia czujnika ruchu) 

 

[1] Zmiana nazwy 

[2] Usuwanie kana u za pomoc  przycisku „X” 

[3] Prze czanie aktuatora przyciskiem 

[4] Zachowanie po w czeniu prze cznika: 
Wybór warunków jasno ci otoczenia, w których urz dzenie ma 
reagowa . 
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Regulator temperatury pokojowej (Rys. 37) 
Warto  wy wietlana na regulatorze temperatury pokojowej to 
zawsze temperatura zadana. Mo na j  zmieni  za pomoc  
przycisków strza ek elementu steruj cego. 

Regulator temperatury pokojowej to regulator proporcjonalno-
ca kuj cy, który potrafi w odpowiedniej chwili zmieni  swoj  
warto  zadan  w reakcji na warunki panuj ce w pokoju. 

Regulator temperatury pokojowej posiada 4 tryby pracy, które 
mo na kontrolowa  lokalnie: 

Praca komfortowa 

Zastosowanie: U ytkownik przebywa w pokoju przez d szy 
okres czasu; istnieje potrzeba uzyskania komfortowej tempera-
tury. 

Zachowanie regulatora: Na wy wietlaczu wy wietlana jest 
ustawiona temperatura zadana. Regulator d y do uzyskania 
tej temperatury. 

Tryb Eco 

Zastosowanie: U ytkownik opuszcza pokój na kilka godzin; 
temperatura w pokoju powinna zosta  zredukowana w celu 
zaoszcz dzenia energii, jednak pokój nie powinien zosta  ca -
kowicie wych odzony. 

Zachowanie regulatora: Na wy wietlaczu wy wietlany jest 
napis „ECO”. Temperatura jest redukowana o 4°C (wielko  
redukcji mo na dostosowa  za pomoc  interfejsu u ytkowni-
ka). 

Tryb wy czenia 

Zastosowanie: Pokój nie jest wykorzystywany przez d szy 
okres czasu. Zachowanie regulatora: Na wy wietlaczu wy wie-
tlany jest napis „OFF”. Zawory ogrzewania s  zamykane (funk-
cja zapobiegania zamarzaniu jest aktywna) 

Tryb zapobiegania zamarzaniu 

Zastosowanie: W cza si  automatycznie, je li pod czono styk 
okna, a okno otwarto. 

Zachowanie regulatora: Na wy wietlaczu sygnalizowane jest 
czenie trybu zapobiegania zamarzaniu. Zawory ogrzewania 

 zamykane. Je li temperatura w pokoju spadnie poni ej 7°C, 
ogrzewanie jest z powrotem w czane, aby unikn  uszkodze  
w budynku. 

Prze czenie z ogrzewania na ch odzenie 

Regulator temperatury pokojowej potrafi pracowa  zarówno w 
trybie ogrzewania, jak i ch odzenia. Prze czenie pomi dzy tymi 
dwoma trybami nast puje za pomoc  wej cia binarnego, skon-
figurowanego jako wej cie dla sygna u prze czaj cego z 
ogrzewania na ch odzenie (i na odwrót). Wej cie to pod cza 
si  do regulatora temperatury pokojowej za pomoc  interfejsu 

ytkownika. 

Praca jako modu  rozszerzaj cy 

W ustawieniach urz dzenia regulator temperatury pokojowej 
mo na skonfigurowa  jako modu  rozszerzaj cy. Przy takim 
ustawieniu analizowana jest tylko warto  z czujnika tempera-
tury modu u g ównego, a modu  rozszerzaj cy s y tylko do 
wyboru trybu pracy i temperatury zadanej. 
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Rys. 37 Regulator temperatury pokojowej 

 
 

A — Wskazanie wy wietlacza w trybie komfortowym podczas ogrzewania 
B — Wskazanie wy wietlacza w trybie komfortowym podczas ch odzenia 
C — Wskazanie wy wietlacza w trybie ECO 
D — Wskazanie wy wietlacza w trybie wy czenia 
E — Wskazanie wy wietlacza w trybie zapobiegania zamarzaniu 
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Tabela 5-5 Regulator temperatury pokojowej 
 

Numer artyku u Nazwa produktu Kana y czujnika 

RTC-F-1 Regulator temperatury pokojowej 1 

 

Tabela 5-6 Mo liwe do zamówienia elementy p yt pokrywek 
 

Numer artyku u Zakres Kolor 

CP-RTC-81 future® linear / solo® / carat® / Busch-axcent® Antracyt 

CP-RTC-83 future® linear / solo® / carat® / Busch-axcent® Srebrny aluminium 

CP-RTC-84 future® linear / solo® / carat® / Busch-axcent® Bia y studio 

CP-RTC-212 Reflex SI Bia y 

CP-RTC-214 Reflex SI Bia y alpejski 

Ustawienia parametrów regulatora temperatury pokojowej 

Ustawienia aktuatora 

 

[1] Zmiana nazwy 

[2] Usuwanie kana u za pomoc  przycisku „X” 

[3] Prze czanie aktuatora przyciskiem 

[4] Ustawienie redukcji temperatury Eco w °C 
Okre lenie warto ci, do której ma by  zredukowana temperatura po 
uaktywnieniu trybu ECO. 

[5] Ustawienie korekcji temperatury w °C: R czne zwi ksze-
nie/zmniejszenie warto ci temperatury, je li wielokrotnie nie osi -
gni to automatycznie temperatury. 

[6] Ustawienie opó nienia wy czenia prze cznika w sekundach pod-
czas nieobecno ci 
Je li tryb ECO zostanie wy czony przez czujnik ruchu, mo na tu 
okre li  opó nienie wy czenia prze cznika po ponownym w czeniu 
trybu ECO po wyj ciu z pokoju. 
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Wy wietlacze 
free@home Touch 7” (Rys. 38) 

Panel free@home Touch 7" s y w systemie komunikacji 
domofonowej ABB-Welcome jako stacja wideo do u ytku we-
wn trz pomieszcze  i do centralnego sterowania funkcjami 
systemu free@home, takimi jak przesuwanie aluzji, prze cza-
nie aran acji i kontrola regulatorów temperatury pokojowej 
(jako modu y rozszerzaj ce). 

Panel pod cza si  do obydwu systemów magistral — magistra-
li free@home i magistrali Welcome. Sygna y audio/wideo s  
transmitowane, a zasilanie dostarczane wy cznie przez magi-
stral  systemu Welcome. Z tego wzgl du panel mo na wyko-
rzystywa  jako wolnostoj  stacj  wideo bez po czenia z 
systemem free@home. 

Panelu nie mo na u ywa  bez pod czenia do magistrali Wel-
come. Oznacza to, e potrzebny jest przynajmniej jeden dodat-
kowy kontroler systemu ABB-Welcome lub jeden dodatkowy 
zasilacz zapewniaj cy zasilanie panelu. 

Na stronie roboczej systemu free@home mo na umie ci  do 
16 funkcji systemu free@home. Funkcja regulatora temperatu-
ry pokojowej zajmuje dwa miejsca na funkcje. Programowanie 
wykonuje si  za pomoc  interfejsu u ytkownika modu u Sys-
tem Access Point. 

Ponadto panel s y jako po rednik przekazuj cy komunikaty 
pomi dzy obydwoma systemami magistral. Dzi ki temu mo na 
na przyk ad prze czy  aktuator w systemie free@home po 
otrzymaniu z systemu ABB-Welcome przychodz cego wywo a-
nia z poziomu drzwi albo wykorzysta  czujnik w systemie 
free@home do wys ania polecenia „Otwórz drzwi” do systemu 
ABB-Welcome. 

Ka da z tych funkcji pojawia si  jako osobny wpis w obszarze 
„Przydzia ”. Funkcje mo na umiejscowi  na rzucie kondygnacji, 
a nast pnie, jak w przypadku ka dego innego czujnika lub 
aktuatora, powi za  w obszarze „Wi zanie” z innymi czujnika-
mi i aktuatorami. 

Funkcja „Wywo anie z poziomu drzwi” zapewnia powi zanie z 4 
funkcjami dla ka dej z 4 mo liwych stacji zewn trznych syste-
mu Welcome. Umo liwia to skonfigurowanie osobnych dzia  
dla ka dego z wej  do domu. Dzia ania te s  wyzwalane, gdy 
odwiedzaj cy uruchomi dzwonek przy jednej ze stacji ze-
wn trznych. 

Funkcja „Otwieranie drzwi” umo liwia po czenie 5 funkcji: 
Mo e by  uaktywniony jeden z 4 mo liwych mechanizmów 
otwierania drzwi systemu Welcome (w celu otworzenia kon-
kretnych drzwi z u yciem jednego czujnika). Mo na równie  
okre li  mechanizm otwierania drzwi, który b dzie dynamicz-
nie otwiera  drzwi, z których pochodzi obecne wywo anie 
(wszystkie drzwi mo na otwiera  za pomoc  tylko jednego 
czujnika — w miejscu, z którego uruchamiany jest dzwonek).

 
 

Ikona Informacje 

 

Nazwisko: Dzwonek do drzwi 
Typ: Czujnik 
Udost pnione przez: free@homeTouch 7” 
Funkcja: Sygnalizuje wywo anie z poziomu 
kondygnacji  
(zastosowanie: aktuator free@home mo e si  
prze cza  po wywo aniu z poziomu kondy-
gnacji) 

 

Nazwisko: Przycisk wywo ania z poziomu 
kondygnacji 
Typ: Aktuator 
Udost pnione przez: free@homeTouch 7” 
Funkcja: Wyzwala wywo anie z poziomu kon-
dygnacji (zastosowanie: czujnik free@home 
mo e s  jako przycisk wywo ania z po-
ziomu kondygnacji) 

 

Nazwisko: wietlenie korytarza 
Typ: Aktuator 
Udost pnione przez: free@homeTouch 7” 
Funkcja: Prze cza styk prze czaj cy kontro-
lera systemu Welcome w korytarzu 

 

Nazwisko: Automatyczny mechanizm otwie-
rania drzwi 
Typ: Aktuator 
Udost pnione przez: free@homeTouch 7” 
Funkcja: W cza/wy cza automatyczny me-
chanizm otwierania drzwi  
(zastosowanie: czujnik free@home mo e 

cza /wy cza  automatyczny mechanizm 
otwierania drzwi) 

 

Nazwisko: Mechanizm otwierania drzwi 
Typ: Aktuator 
Udost pnione przez: free@homeTouch 7” 
Funkcja: Uruchamia mechanizm otwierania 
drzwi systemu ABB-Welcome 
(zastosowanie: czujnik free@home mo e 
uruchamia  mechanizm otwierania drzwi) 

 

Nazwisko: Wywo anie z poziomu drzwi 
Typ: Czujnik 
Udost pnione przez: free@homeTouch 7” 
Funkcja: Sygnalizuje przychodz ce wywo anie 
z poziomu drzwi  
(zastosowanie: aktuator free@home mo e si  
prze cza  po wywo aniu z poziomu drzwi) 
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Rys. 38 Panel free@home Touch 7" 

 

Rys. 39 Konfiguracja systemu ABB-free@home® wraz z systemem ABB-Welcome 

 
 

01 — Modu  System Access Point 
02 — Zasilacz magistrali free@home 
03 — Modu  czujnika/aktuatora prze cznika 
04 — Regulator temperatury pokojowej 
05 — Modu  czujnika/aktuatora aluzji  

06 — Styk okna 
07 — Panel 
08 — Stacja zewn trzna 
09 — Zasilacz magistrali Welcome 
10 — Tablet/smartfon

Tabela 5-7 Wy wietlacze 
 

Numer artyku u Nazwa produktu Kolor Przek tna wy wietlacza 
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DP7-S-6xx free@home Touch 7" Bia y 17,8 cm (7”) 

DP7-S-6xx free@home Touch 7" Czarny 17,8 cm (7”) 
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Wej cia binarne (Rys. 40) 
Dzi ki wej ciom binarnym informacje o stykach prze cznika 
mo na wykorzystywa  poza systemem free@home. Na przy-

ad styki okna mo na wykorzysta  do automatycznego wy -
czenia ogrzewania w pokoju lub podnoszenia aluzji przy alar-
mie wiatrowym zg oszonym przez stacj  pogodow . Typ czujni-
ka pod czony do wej cia binarnego nale y okre li  za pomoc  
interfejsu u ytkownika. 

Dla ka dego wej cia binarnego dost pne do wyboru s  nast -
puj ce typy czujników: 

Interfejs przycisku 

Pozwala zintegrowa  konwencjonalny prze cznik lub przycisk. 

Styk okna 

W przypadku pod czenia do regulatora temperatury pokojo-
wej ogrzewanie jest wy czane po otwarciu okna. 

Alarm deszczowy 

W przypadku pod czenia do aktuatora aluzji podnosi on 
aluzje po wyst pieniu alarmu wiatrowego. 

Alarm mrozowy 

W przypadku pod czenia do aktuatora aluzji s  one podno-
szone/opuszczane. 

Alarm wiatrowy 

W przypadku pod czenia do aktuatora aluzji s  one podno-
szone (przy zabezpieczeniu wywo ywanym rozwarciem obwo-
du, tzn. alarm wiatrowy jest wyzwalany po rozwarciu styku). 

Prze czenie z ch odzenia na ogrzewanie 

W przypadku pod czenia do aktuatora ogrzewania regulator 
prze cza si  pomi dzy ogrzewaniem o ch odzeniem.
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Rys. 40 Wej cia binarne 

 

Tabela 5-8 Wej cia binarne  
 

Numer artyku u Nazwa produktu Typ konstrukcji Napi cie selek-
tywne Pr d wej cia 

BI-F-2.0.1 Wej cie binarne, 2-biegunowe Puszka podtynkowa 20 V = 0,5 mA 

BI-F-4.0.1 Wej cie binarne, 4-biegunowe Puszka podtynkowa 20 V = 0,5 mA 

BI-M-4.0.1 Wej cie binarne, 4-biegunowe MDRC 10-230 V =/~ 1 mA 

Ustawienia parametrów 

Funkcje wej  binarnych mo na ustali  nast puj co: 

» Element steruj cy 
» Czujnik ciemniacza 
» Czujnik aluzji 
» Czujnik o wietlenia klatki schodowej 
» Alarm mrozowy 
» Czujnik si a-pozycja w czony/wy czony 
» Si a-pozycja aluzji 
» Prze czenie ogrzewanie/ch odzenie 
» Alarm wiatrowy 
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Aktuatory 

Aktuatory prze czników (Rys. 41) 
Aktuatory prze czników otrzymuj  polecenia z czujników, a 
nast pnie prze czaj  styki prze czaj ce. Aktuator mo na 
zaprogramowa  za pomoc  interfejsu u ytkownika jako poje-
dynczy styk prze czaj cy, styk z czasomierzem lub do pe nienia 
funkcji o wietlenia klatki schodowej. 

Aktuatory ciemniaczy (Rys. 42) 
Aktuatory ciemniaczy otrzymuj  polecenia z czujników, a 
nast pnie przyciemniaj  odpowiednie wyj cia. ciemniacz 
mo na zaprogramowa  za pomoc  interfejsu u ytkownika jako 
pojedynczy prze cznik, prze cznik z czasomierzem lub do 
pe nienia funkcji o wietlenia klatki schodowej. 

 

  



  

  ABB-free@home®

   
   

 

 

 
62  Podr cznik systemu 

 

Rys. 41 Aktuator prze cznika 

 

 
Rys. 42 Aktuator ciemniacza 

Tabela 5-9 Aktuator prze cznika 
 

Numer artyku-
u Nazwa produktu Typ konstrukcji Kana y wej cio-

we Kana y prze czania Prze czane 
obci enie 

SA-M-0.4.1 Aktuator prze cz-
nika, 4-biegunowy MDRC Ø 0  4 

 

4 × 16 A 

Tabela 5-10 Aktuator ciemniacza 
 

Numer artyku-
u Nazwa produktu Typ konstrukcji Kana y wej cio-

we Kana y prze czania Prze czane 
obci enie 

DA-M-0.4.1 Aktuator ciemnia-
cza, 4-biegunowy MDRC Ø 0  4 

 

4 x 315 W/VA 

Ustawienia parametrów 

Aktuator prze cznika  

Podobnie jak uprzednio opisane aktuatory prze czników (mo -
liwe tylko 4-biegunowe). 

Aktuator ciemniacza  

Podobnie jak uprzednio opisane aktuatory ciemniaczy (mo li-
we tylko 4-biegunowe). Kana y mo na powi za  w konfiguracji 
urz dzenia modu u System Access Point (mo e to zrobi  tylko 

ytkownik z uprawnieniami „Instalatora”). 
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Aktuatory aluzji (Rys. 43)  
Aktuatory aluzji otrzymuj  polecenia z czujników, a nast pnie 
prze czaj  ich wyj cia prze czaj ce. 

Je li aktuator aluzji jest powi zany z czujnikiem, aluzje mo na 
podnie /opu ci , naciskaj c przycisk przez d szy czas, a ich 
listwy ustawi , naciskaj c przycisk przez krótszy czas. 

Alarm wiatrowy 

Po skonfigurowaniu czujnika wiatru w systemie (opis dzia ania 
znajduje si  na stronie 59) z jego sygna em wyj ciowym s  
sprz gane wszystkie aktuatory aluzji. Oznacza to, e po wyst -
pieniu alarmu wiatrowego wszystkie rolety/ aluzje podnios  
si  w górne po enie ko cowe i zostan  zablokowane. Nie 
mo na ich b dzie dalej podnosi /opuszcza  r cznie za pomoc  
elementów steruj cych. Dioda LED migaj ca na elemencie 
steruj cym sygnalizuje zablokowanie aluzji. 

Wszystkie aktuatory, które maj  nie reagowa  na alarm wia-
trowy, mo na wy czy  za pomoc  interfejsu u ytkownika. 

Ustalanie po /kalibracja 

Poza górnymi/dolnymi po eniami ko cowymi aluzje mog  
si  równie  podnosi /opuszcza  w po enia po rednie, np. 
50% po enia górnego. Po enie jest ustalane na podstawie 
czasu ruchu aluzji. Poniewa  czasy ruchu s  ró ne dla ró nych 
aluzji, trzeba je ustali  osobno dla poszczególnych sztuk. 

Je li tego nie zaprogramowano, w obszarze wizualizacji nie 
dzie wy wietlane rzeczywiste po enie, ale tylko górny i 

dolny punkt ko cowy, do którego mog  by  podniesio-
ne/opuszczone aluzje. Czas ruchu mo na okre li  w ustawie-
niach urz dzenia za pomoc  interfejsu u ytkownika. 

Dioda LED dostarczonego z fabryki czujnika pod czonego do 
nieskalibrowanej aluzji miga, dopóki nie zostanie przeprowa-
dzona kalibracja. 

Aktuatory ogrzewania (Rys. 44) 
Przeznaczeniem aktuatorów ogrzewania jest w czanie 
serwozaworów termoelektrycznych. Mog  by  one stero-
wane tylko przez regulatory temperatury pokojowej. 3 
serwozawory wspó dziel  jeden zacisk napi cia wej cio-
wego. Nat enie pr du przep ywaj cego przez ten wspól-
ny zacisk nie mo e przekroczy  In=0,5 A. 
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Rys. 43 Aktuator aluzji 

 

Rys. 44 Aktuator ogrzewania 

 

 
Tabela 5-11 Aktuator aluzji 
 

Numer artyku-
u Nazwa produktu Typ konstrukcji Kana y czujnika Kana y  

prze czania 

Prze cza-
ne  
obci enie 

BA-M-0.4.1 Aktuator aluzji, 4-
biegunowy MDRC 0  4 

 

4 × 6 A 

Tabela 5-11 Aktuator ogrzewania 
 

Numer artyku-
u Nazwa produktu Typ konstrukcji Kana y czujnika Kana y prze czania 

HA-M-0.6.1 Aktuator ogrzewania, 6-
biegunowy MDRC 0  6 

 

HA-M-0.12.1 Aktuator ogrzewania, 12-
biegunowy MDRC 0  12 

 

Ustawienia parametrów 

Aktuator aluzji  

Podobnie jak uprzednio opisane aktuatory aluzji (mo liwe 
tylko 4-biegunowe). 

Aktuatory ogrzewania 

Mo liwe s  nast puj ce ustawienia: 

1. Funkcja 

» Zawór ogrzewania 

» Zawór ch odzenia 

» Zawór ogrzewania i ch odzenia 

2. Typ styku 

» Niezasilany rozwarty 

» Niezasilany zwarty 

3. Okre lanie otwarcia zaworu w % w przypadku usterki 
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System Access Point 
Modu  System Access Point nawi zuje po czenie z uczestni-
kami zarejestrowanymi w systemie free@home i smartfonem, 
tabletem lub komputerem PC. 

Dzi ki temu po czeniu mo liwa jest identyfikacja i zaprogra-
mowanie uczestników podczas uruchamiania systemu. Pozwala 
ono równie  uruchomi  programy czasowe i programy astro, 
jak równie  s y do wymiany danych pomi dzy funkcjami 
prze czania za po rednictwem aplikacji free@home. 

Identyfikacja (Rys. 45) 
Urz dzenia fizycznie pod czone do magistrali free@home 
zg aszaj  swoj  obecno  automatycznie w module System 
Access Point. Udost pniaj  informacje o swoim typie i obs ugi-
wanych funkcjach. W trakcie pierwszego uruchamiania wszyst-
kim urz dzeniom nadawane s  nazwy szablonowe (Aktuator 
prze czania 1 itp.). Nast pnie u ytkownik powinien zmieni  te 
nazwy na nazwy praktyczne w danym systemie (w przypadku 
aktuatora np. na nazw  „O wietlenie salonu”). 

Funkcje sieci 

Tryb punktu dost powego 

Tryb punktu dost powego wykorzystuje si  podczas urucha-
miania systemu. Modu  System Access Point tworzy wtedy 

asn  bezprzewodow  sie  WLAN i zachowuje si  jak serwer 
DHCP (urz dzenia pod czaj ce si  do tej sieci WLAN jako 
klienty otrzymuj  adres IP automatycznie). 

Zaleta: System mo na uruchomi  i obs ugiwa  bez routera (np. 
marki Fritzbox). 

Wada: W trybie punktu dost powego modu  System Access 
Point nie mo e by  pod czony do routera internetowego. 
Dlatego do ci ej pracy lepiej jest skonfigurowa  modu  Sys-
tem Access Point jako klienta sieci LAN lub WLAN, dzi ki czemu 

ytkownicy b  mogli na swoich urz dzeniach jednocze nie 
surfowa  po Internecie i obs ugiwa  system free@home bez 
konieczno ci prze czania si  pomi dzy ró nymi sieciami 
WLAN. 

» Nacisn  przycisk punktu dost powego, aby w czy  lub 
wy czy  tryb punktu dost powego.  

» W trakcie pierwszego uruchamiania tryb punktu dost po-
wego jest w czany automatycznie. 

» Nazwa sieciowa (identyfikator SSID), has o WLAN i adres IP 
modu u System Access Point znajduj  si  na etykiecie we 
wn trzu urz dzenia (zasilaczu). 

Tryb klienta sieci LAN / WLAN 

Je li ruter jest ju  dost pny, zalecane jest pod czenie modu u 
System Access Point jako klienta sieci LAN lub WLAN. 

Aby uaktywni  tryb klienta, mo na skorzysta  z nast puj cych 
opcji: 

Pod czanie modu u System Access Point do sieci 
LAN za po rednictwem routera przed uruchomieniem 
systemu. 

Po pod czeniu kabla jest on automatycznie wykrywany i tryb 
punktu dost powego jest wy czany. Nast pnie modu  System 
Access Point pobiera adres IP z routera. W trakcie próby nawi -
zywania po czenia kontrolka po czenia miga. Po nawi zaniu 
po czenia kontrolka po czenia zaczyna wieci  w sposób 
ci y. 

Pod czanie modu u System Access Point do sieci 
LAN za po rednictwem routera po uruchomieniu sys-
temu. 

W tym przypadku tryb punktu dost powego musi zosta  wy -
czony r cznie. W tym celu mo na nacisn  przycisk na samym 
urz dzeniu lub w ustawieniach sieciowych w interfejsie u yt-
kownika. Nast pnie modu  System Access Point pobiera adres 
IP z routera. W trakcie próby nawi zywania po czenia kontrol-
ka po czenia miga. Po nawi zaniu po czenia kontrolka po -
czenia zaczyna wieci  w sposób ci y. 

Pod czanie modu u System Access Point do sieci 
WLAN za po rednictwem routera po uruchomieniu 
systemu. 

 czynno  mo na wykona  za pomoc  ustawie  sieciowych w 
interfejsie u ytkownika. Nale y wybra  nazw * sieci, z któr  
ma nast pi  po czenie, i wprowadzi  klucz sieci. Nast pnie 
modu  System Access Point pobiera adres IP z routera. W trak-
cie próby nawi zywania po czenia kontrolka po czenia miga. 
Po nawi zaniu po czenia kontrolka po czenia zaczyna wieci  
w sposób ci y. 

Tryb punktu dost powego mo na w czy  ponownie w dowol-
nej chwili. Po wy czeniu trybu punktu dost powego w czany 
jest tryb klienta LAN lub WLAN, je li go skonfigurowano. 

*Uwaga: Lista zalecanych nazw sieciowych (identyfikatorów 
SSID) jest tworzona w trakcie procedury rozruchu modu u 
System Access Point. Sieci WLAN niedost pne w tym momen-
cie nie zostan  wy wietlone na li cie zalece . 

Elementy steruj ce i wy wietlania 
Patrz Rys. 46
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Rys. 45 Identyfikacja 

 
 

Rys. 46 Elementy steruj ce i wy wietlania modu u System Access Point 

 
 
 
 

Przycisk punktu dost powego 
Funkcja przycisku:  
Naci ni cie przycisku w cza/wy cza tryb punktu 
dost powego 
Stan diody LED: 

czona = tryb punktu dost powego w czony 
Wy czona = tryb punktu dost powego wy czony 

Kontrolka po czenia 
Funkcja przycisku: 
Brak funkcji 
Stan diody LED: 

czona = po czenie z sieci  LAN/WLAN  
Wy czona = brak po czenia z sieci  LAN/WLAN 
Miga = próba nawi zania po czenia 

Kontrolka dzia ania 
Funkcja przycisku: 
Brak funkcji 
Stan diody LED: 

czona (50%) = napi cie w czone, rozruch 
urz dzenia 

czona = urz dzenie gotowe do dzia ania 
Wy czona = brak napi cia 
Miganie = usterka 
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Ca kowity reset przy braku dost pu do interfejsu 
sieci Web 
Uwaga! Wszystkie dane zostan  utracone 

Ca kowity reset mo na wykona  w nast puj cy sposób: 

» Podnie  pokryw  modu u System Access Point. 

» Na krótko nacisn  przycisk resetowania (nad zaciskiem 
po czenia magistrali). 

» W trakcie procedury rozruchu, która si  teraz si  zacznie, 
nacisn  jednocze nie wszystkie trzy przyciski, a  wszystkie 
trzy diody LED si  za wiec . Mo e to potrwa  nawet 
minut . 

W module System Access Point zostan  przywrócone ustawie-
nia fabryczne. 

Dodatkowe ustawienia ogólne modu u System Ac-
cess Point 

Informacje o systemie 

Aktualna wersja oprogramowania. 

Sie  

Mo na tu zaprogramowa  ustawienia sieciowe modu u System 
Access Point. 

Mo liwe ustawienia: 

» Klient LAN — ustawienie stosowane, gdy modu  System 
Access Point jest pod czony do routera internetowego za 
po rednictwem kabla sieciowego. 
Uwaga: Ten tryb jest w czany automatycznie po wy cze-
niu trybu punktu dost powego (dioda LED przy lewym 
przycisku jest wy czona). 

» Klient WLAN — ustawienie stosowane, gdy modu  System 
Access Point jest pod czony do routera internetowego za 
po rednictwem po czenia WLAN. 

ytkownik 

Mo na tu utworzy  dodatkowe konta u ytkowników lub je 
usun . Mo na równie  zmieni  uprawnienia dost pu. 

Ustawienia ogólne 

Pozwalaj  okre li  nazw  systemu, j zyk, lokalizacj  i czas 
systemu. 

Kopia zapasowa danych 

Funkcja kopii zapasowej danych pozwala zapisa  wszystkie 
wprowadzone ustawienia. Najpierw kopia zapasowa jest zapi-
sywana w pami ci wewn trznej modu u System Access Point, 
ale mo na j  równie  wyeksportowa . Kopia zapasowa jest 
tworzona automatycznie w regularnych odst pach czasu, ale 
mo na j  równie  utworzy  r cznie. Dane z kopii zapasowych 
utworzonych przez u ytkownika o uprawnieniach „Instalatora” 
mog  przywraca  inni u ytkownicy, ale nie mog  oni usuwa  
tych kopii zapasowych. 
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Aktualizuj 

Oprogramowanie wbudowane modu u System Access Point i 
urz dze  systemu free@home mo na aktualizowa . Plik aktua-
lizacji zawiera zarówno aktualizacje dla modu u System Access 
Point, jak i dla wszystkich urz dze  systemowych. Aktualizacja 
sk ada si  z czterech kroków: 

1. Przes anie oprogramowania wbudowanego do modu u 
System Access Point: nast puje automatycznie po wybra-
niu pliku aktualizacji. 

2. Przetwarzanie oprogramowania wbudowanego: nast puje 
automatycznie po pomy lnym przes aniu pliku aktualizacji. 
Ta procedura mo e potrwa  kilka minut. 

3. Instalacja oprogramowania wbudowanego: nast puje po 
zatwierdzeniu okna dialogowego aktualizacji. Aktualizacja 
mo e potrwa  kilka minut. Po pomy lnym przeprowadzeniu 
aktualizacji modu  System Access Point uruchomi si  po-
nownie. Strona wy wietlana w przegl darce mo e nadal 
wskazywa  trwanie procedury aktualizacji. Od wie enie 
strony (naci ni cie klawisza F5) pozwala usun  ten prob-
lem. 

4. Aktualizacja oprogramowania wbudowanego wszystkich 
urz dze  systemu free@home pod czonych do magistrali: 
Po zatwierdzeniu okna dialogowego aktualizacji wszystkie 
urz dzenia systemu free@home pod czone do magistrali 

 aktualizowane automatycznie. Aktualizacja jest zawsze 
wykonywana jednocze nie na dwóch urz dzeniach, co 
mo na rozpozna  dzi ki jednoczesnemu miganiu diod LED 
na tych urz dzeniach. Procedura trwa w przybli eniu 2 mi-
nuty dla ka dego urz dzenia. Podczas aktualizacji systemu 
mo na u ywa  w zwyk y sposób. 

Us ugi 

Aktualizacja wszystkich urz dze : Umo liwia wczytanie aktu-
alnego oprogramowania do urz dze  systemu free@home. 
Skorzystanie z tej opcji jest wymagane tylko w przypadku, gdy 
aktualizacj  urz dze  odrzucono po wy wietleniu okna dialo-
gowego aktualizacji. 

Ca kowity reset: Umo liwia przywrócenie ustawie  fabrycz-
nych we wszystkich urz dzeniach systemu free@home pod -
czonych do magistrali. Wszystkie kopie zapasowe danych, dane 

ytkowników, rzuty kondygnacji i programy czasowe zostan  
zachowane. 

Resetowanie bazy danych: Umo liwia cz ciowe lub ca kowite 
przywrócenie ustawie  fabrycznych w module System Access 
Point. Wyboru parametrów, które maj  zosta  przywrócone, 
mo na dokona  w oknie podr cznym
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06 Funkcje urz dzenia 

Symbol Informacje Symbol Informacje 

 

Nazwisko: Czujnik 
Typ: Czujnik 
Udost pnione przez: Modu  czujnika; czujni-
ka/aktuator prze cznika; czujnik/aktuator 
ciemniacza; czujnik/aktuator aluzji; 

Funkcja: Element steruj cy funkcjami syste-
mu free@home 

 

Nazwisko: Aktuator aluzji 
Typ: Aktuator 
Udost pnione przez: Aktuator aluzji; czuj-
nik/aktuator aluzji 
Funkcja: Podnosi/opuszcza pod czone 
aluzje i rolety 

 

Nazwisko: Czujnik ruchu 
Typ: Czujnik 
Udost pnione przez: Czujnik ruchu; czujnik 
ruchu/aktuator prze cznika 
Funkcja: Czujnik steruj cy funkcjami systemu 
free@home zale nymi od ruchu i jasno ci 
otoczenia 

 

Nazwisko: Aktuator ogrzewania 
Typ: Aktuator 
Udost pnione przez: Aktuator ogrzewania; 
czujnik/aktuator aluzji 
Funkcja: Podnosi/opuszcza pod czone 
aluzje i rolety 

 

Nazwisko: Regulator temperatury pokojowej 
Typ: Czujnik 
Udost pnione przez: Regulator temperatury 
pokojowej 
Funkcja: Steruje aktuatorami ogrzewania 
systemu free@home 

 

Nazwisko: Alarm wiatrowy 
Typ: Czujnik 
Udost pnione przez: Wej cie binarne 
Funkcja: Wyzwala alarm wiatrowy  
(zastosowanie: automatyczne podnoszenie 
aluzji) 

 

Nazwisko: Panel 
Typ: Czujnik 
Udost pnione przez: panel free@home 

Touch 7” 
Funkcja: Miejsce instalacji i nazw  panelu 
mo na zmieni  

 

Nazwisko: Styk okna 
Typ: Czujnik 
Udost pnione przez: Wej cie binarne 
Funkcja: Sygnalizowanie, e okno jest otwar-
te  
(zastosowanie: automatyczne wy czanie 
ogrzewania po otworzeniu okna) 

 

Nazwisko: Aktuator prze cznika 
Typ: Aktuator 
Udost pnione przez: Aktuator prze cznika; 
czujnik/aktuator prze cznika; czujnik ruchu/ 
aktuator prze cznika 
Funkcja: Prze cza pod czone obci enia 

 

Nazwisko: Alarm deszczowy 
Typ: Czujnik 
Udost pnione przez: Wej cie binarne 
Funkcja: Wyzwala alarm deszczowy 
(zastosowanie: automatyczne podnoszenie 
markiz) 

 

Nazwisko: Aktuator ciemniacza 
Typ: Aktuator 
Udost pnione przez: Aktuator ciemniacza; 
czujnik/aktuator ciemniacza 
Funkcja: Funkcja ciemniania dla pod czo-
nych obci  

 

Nazwisko: Alarm mrozowy 
Typ: Czujnik 
Udost pnione przez: Wej cie binarne 
Funkcja: Wyzwala alarm mrozowy 
(zastosowanie: automatyczne podnoszenie 
markiz) 
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Symbol Informacje Symbol Informacje 

 

Nazwisko: Prze czenie ogrzewa-
nie/ch odzenie 
Typ: Czujnik 
Udost pnione przez: Wej cie binarne 
Funkcja: Prze cza regulator temperatury 
pokojowej pomi dzy trybem ogrzewania i 
ch odzenia 

 

Nazwisko: Wywo anie z poziomu drzwi 
Typ: Czujnik 
Udost pnione przez: free@homeTouch 7” 
Funkcja: Sygnalizuje przychodz ce wywo a-
nie z poziomu drzwi (zastosowanie: aktuator 
free@home mo e si  prze cza  po wywo a-
niu z poziomu drzwi) 

 

Nazwisko: Dzwonek do drzwi 
Typ: Czujnik 
Udost pnione przez: free@home Touch 7” 
Funkcja: Sygnalizuje wywo anie z poziomu 
kondygnacji  
(zastosowanie: aktuator free@home mo e si  
prze cza  po wywo aniu z poziomu kondy-
gnacji) 

 

Nazwisko: Automatyczny mechanizm otwie-
rania drzwi 
Typ: Aktuator 
Udost pnione przez: free@home Touch 7” 
Funkcja: W cza/wy cza automatyczny 
mechanizm otwierania drzwi  
(zastosowanie: czujnik free@home mo e 

cza /wy cza  automatyczny mechanizm 
otwierania drzwi) 

 

Nazwisko: Przycisk wywo ania z poziomu 
kondygnacji 
Typ: Aktuator 
Udost pnione przez: free@home Touch 7” 
Funkcja: Wyzwala wywo anie z poziomu 
kondygnacji  
(zastosowanie: czujnik free@home mo e 

 jako przycisk wywo ania z poziomu 
kondygnacji) 

 

Nazwisko: O wietlenie korytarza 
Typ: Aktuator 
Udost pnione przez: free@home Touch 7” 
Funkcja: Prze cza styk prze czaj cy kon-
trolera systemu Welcome w korytarzu 

 

Nazwisko: Mechanizm otwierania drzwi 
Typ: Aktuator 
Udost pnione przez: free@home Touch 7” 
Funkcja: Uruchamia mechanizm otwierania 
drzwi systemu ABB-Welcome  
(zastosowanie: czujnik free@home mo e 
uruchamia  mechanizm otwierania drzwi) 
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07 Przegl d gamy produktów 

Urz dzenia systemowe 
Zasilacz   

 

 

PS-M-64.1.1 
640 mA 

 

 

 
 

 
 

 

System Access Point   

 

 

SAP-S-1-84 
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Wy wietlacze 
Touch 7”   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DP7-S-6xx 
16 przycisków systemu ABB-free@home 

ABB-Welcome 
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Czujniki 
Modu y czujnika 1-biegunowe 2-biegunowe  

 
 

SU-F-1.0.1 

 

SU-F-2.0.1 

 

 

 

   

Czujnik ruchu 1-biegunowe  

 

 

 

 

MD-F-1.0.1… 

 

 

 

 

Regulacja tem-
peratury 

Regulator temperatury pokojowej  
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RTC-F-1 
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Wej cia binarne 2-biegunowe 4-biegunowe  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
BI-F-2.0.1 

20 V DC = 0,5 mA 

 
BI-F-4.0.1 

20 V DC = 0,5 mA 

 

 

 

 

--- 

 
BI-M-4.0.1 

10-230 V DC/AC  
=/~ 1 mA 
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Modu y czujnika / aktuatora 
Czujnik / aktuator  
prze cznika 

Czujnik 1-biegunowy Czujnik 2-biegunowy  

 

 

 

A
kt

ua
to

r 
1-

bi
eg

un
ow

y 

 

 

SSA-F-1.1.1 
1 × 2300 W 

 

 

 

SSA-F-2.1.1 
1 × 2300 W 

 

 

 

A
kt

ua
to

r 
2-

bi
eg

un
ow

y 

--- 

 

 

SSA-F-2.2.1 
2 × 1200 W 

 

 

 

    

Czujnik/aktuator  
ciemniania 

Czujnik 1-biegunowy Czujnik 2-biegunowy  

 

 

 

A
kt

ua
to

r 
1-

bi
eg

un
ow

y 

 

 

SDA-F-1.1.1 
1 x 180 W/VA 

 

 

 

SDA-F-2.1.1 
1 x 180 W/VA 

 

 

 

  



  

ABB-free@home®  

   
   

 

 

 
Podr cznik systemu 79

 

 

Czujnik / aktuator  
aluzji 

Czujnik 1-biegunowy Czujnik 2-biegunowy  

 

 

 

A
kt

ua
to

r 
1-

bi
eg

un
ow

y 

 

 

SBA-F-1.1.1 
4 A, cos  =0,5 

 

 

 

SBA-F-2.1.1 
4 A, cos  =0,5 

 

 

 

   

Czujnik ruchu / aktuator 
prze cznika 

Czujnik 1-biegunowy  

 

 

 

A
kt

ua
to

r 
1-

bi
eg

un
ow

y 

 

 

 

MSA-F-1.1.1… 
1 × 2300 W 
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Aktuatory 
Aktuatory  
prze czników 

4-biegunowe  

 

 

SA-M-0.4.1 
4 × 16 A 

 

 

 

 

Aktuator  
ciemniania 

4-biegunowe  

 

 

DA-M-0.4.1 
4 x 315 W/VA 
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Aktuator  
aluzji 

4-biegunowe  

 

 
BA-M-0.4.1 

4 × 6 A 

 

 

 

 

Aktuator  
ogrzewania 

6-biegunowe 12-biegunowe  

 
 

HA-M-0.6.1 

 

HA-M-0.12.1 
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Pokrywki dla prze czników zakresu 
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Numer artyku u Nadruk Version (Wersja) Orientacja Zakres Kolor 

SR-1-81 - 1-biegunowe - solo / future / carat / axcent Antracyt 

SR-1-83 - 1-biegunowe - solo / future / carat / axcent Srebrny aluminium 

SR-1-84 - 1-biegunowe - solo / future / carat / axcent Bia y studio 

SRL-1-81 wietlenie 1-biegunowe - solo / future / carat / axcent Antracyt 

SRL-1-83 wietlenie 1-biegunowe - solo / future / carat / axcent Srebrny aluminium 

SRL-1-84 wietlenie 1-biegunowe - solo / future / carat / axcent Bia y studio 

SRB-1-81 Rolety 1-biegunowe - solo / future / carat / axcent Antracyt 

SRB-1-83 Rolety 1-biegunowe - solo / future / carat / axcent Srebrny aluminium 

SRB-1-84 Rolety 1-biegunowe - solo / future / carat / axcent Bia y studio 

SRS-1-81 Aran acja 1-biegunowe - solo / future / carat / axcent Antracyt 

SRS-1-83 Aran acja 1-biegunowe - solo / future / carat / axcent Srebrny aluminium 

SRS-1-84 Aran acja 1-biegunowe - solo / future / carat / axcent Bia y studio 

SRD-1-81 ciemniacz 1-biegunowe - solo / future / carat / axcent Antracyt 

SRD-1-83 ciemniacz 1-biegunowe - solo / future / carat / axcent Srebrny aluminium 

SRD-1-84 ciemniacz 1-biegunowe - solo / future / carat / axcent Bia y studio 

SR-2-81 - 2-biegunowe - solo / future / carat / axcent Antracyt 

SR-2-83 - 2-biegunowe - solo / future / carat / axcent Srebrny aluminium 

SR-2-84 - 2-biegunowe - solo / future / carat / axcent Bia y studio 

SRL-2-L-81 wietlenie 2-biegunowe Lewo solo / future / carat / axcent Antracyt 

SRL-2-L-83 wietlenie 2-biegunowe Lewo solo / future / carat / axcent Srebrny aluminium 

SRL-2-L-84 wietlenie 2-biegunowe Lewo solo / future / carat / axcent Bia y studio 

SRB-2-81 Rolety 2-biegunowe - solo / future / carat / axcent Antracyt 

SRB-2-83 Rolety 2-biegunowe - solo / future / carat / axcent Srebrny aluminium 

SRB-2-84 Rolety 2-biegunowe - solo / future / carat / axcent Bia y studio 

SRS-2-L-81 Aran acja 2-biegunowe Lewo solo / future / carat / axcent Antracyt 

SRS-2-L-83 Aran acja 2-biegunowe Lewo solo / future / carat / axcent Srebrny aluminium 

SRS-2-L-84 Aran acja 2-biegunowe Lewo solo / future / carat / axcent Bia y studio 

SRD-2-L-81 ciemniacz 2-biegunowe Lewo solo / future / carat / axcent Antracyt 

SRD-2-L-83 ciemniacz 2-biegunowe Lewo solo / future / carat / axcent Srebrny aluminium 

SRD-2-L-84 ciemniacz 2-biegunowe Lewo solo / future / carat / axcent Bia y studio 

SRL-2-R-81 wietlenie 2-biegunowe Prawo solo / future / carat / axcent Antracyt 

SRL-2-R-83 wietlenie 2-biegunowe Prawo solo / future / carat / axcent Srebrny aluminium 

SRL-2-R-84 wietlenie 2-biegunowe Prawo solo / future / carat / axcent Bia y studio 

SRS-2-R-81 Aran acja 2-biegunowe Prawo solo / future / carat / axcent Antracyt 
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SRS-2-R-83 Aran acja 2-biegunowe Prawo solo / future / carat / axcent Srebrny aluminium 

SRS-2-R-84 Aran acja 2-biegunowe Prawo solo / future / carat / axcent Bia y studio 

SRD-2-R-81 ciemniacz 2-biegunowe Prawo solo / future / carat / axcent Antracyt 

SRD-2-R-83 ciemniacz 2-biegunowe Prawo solo / future / carat / axcent Srebrny aluminium 

SRD-2-R-84 ciemniacz 2-biegunowe Prawo solo / future / carat / axcent Bia y studio 

SR-1-212 - 1-biegunowe - Busch-Duro 2000 SI Bia y 

SR-1-214 - 1-biegunowe - Reflex SI Bia y alpejski 

SRL-1-212 wietlenie 1-biegunowe - Busch-Duro 2000 SI Bia y 

SRL-1-214 wietlenie 1-biegunowe - Reflex SI Bia y alpejski 

SRB-1-212 Rolety 1-biegunowe - Busch-Duro 2000 SI Bia y 

SRB-1-214 Rolety 1-biegunowe - Reflex SI Bia y alpejski 

SRS-1-212 Aran acja 1-biegunowe - Busch-Duro 2000 SI Bia y 

SRS-1-214 Aran acja 1-biegunowe - Reflex SI Bia y alpejski 

SRD-1-212 ciemniacz 1-biegunowe - Busch-Duro 2000 SI Bia y 

SRD-1-214 ciemniacz 1-biegunowe - Reflex SI Bia y alpejski 

SR-2-212 - 2-biegunowe - Busch-Duro 2000 SI Bia y 

SR-2-214 - 2-biegunowe - Reflex SI Bia y alpejski 

SRL-2-L-212 wietlenie 2-biegunowe Lewo Busch-Duro 2000 SI Bia y 

SRL-2-L-214 wietlenie 2-biegunowe Lewo Reflex SI Bia y alpejski 

SRB-2-212 Rolety 2-biegunowe Lewo Busch-Duro 2000 SI Bia y 

SRB-2-214 Rolety 2-biegunowe Lewo Reflex SI Bia y alpejski 

SRS-2-L-212 Aran acja 2-biegunowe Lewo Busch-Duro 2000 SI Bia y 

SRS-2-L-214 Aran acja 2-biegunowe Lewo Reflex SI Bia y alpejski 

SRD-2-L-212 ciemniacz 2-biegunowe Lewo Busch-Duro 2000 SI Bia y 

SRD-2-L-214 ciemniacz 2-biegunowe Lewo Reflex SI Bia y alpejski 

SRL-2-R-212 wietlenie 2-biegunowe Prawo Busch-Duro 2000 SI Bia y 

SRL-2-R-214 wietlenie 2-biegunowe Prawo Reflex SI Bia y alpejski 

SRS-2-R-212 Aran acja 2-biegunowe Prawo Busch-Duro 2000 SI Bia y 

SRS-2-R-214 Aran acja 2-biegunowe Prawo Reflex SI Bia y alpejski 

SRD-2-R-212 ciemniacz 2-biegunowe Prawo Busch-Duro 2000 SI Bia y 

SRD-2-R-214 ciemniacz 2-biegunowe Prawo Reflex SI Bia y alpejski 

CP-RTC-81 
Regulator temperatury 
pokojowej - - solo / future / carat / axcent Antracyt 

CP-RTC-83 
Regulator temperatury 
pokojowej - - solo / future / carat / axcent Srebrny aluminium 

CP-RTC-84 
Regulator temperatury 

- - solo / future / carat / axcent Bia y studio 
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pokojowej 

CP-RTC-212 
Regulator temperatury 
pokojowej - - Busch-Duro 2000 SI Bia y 

CP-RTC-214 
Regulator temperatury 
pokojowej - - Reflex SI Bia y alpejski 
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08 Cz sto zadawane pytania i wskazówki 

Instalacja modu u System Access Point (Rys. 
47) 
Modu  System Access Point jest montowany nadtynkowo. 
Przewód magistrali zawsze wk ada si  po tylnej stronie. Prze-
wód zasilaj cy 230 V i opcjonalny przewód CAT mo na równie  
poprowadzi  po tylnej stronie lub zamocowa  powierzchniowo. 
W przypadku mocowania powierzchniowego przewody prowa-
dzi si  pod spodem urz dzenia przez dost pne otwory z wy a-
mywanymi za lepkami. 

Je li przewód CAT ma by  w ony po tylnej stronie, nale y si  
upewni , e odleg  pomi dzy rodkami obydwu skrzynek 
monta owych wynosi 80 mm.  

Pod czanie przewodu CAT 
Przewody CAT z ju  zarobionymi ko cówkami mo na pod czy  
bezpo rednio do gniazda RJ45 modu u System Access Point. 

W przypadku korzystania kabla instalacyjnego nale y u  
przewodu przej ciowego dostarczonego w zestawie z urz dze-
niem. Na jednym ko cu kabla instalacyjnego do monta u mo -
na wykorzysta  technologi  LSA. Na drugim ko cu musi si  
znale  wtyczka RJ45, któr  mo na pod czy  do gniazda mo-
du u System Access Point. 

Uruchamianie systemu wykonuje si  zawsze za po rednictwem 
modu u System Access Point. Do uruchomienia potrzebny jest 
smartfon, tablet lub komputer PC. System nie wymaga dodat-
kowego oprogramowania. Przy uruchamianiu za pomoc  
smartfona lub tabletu zalecane jest korzystanie z bezp atnych 
aplikacji free@home®. 

.  
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Rys. 47 Monta  modu u System Access Point 

 
 

01 — Przewód CAT w ony po tylnej stronie 
02 — Przewód CAT zamocowany powierzchniowo  
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ówny plan urz dzenia 
Rys. 48 Plan urz dzenia 
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Cz onek grupy ABB 
 
Busch-Jaeger Elektro GmbH 
PO Box 
58505 Lüdenscheid 
 
Freisenbergstraße 2 
58513 Lüdenscheid 
 
www.BUSCH-JAEGER.com 
info.bje@de.abb.com 
 
Centrum obs ugi sprzeda owej: 
Tel.: +49 2351 956-1600  
Faks: +49 2351 956-1700  
 

   Uwaga 
Firma ABB zastrzega sobie prawo do 
wprowadzania zmian technicznych, jak 
równie  zmian tre ci niniejszego doku-
mentu w dowolnym momencie i bez 
uprzedzenia. 
Do zamówie  stosuje si  uzgodnione 
szczegó owe dane techniczne. Firma 
ABB nie ponosi adnej odpowiedzialno-
ci za b dy ani za braki, jakie mog  

pojawi  si  w niniejszym dokumencie. 
 
Wszelkie prawa do niniejszego doku-
mentu oraz zawartych w nim informacji 

 zastrze one. Osobom trzecim zabra-
nia si  powielania, przesy ania czy 
ponownego wykorzystywania niniejsze-
go dokumentu lub jego cz ci bez 
uprzedniej pisemnej zgody firmy ABB. 
 
Copyright© 2014 Busch-Jaeger Elektro 
GmbH 
Wszelkie prawa zastrze one 
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