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řízení osvětlení
An-10 - systém s RF komunikací

Jednotka binárních vstupů

n	 7 beznapěťových vstupů pro připojení 
klasických tlačítek nebo spínačů

n	 Jednoduché přednastavené konfigurace 
pro typické aplikace. Rozšířené 
konfigurace pro pokročilé ovládání.

n	 Napájení interní baterií nebo externím 
zdrojem 12 VDC.

Viz str. 209-211 pro příklady instalace

n	 Spínaný nebo stmívaný 
 (0–10 V, DALI/DSI) kontroler

n	 Dostupný jak ve standardní
 tak redukované velikosti pro montáž
 do svítidel

Kontrolery připojené na zátěž

Scénářové tlačítko: 

Funkce:

n	 Vypnout/zapnout

n	 Snížit/zvýšit úroveň osvětlení

n	 Vyvolání scénáře

n	 Programování scénářů

Scénářové tlačítko

An-10 systém s bezdrátovou 
technologií nabízí plnohodnotné 
ovládání osvětlení pro  
rekonstrukce i nové instalace
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n	 Senzory systému An-10 mohou 
ovládat výstupy dalších senzorů 
systému nebo přímo kontroléry 
připojené na zátěž.

PIR a mikrovlnné senzory

n	 Profesionální programovací 
ovládač pro nastavení všech 
funkcí systému.

Programovací ovládač UNLCDHS
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řízení osvětlení
An10 – přítomnostní pohybové senzory a přístroje s RF komunikací

EBDHS AT-SL-R-SA

AT-SL-R

MWS3A EBDHS-MBEBDSPIR

Senzory jsou napájené vodiči L a N, avšak povely mezi senzory, kontrolery a ovládači systému An-10 se předávají bezdrátově pomocí RF signálu 868 MHz
Přístroje se nastavují pomocí programovacích ovládačů UNLCDHS (kompletní nastavení) a UHS5 (citlivost senzorů, zpoždění vypnutí…)

Obj. č. An-10 - senzory s RF komunikací

Možnost manuálního vypnutí/zapnutí případně stmívání 
pouze pomocí IR ovládače nebo bezdrátových ovládačů 
na str. 200, ostatní parametry (oblast detekce, rozměry...) 
viz odkazy na strany u jednotlivých senzorů
Tabulka zátěží viz následující strana
PIR senzor - stropní montáž

EBDSPIR-AT-PRM
EBDSPIR-AT-DD

EDSPIR-AT-AD

EBDHS-AT-PRM
EBDHS-AT-DD

EBDHS-AT-AD

EBDHS-MB-AT-PRM
EBDHS-MB-AT-DD

EBDHS-MB-AT-AD

MWS3A-AT-PRM

MWS3A-AT-DD

MWS3A-AT-AD

IP 40
Oblast detekce, technické parametry a příslušenství str. 185
PIR senzor se spínaným výstupem (fáze spínaná na výstup).
PIR senzor s 1 stmívaným DALI/DSI výstupem (max.  
20 předřadníků, pokud je použit i spínaný výstup tak pouze 
10 předřadníků) a 1 spínaným výstupem
PIR senzor s 1 stmívaným výstupem 1–10 V  
(max. 10 předřadníků) a 1 spínaným výstupem
PIR senzor - stropní montáž do velkých výšek (HIGH 
BAY)
IP 40
Oblast detekce, technické parametry a příslušenství str. 192
Pro zachování krytí IP 65 při povrchové instalaci použijte 
krabici obj. č. EBD-ENCIP1
PIR senzor se spínaným výstupem (fáze spínaná na výstup).
PIR senzor s 1 stmívaným DALI/DSI výstupem (max.  
20 předřadníků, pokud je použit i spínaný výstup tak pouze 
10 předřadníků) a 1 spínaným výstupem
PIR senzor s 1 stmívaným výstupem 1–10 V  
(max. 10 předřadníků) a 1 spínaným výstupem
PIR senzor - montáž do svítidel a velkých výšek (HIGH 
BAY)
IP 65
Oblast detekce, technické parametry a příslušenství str. 193
PIR senzor se spínaným výstupem (fáze spínaná na výstup).
PIR senzor s 1 stmívaným DALI/DSI výstupem (max.  
20 předřadníků, pokud je použit i spínaný výstup tak pouze 
10 předřadníků) a 1 spínaným výstupem.
PIR senzor s 1 stmívaným výstupem 1–10 V 
(max. 10 předřadníků) a 1 spínaným výstupem
Mikrovlnný senzor pro chodby (dosah až 30 m)
IP 40
Oblast detekce, technické parametry a příslušenství str. 196
Mikrovlnný  senzor se spínaným výstupem (fáze spínaná na 
výstup).
Mikrovlnný senzor s 1 stmívaným DALI/DSI výstupem  
(max. 20 předřadníků, pokud je použit i spínaný výstup tak 
pouze 10 předřadníků) a 1 spínaným výstupem.
Mikrovlnný senzor s 1 stmívaným výstupem 1–10 V 
(max. 10 předřadníků) a 1 spínaným výstupem

Obj. č. An-10 - kontrolery s RF komunikací

Rozměry a tabulka zátěží viz následující strana
Kontrolery s redukovanými rozměry pro montáž do 
svítidel

AT-SL-R

AT-SL-DDR

AT-SL-ADR

AT-SL-R-SA

AT-SL-DDR-SA

AT-SL-ADR-SA

Kapacita svorek: 1,5 mm2; pouze pevné vodiče
Bezdrátový RF kontroler se spínaným výstupem,
montáž do svítidel
Bezdrátový RF kontroler s 1 stmívaným DALI/DSI výstupem
(max. 20 předřadníků, pokud je použit i spínaný výstup tak
pouze 10 předřadníků) a 1 spínaným výstupem, montáž
do svítidel
Bezdrátový RF kontroler s 1 stmívaným výstupem  
1–10 V (max. 10 předřadníků) a 1 spínaným výstupem, 
montáž do svítidel
Kontrolery se standardními rozměry
Kapacita svorek: 2,5 mm2; pouze pevné vodiče
Bezdrátový RF kontroler se spínaným výstupem,
standardní rozměry
Bezdrátový RF kontroler s 1 stmívaným DALI/DSI výstupem
(max. 20 předřadníků, pokud je použit i spínaný výstup tak
pouze 10 předřadníků) a 1 spínaným výstupem, standardní
rozměry
Bezdrátový RF kontroler s 1 stmívaným výstupem
1–10 V (max. 10 předřadníků) a 1 spínaným
výstupem, standardní rozměry
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Stříbrná

Bronzová

Obj. č. An-10 - bezdrátové ovládače

AT-BB-IN

AR-EK-W

AP-PLA-S-S3-EK-W 
AP-PLA-S-S3-EK-SS 
AP-PLA-S-S3-EK-PB 

AR-SG-4SM-W

GIFP-ST 
GIFP-BZ 

Ovládače komunikují s ostatními přístroji An-10 pomocí RF 
signálu 868 MHz
Umožňují ovládat přístroje systému An-10 (spouštět scénáře, 
zapínat/vypínat/stmívat jednotlivé okruhy světel…).
Přístroje se nastavují pomocí programovacího ovládače  
obj. č. UNLCDHS.
RF binární rozhraní
Bezdrátové rozhraní pro 7 klasických nepodsvětlených 
tlačítek. Nastavení pomocí programovacího ovládače  
obj. č. UNLCDHS.
Scénářový ovládač na stěnu
Plochý scénářový ovládač (montáž přímo na stěnu)  
s možností osazení designovým rámečkem. Napájení 
bateriemi 4 x CR2016 (součást dodávky). Nastavení pomocí 
programovacího ovládače obj. č. UNLCDHS.
Bílý rámeček
Ocelový rámeček
Bronzový rámeček
Scénářový ovládač na stěnu
Scénářový ovládač (montáž přímo na stěnu) do instalační 
krabice. Nutno doplnit designovým rámečkem. Napájení 
bateriemi 3 x CR2477 (součást dodávky) nebo externím 
zdrojem 12 VDC. Nastavení pomocí programovacího 
ovládače obj. č. UNLCDHS.
Stříbrný rámeček 
Bronzový rámeček

řízení osvětlení   
An10 – technické údaje

 
n Tabulka zátěží

n Rozměry

Obj. č. Odporová 
zátěž

Klasické 
žárovky Zářivky

Kompaktní 
zářivky 

(úsporky)
LED

EBDSPIR-AT 10 A 10 A 10 A 10 A 10 A

EBDHS-AT 10 A 10 A 10 A 10 A 10 A

EBDHS-MB-AT 10 A 10 A 10 A 10 A 10 A

MWS3A-AT 10 A 10 A 10 A 10 A 10 A

AT-SL-R/AT-SL-R-SA
2 A (u MN zdroje spínání primární strany transformátoru), počet  

předřadníků viz popis produktů.AT-SL-ADR/AT-SL-ADR-SA

AT-SL-DDR/AT-SL-DDR-SA

184

133

22
,5

22
,5

20
,5

4
146

20
,5

184

133

22
,5

22
,5

20
,5

4
146

20
,5

Montáž do svítidel

AT-SL-xx a AT-SL-xx-SA

AT-BB-IN

Standardní rozměry

50,1

46

19
,2 22

AT-BB-IN AR-EK-W

AR-SG-4SM-W
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řízení osvětlení
An10 - příklady použití

n Flexibilní adresace

n Světelné scénáře

Kód budovy

Definuje přístroje  
v jedné budově.

Kód lokality

Definuje přístroje  
v jedné místnosti.

Kód sub-lokality

Definuje přístroje  
v některé části místnosti.

Kód oblasti

Definuje přístroje ve dvou  
nebo více místnostech  
pro společné ovládání.

Scéna 2: Porada – čtvercová svítidla jsou ztlumena, 
bodová svítidla svítí na maximum.

Scéna 4: Neformální setkání – bodová svítidla 
svítí zatímco čtvercová jsou vypnuta.

Scéna 1: Práce na PC – všechna čtvercová svítidla 
jsou rozsvícena, bodová svítidla po stranách míst-
nosti jsou ztlumena.

Scéna 3: Prezentace – čtvercová svítidla jsou 
vypnuta, bodová svítidla ztlumena. Bodové svítidlo 
u prezentační obrazovky je vypnuto.

Požadované osvětlení v jediném 
okamžiku

Světelné scénáře umožňují vyvolat 
přednastavené úrovně osvětlení pro 
různé příležitosti. 

Vlastní scénář tvoří nastavení a uložení 
úrovně osvětlení jednotlivých světelných 
okruhů. Scénář může být aktivován 
senzorem při detekci pohybu ale 
i tlačítkem připojeným přímo na vstup 
senzoru.

Například v zasedací místnosti je 
požadován jeden scénář který všechny 
okruhy rozsvítí na 100% a další scénář 
který vybrané okruhy ztlumí na 20% 
během prezentace.

An-10 umožňuje nastavit až 20 lokálních 
nebo 120 oblastních scén pomocí 
IR ovládače.

An-10 adresace přístrojů

Každý přístroj An-10 používá v rámci své adresy skupinu kódů 
které definují jeho umístění a způsob fungování v instalaci.  

Kód budovy se používá pro identifikaci jednotlivých instalací 
(budov). Přístroje v této “budově” pak tvoří společný systém 
a takto vytvořené systémy jsou oddělené a na sobě nezávislé.  
To zabraňuje nežádoucímu přenosu povelů mezi jednotlivými 
budovami/systémy.

Kód lokality definuje všechny přístroje v dané lokaci. Například 
spínače, senzory a stmívací rozhraní v jedné místnosti mají stejný 
lokální kód takže komunikují pouze spolu navzájem a nejsou 
ovlivňovány komunikací přístrojů v sousedních místnostech. 
Vybraným přístrojům lze přidělit i kód sub-lokality pro další 
rozdělení instalace ve stejné místnosti.  

Kód oblasti umožňuje současné ovládání ovládání přístrojů 
v různých oblastech. Typickou aplikací je příklad “Kanceláře 
a chodba” na str. 211.
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Local code = 10
Ch3 Area code = 10

Reg lov  uliËka Ë. 2

Local code = 20
Ch1 a 2 Area code = 10
Ch3 Area code = 20

1. patro
Local code  = 10
Ch1 a 2 Area code = 20
Ch3 Area code = 10

2. patro
Local code = 20
Ch1 a 2 Area code = 10, 30
Ch3 Area code = 20

3. patro
Local code = 30
Ch1 a 2 Area code = 20, 40
Ch3 Area code = 30

4. patro
Local code = 40
Ch1 a 2 Area code = 30
Ch3 Area code = 40

Local code = 30
Ch1 a 2 Area code = 10
Ch3 Area code = 30

Local code  = 40
Ch1 a 2 Area code = 10
Ch3 Area code = 40

Local code = 50
Ch1 a 2 Area code = 10
Ch3 Area code = 50

Local code = 60
Ch1 a 2 Area code = 10
Ch3 Area code = 60

Local code = 70
Ch1 a 2 Area code = 10
Ch3 Area code = 70

Local code = 70
Ch1 a 2 Area code = 10
Ch3 Area code = 70

regál

regál

Regálová ulička č. 3

Regálová ulička č. 4

Regálová ulička č. 5

Hlavní ulička

Regálová ulička č. 6

Regálová ulička č. 7

regál

regál

regál

regál

regál

Kancelář
Regálová ulička č. 2     

Local code = 10
Ch3 Area code = 10

Reg lov  uliËka Ë. 2

Local code = 20
Ch1 a 2 Area code = 10
Ch3 Area code = 20

1. patro
Local code  = 10
Ch1 a 2 Area code = 20
Ch3 Area code = 10

2. patro
Local code = 20
Ch1 a 2 Area code = 10, 30
Ch3 Area code = 20

3. patro
Local code = 30
Ch1 a 2 Area code = 20, 40
Ch3 Area code = 30

4. patro
Local code = 40
Ch1 a 2 Area code = 30
Ch3 Area code = 40

Local code = 30
Ch1 a 2 Area code = 10
Ch3 Area code = 30

Local code  = 40
Ch1 a 2 Area code = 10
Ch3 Area code = 40

Local code = 50
Ch1 a 2 Area code = 10
Ch3 Area code = 50

Local code = 60
Ch1 a 2 Area code = 10
Ch3 Area code = 60

Local code = 70
Ch1 a 2 Area code = 10
Ch3 Area code = 70

Local code = 70
Ch1 a 2 Area code = 10
Ch3 Area code = 70

regál

regál

Regálová ulička č. 3

Regálová ulička č. 4

Regálová ulička č. 5

Hlavní ulička

Regálová ulička č. 6

Regálová ulička č. 7

regál

regál

regál

regál

regál

Kancelář
Regálová ulička č. 2     

 1  Osobu která vstoupí na schodiště ve 3. patře zaznamená zde umístěný senzor.  
 Tento senzor sepne na něj připojenou zátěž (svítidlo) ale zároveň vyšle RF signál ke  
 všem senzorům jejichž parametr Local code = 20 nebo Local code = 30 a tyto senzory  
 sepnou taktéž zátěž která je na ně připojená. V tomto případě tedy pokud někdo  
 vstoupí na schodiště ve 3. patře tak zaznamenaný pohyb rozsvítí zde umístěné světlo  
 ale zároveň i světlo ve 2. a 4. patře. 
 Parametr tohoto senzoru Ch3 Area code = 30 je shodný s jeho parametrem  
 Local code = 30 – takto je zajištěno i spínání osvětlení napojeného přímo na tento senzor.

 2  Tento senzor ve 2. patře sepne nejen zde umístěné osvětlení ale i osvětlení v 1. a 3. patře  
 a to díky nastavení jeho parametrů: 
 Ch1 Area code = 10 (sepne osvětlení napojené na senzor s Local code =10) 
 Ch2 Area code = 30 (sepne osvětlení napojené na senzor s Local code =30) 
 Navíc shodná hodnota parametrů Ch3 Area code = 20 a Local code = 20  znamená,  
 že senzor při pohybu sepne i zátěž, která je připojená přímo na něj.

 1  Pohyb osoby v kanceláři (senzor s parametrem  
 Ch1 a Ch2 Area code = 10) udržuje stále  
 sepnuté osvětlení v hlavní uličce napojené na  
 senzory s parametrem Local code = 10. 
 Parametr senzoru v kanceláři Ch3  
 Area code = 70 je shodný s jeho parametrem  
 Local code = 70 – takto je zajištěno i spínání  
 osvětlení napojeného přímo na tento senzor.

 2  Pohyb osoby v regálové uličce č. 5 (senzor  
 s parametrem Ch1 a Ch2 Area code = 10)  
 udržuje stále sepnuté osvětlení v hlavní uličce  
 napojené na senzory s parametrem  
 Local code = 10. 
 Parametr senzoru v této uličce Ch3  
 Area code = 50 je shodný s jeho parametrem  
 Local code = 50 – takto je zajištěno i spínání  
 osvětlení napojeného přímo na tento senzor.

n Příklad schodiště

n Příklad skladovací hala

 1  

 2  

 2

 

 1
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Nastavení 

– 4 svítidla jsou ovládána stmívatelným výstupem PIR senzoru.

– PIR senzor je konfigurován pro detekci absence (viz str. 200).

– Klasické tlačítko u vstupních dveří je napojeno na rozhraní   
 s binárními vstupy.

– Všechny An-10 přístroje mají nastavený stejný kód lokality.

Funkce 

– Stiskem tlačítka u dveří se vyšle RF signál PIR senzoru který   
 rozsvítí světla, nebo nastaví úroveň osvětlení na přednastavenou  
 úroveň a nebo světla zhasne.

– Světla se zhasnou automaticky pokud senzor po stanovenou  
 dobu nezaznamená žádný pohyb.

Nastavení

– PIR senzory přes stmívaný a spínaný výstup ovládají  
 2 nezávislé světelné okruhy. Svítidla na zdech jsou stmívaná   
 a hlavní osvětlení je pouze spínané.

– Oba PIR senzory jsou nakonfigurovány na detekci prezence   
 (viz str. 181).

– Dvě klasická tlačítka jsou napojena na rozhraní s binárními   
 vstupy a umožňují ovládání od vstupních dveří i prezentační   
 tabule.

– Všechny An-10 přístroje mají nastavený stejný kód lokality.

Funkce 

– Všechna světla se rozsvítí automaticky jakmile někdo vstoupí  
 do místnosti (detekce prezence).

– Stiskem tlačítka u dveří nebo prezentační tabule se vyšle RF  
 signál PIR senzorům pro změnu scénáře (prezentace, porada...).

– Světla se zhasnou automaticky pokud senzor po stanovenou  
 dobu nezaznamená žádný pohyb.

n Kancelář n Zasedací místnost

Svítidla

Senzory 

Spínání a/nebo stmívání osvětlení

Bezdrátová RF komunikace mezi přístroji

řízení osvětlení
An10 - příklady použití
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řízení osvětlení
An10 - příklady použití

Nastavení

– Osvětlení v každé kanceláři je ovládáno PIR senzorem.

– 2 PIR senzory ovládají osvětlení v chodbě ale pouze jeden   
 z nich je fyzicky spojen se svítidly kabelem. Druhý senzor   
 komunikuje s prvním senzorem bezdrátově.

– Všechny PIR senzory jsou nakonfigurovány na detekci   
 prezence.

– Přístroje v každé místnosti mají rozdílný kód lokality (senzory  
 v chodbě mají tento kód stejný) a mohou tedy fungovat   
 nezávisle na sobě.

– Kódy oblasti jsou nastaveny tak aby senzory v kancelářích   
 ovládaly zároveň osvětlení v chodbě.

Funkce 

– Při vstupu do chodby se automaticky rozsvítí světla a stejně tak  
 se rozsvítí světla v kanceláři při vstupu do ní.

– Světla v kanceláři se vypnou pokud příslušný senzor   
 po stanovenou dobu nezaznamená pohyb.

– Pokud je ale zaznamenám pohyb v jedné z kanceláří, vyšle   
 systém An-10 bezdrátový signál s příslušným kódem oblasti  
 přístrojům v chodbě. Světla v chodbě tak zůstávají rozsvícená  
 po celou dobu kdy je zaznamenáván pohyb alespoň v jedné  
 z kanceláří nebo v chodbě samotné – tzv. „sdružené ovládání  
 osvětlení chodeb“.

n Kanceláře a chodba

Svítidla

Senzory 

Spínání a/nebo stmívání osvětlení

Bezdrátová RF komunikace mezi přístroji

Bezdrátový RF kontrolér

Nastavení

– Každý ze dvou bezdrátových PIR senzorů ovládá 2 stmívané  
 světelné okruhy.

– Osvětlení tabule je do systému An-10 připojeno pomocí   

 bezdrátového kontroleru stejně jako 4 světelné okruhy.

– Oba PIR senzory jsou nakonfigurovány pro detekci absence  
 (viz str. 181) a udržování zvolené hladiny osvětlení 500 lx.

– Dvě klasická tlačítka jsou napojena na rozhraní s binárními   
 vstupy a umožňují ovládání od vstupních dveří i prezentační   
 tabule.

– Všechny An-10 přístroje mají nastavený stejný kód lokality.

Funkce 

– Stiskem tlačítka u dveří nebo prezentační tabule je vyslán   
 bezdrátový signál který vypne nebo zapne osvětlení a nebo   
 ho nastaví na požadovanou úroveň pro potřeby prezentace.

– PIR senzory poskytují zpětnou vazbu o úrovni osvětlení   
 v místnosti a stmívají svítidla pro dosažení požadované úrovně.  
 Světelné okruhy blíže k oknu a dále od oken jsou stmívány   
 nezávisle na sobě.

– Světla se zhasnou automaticky pokud senzor po stanovenou  
 dobu nezaznamená žádný pohyb.

n Učebny


