Sterownik Urządzeń Zewnętrznych (ExternalManager)

Sterownik urządzeń zewnętrznych jest modyfikacją sterownika pomieszczeń (RoomManagera). Pozwala na zabezpieczenie domu i działki w bardzo bezpieczny sposób, gdyż jest kontrolowany pilotem radiowym o dużym zasięgu, co pozwala aktywować / dezaktywować system zabezpieczeń z poza strefy chronionej (w przeciwieństwie np. do klawiatur umieszczonych wewnątrz lub na zewnątrz budynku). Zdarzenie alarmu wygenerowane jest więc natychmiast po otrzymaniu sygału z dowolnej czujki, która jest aktywna sprawdzana w danej strefie.

Główne różnice w stosunku do RoomManagera:
·	Wbudowany odbiornik RF (sygnału radiowego w systemie KEELOQ firmy Microchip z dynamicznym kodem, ogólnie stosowany w dobrych systemach alarmowych), do współpracy z miniaturowymi pilotami do kontroli dostępu zamiast odbiornika podczerwieni do odbioru sygnałów sterujących. Maksymalnie można zapewnić obsługę 31 pilotów.
·	Wyjścia cyfrowe pracują w trybie współpracy z roletami, markizami,bramami wjazdowymi, garażowymi, innymi napędami (w systemie SOMFY) i elektromagnesami (Otwarcie Rolety (1s impuls na wyjściu A), Zamknięcie Rolety (1s impuls na wyjściu B), Zatrzymanie (1s impuls na wyjściach A i B).
·	Wyjście SYRENA do sterowania syreną lub do podłączenia z zewnętrznym systemem alarmowym lub nadajnikiem do stacji monitoringu.
·	Wyjście LAMPA np. do sterowania Lampą w sygnalizatorze alarmu.
·	Definiowanie praw dostępu niezależnie dla każdego pilota RF i każdej kombinacji przycisków (każdy pilot posiada 7 kombinacji przycisków). 
·	Zamiast profili użytkownika w RoomManagerze zdefiniowane są strefy zapezpieczenia (max.45).
·	Wspólpraca z max. 3 InputExtender'ami urządzeniami do zwiększenia liczby wejść, do podłączenia czujników lub czujek alarmowych (Każdy InputExtender może obsłużyć max. 28 czujników i dodatkowo posiada 1 analogowe wejście TAMPER (Sabotaż)).
·	Możliwe jest zdefiniowanie max. 45 stref (profili ochrony). W każdej strefie i dla każdego wejścia czujnikowego, konfigurowany jest sposób alarmu, ostrzeżenia (Światło), alarm (Syrena) lub ich brak oraz nadawana nazwa czujnika.

Sterownik urządzeń zewnętrznych jest konfigurowany i sterowany poprzez komputer PC i aplikację e-House, która pozwala na zaprogramowanie wszystkich parametrów pracy modułu i programowanie zdarzeń czasowych z wykorzystaniem wewnętrznego zegara - terminarza oraz zaprogramowanie warunków startowych wszystkich sygnałów. Każdy sygnał posiada kilka zdarzeń i opcji zależnych od sygnału i są omówione w dalszej części dokumentacji. 
Urządzenie skonfigurowane może samodzielnie pracować bez obecności komputera PC.
Ze względu na duże podobieństwo do RoomManagera zostaną omówione tylko różnice.

Opis sygnałów

Wyjścia Rolet, Markiz, Bramy Wjazdowej i Bramy Garażowej.
Są to pary wyjść zgodnych ze standardem firmy SOMFY. Istnieje możliwość sterowania do 8 zestawów rolet, do 3 markiz (lub alternatywnie rolet) oraz 1 bramy wjazdowej i 1 bramy garażowej. Każde z tych wejść posiada 2 line sterujące i w zależności od stanu na tych liniach mechanizm wykonawczy zamyka, otwiera lub zatrzymuje się.

Wyjścia Oświetlenia
ExternalManager posiada 3 wyjścia do sterowania poziomem oświetlenia typu PWM (Modulowana szerokość impulsu) - identyczne z wyjściami w RoomManagerze.
Wyjścia te mogą zostać podłączone do zewnętrznych DRIVER'ów dużej mocy do zainstalowania np żarówek Halogenowych. Na module przekaźników mogą opcjonalnie zainstalowane drivery do zasilania żarówek 12V maks 50W, zasilanie 12V dla ściemniaczy musi być napięciem stałym o maksymalnej wartości 15V i mocy wystarczającej na zasilanie 3 ściemniaczy (min 200W), Napięcie to musi zostać wyprostowane mostkiem Greatz'a. Jednocześnie należy zapewnić dobrą wentylację modułu ściemniaczy, lub zainstalować wentylator wymuszający chłodzenie.

Wyjścia Cyfrowe
ExternalManager posiada 2 standardowe wyjścia cyfrowe zgodne ze specyfikacją RoomManagera. Wyjście może zostać ustawione w pozycji 1/0/Bez Zmiany/lub Tymczasowo 1 (przez ok. 2s)

Wejścia Cyfrowe
ExternalManager posiada 12 standardowych wejść cyfrowych, zgodnych ze specyfikacją RoomManagera, którym można przyporządkować dowolne zdarzenia systemowe ExternalManagera.

Wejścia Analogowe
ExternalManager posiada 8 standardowych wejść analogowych zgodnych ze specyfikacją RoomManagera.

Sterowanie Miniaturowym Pilotem RF (radiowym)

ExternalManager może być sterowany przez miniaturowe piloty, które posiadają 3 przyciski do uruchomiania funkcji urządzenia. Istnieje możliwość przyciśnięcia więcej niż 1 przycisku co daje 6 kombinacji i funkcji dla każdego pilota. Uprawnienia są tworzone dla każdego pilota osobno i niezależnie dla każdej kombinacji przycisków, pozwalają na bardzo elestyczne definiowanie systemu zabezpieczeń. Piloty można dodawać i usuwać pojedyńczo, co jest niezwykle korzystne w przypadku zgubienia lub kradzieży.  Zasięg pilota max.100m w terenie otwartym.

InputExtender (Moduł Rozszerzenia Wejść)

InputExtender pozwala na podlączenie do 28 czujników lub czujek alarmowych dowolnego typu (odlączenie wejścia od masy generuje sygnal alarmu) jeśli dane wejście jest sprawdzane w strefie, w której aktualnie pracuje InputExtender. Dodatkowo InputExtender posiada 1 wejście analogowe (sabotaż), do szeregowego połączenia wyjść TAMPER wszystkich czujek.
ExternalManager może wspólpracować z max. 3 InputExtender'ami. Dozwolone jest stworzenie max. 25. stref zabezpieczeń jednocześnie zmienianych dla każdego InputExtender'a.
Każdemu wejściu InputExtender'a można nadać nazwę w aplikacji eHouse oraz nazwę dla stref, co pozwoli na uzyskanie przejrzystej informacji w logach systemowych i w wizualizacji oraz akustycznej sygnalizacji zdarzeń. Moduł Rozszerzenia Wejść posiada wyjście, które uruchamia przekaźnik w przypadku wykrycia alarmu na liniach zdefiniowanych jako alarmową lub ostrzegawczą w danej strefie.Wyjście to jest sterowane natychmiast po pojawieniu się sygnału alarmu na którymkolwiek wejściu. 
Dopiero po 1 minucie od zmiany strefy ustawiany jest sygnał SYRENA bądź LAMPA na odpowiednich wyjściach ExternalManager'a co daje możliwość usunięcia źródła alarmu przed wygenerowaniem sygnału lub powiadomienia stacji monitoringu.

InputExtender Bis (Moduł Rozszerzenia Wejść 2)

InputExtender Bis pozwala na podlączenie do 14 czujników lub czujek alarmowych dowolnego typu (odlączenie wejścia od masy generuje sygnal alarmu) jeśli dane wejście jest sprawdzane w strefie, w której aktualnie pracuje InputExtender. 
InputExtender Bis ma wbudowane 14 wyjść do bezpośredniego sterowania przekaźników. Wyjścia te są przyporządkowane wszystkim wejściom i są uaktywniane na określony czas, w następstwie na uruchomienie danej czujki alarmowej.
Uruchamianie wyjść jest konfigurowane dla każdej strefy niezależnie.
Dodatkowo InputExtender posiada 1 wejście analogowe (sabotaż) do szeregowego połączenia wyjść TAMPER wszystkich czujek.
ExternalManager może wspólpracować z max. 3 InputExtender'ami. Dozwolone jest stworzenie max. 25. stref zabezpieczeń jednocześnie zmienianych dla każdego InputExtender'a.
Każdemu wejściu InputExtender'a można nadać nazwę w aplikacji eHouse oraz nazwę dla stref co pozwoli na uzyskanie przejrzystej informacji w logach systemowych i w wizualizacji oraz akustycznej sygnalizacji zdarzeń. Moduł Rozszerzenia Wejść posiada wyjście, które uruchamia przekaźnik w przypadku wykrycia alarmu na liniach zdefiniowanych jako alarmową lub ostrzegawczą w danej strefie.Wyjście to jest sterowane natychmiast po pojawieniu się sygnału alarmu na którymkolwiek wejściu. 
Dopiero po 1 minucie od zmiany strefy ustawiany jest sygnał SYRENA bądź LAMPA na odpowiednich wyjściach ExternalManager'a co daje możliwość usunięcia źródła alarmu przed wygenerowaniem sygnału lub powiadomienia stacji monitoringu.

Aplikacja eHouse po odebraniu sygnału alarmu wysyła powiadomienia SMS do zdefiniowanych użytkowników. 
Są dwie grupy użytkowników: 
administratorzy systemu eHouse - którzy są informowani o każdej zmianie strefy oraz o alarmach i czujkach które zostały uaktywnione,
użytkownicy powiadamiani	- którzy są informowani o wystąpieniu alarmu i o czujnikach aktywnych oraz dezaktywacji sygnału alarmu (przez administratorów, piloty RF, PDA, Paneli, lub z poziomu apilkacji eHouse), mogą tu być dodane telefony sąsiadów, którzy zareagują na alarm, stacja monitoringu, agenci ochrony lub policja.
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