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1. Komplet możliwości dostępnych w systemie eHouse BMS

• eHouse BMS – integracje systemów BMS, HVAC, Automatyki budynku, klima-konvektor, 
wizualizacje BMS, itd.

• eHouse Cloud – praca w chmurze: lokalna baza danych (w obiekcie) lub zdalna (internet). 
Synchronizowanie aktualnych danych z bazą danych.

• eHouse RFID – kontrola dostępu kartami zbliżeniowymi lub brylokami pokoje hotelowe i 
obsługi, serwisowe, ogólne.

• eHouse HYBRID – integracje różnych wariantów automatyki budynku eHouse LAN, PRO, 
WiFi, RS-485 w jeden spójny system BAS

• eHouse PRO – Automatyka Budynkowa do dużych centralnych rozdzielni (BAS). Zawiera 
inteligentne moduły I/O z funkcjami alarmowymi, sterowaniem napędami, powiadomieniem 
SMS, sterowanie przez SMS, LAN, WiFi, Internet. Zawiera 5 wyjść alarmowych do 
sygnalizacji anomali w systemie BMS/BAS.

• eHouse LAN – Rozproszona  automatyka pokoi hotelowych  (IH – Intelligent Hotel) i innych 
pomieszczeń. Realizuje kompleksowe sterowanie/zarządzanie pomieszczeniami 
(inteligentne wyjścia, oświetlenie, ogrzewanie, inteligentne wejścia do podłączenia 
włączników, ściemniacze, obsługę podczerwieni, sceny świetlne, programy ogrzewania, 
terminarz-kalendarz, bazy danych kodów podczerwini. Pracuje autonomicznie bez 
konieczności pracy innych podsystemów. Poszczególne segmenty są odizolowane 
galwanicznie i nie mają na siebie żadnego wpływu co całkowicie eliminuje możliwość awarii
całego systemu w wyniku uszkodzenia jednego elementu.

• eHouse WiFi – Automatyka rozproszona bezprzewodowa, Rozszerzenia systemu, 
Inteligentne wejścia/wyjścia/napędy/czujniki pomiarowe, rozwiązania tymczasowe, zdalne 
sterowanie lub „Plany B”. Pracuje we wspólnej sieci LAN, WiFi razem z wariantami eHouse 
LAN, eHouse PRO.  Może być wykorzystana do rozwoju systemu po wykończeniu obiektu 
lub gdy układanie dodatkowych przewodów jest nie ekonomiczne. Nie zalecamy planować
tych modułów na etapie stanu surowego budynku lecz zastosować moduły 
przewodowe Ethernet (eHouse LAN) gdy tylko jest taka możliwość.
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2. Założenia do projektu Automatyki Hotelowej dla HELU
– Możliwie niski budżet na elementy wykończeniowe wnętrz:  (manipulatory, włączniki, 

panele sterujące, regulatory)
– wykorzystanie dowolnych standardowych włączników dostępnych na rynku (dzwonkowe 

lub żaluzjowe – monostabilne) – system nie narzuca konkretnego modelu czy typu.
– Całkowita eliminacja drogich i systemowych włączników, czujników, gniazdek z wbudowaną

własną logiką.
– możliwe sterowanie ze standardowych włączników bez panela sterującego
– Można stosować także eleganckie rozwiązania włączników, paneli ściennych.
– brak rozrzuconej elektroniki/automatyki w gniazdkach, puszkach elektrycznych, ścianach
– Rozproszenie instalacji na pojedyncze pomieszczenia (ograniczające znacznie 

okablowanie i nakłady na robociznę)
– instalacja w rozdzielniach pokojowych na korytarzu (zawierająca całą 

elektronikę/automatykę dla pomieszczenia)
– Praca pomieszczeń pod nadzorem jednego autonomicznego sterownika automatyki 

budynkowej  (sterownik pokojowy) po skonfigurowaniu -  nawet w przypadku awarii innych 
systemów BMS i automatyki

– wykorzystanie przemysłowych komponentów 
– długowieczność systemu i automatyki (10+ lat)
– odseparowane galwanicznie segmenty (minimalizacja uszkodzeń w przypadku poważnej 

awarii)
– brak magistrali szeregowej (minimalizacja uszkodzeń w przypadku poważnej awarii)
– bezpieczeństwo systemu przed włamaniem z zewnątrz (łącznie z podłączeniem się z 

wewnątrz instalacji)
– możliwość duplikowania włączników w dowolnym miejscu (powielania dla tego samego 

obwodu)
– Zastosowanie interfejsu Ethernet jako podstawowa komunikacja systemu dla uproszczenia 

instalacji i uzyskania izolacji galwanicznej segmentów oraz łatwości integracji z innymi 
systemami IT, BMS, BAS.

– Możliwość zastosowania miniaturowych sterowników WiFi w przypadku konieczności 
rozszerzenia funkcji automatyki po wykończeniu obiektu.
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3. Zasadnicze elementy systemu eHouse BMS
Głównymi elementami systemu BMS, Automatyki budynku i automatyki pokojowej są:

• Sterownik pokojowy EthernetRoomManger umieszczony w fabrycznej mini-rozdzielni z 18 
przekaźnikami na szynę DIN/TH, metalowej zamykanej na kluczyk - jeden na każdy pokój 
hotelowy realizując kompleksowe sterowanie pomieszczeniami.

• Sterownik pokojowy EthernetRoomManager umieszczony w fabrycznej midi-rozdzielni z 
18/32 przekażnikami na szynę DIN/TH - na każdy jeden pokój hotelowy VIP realizując 
kompleksowe sterowanie pomieszczeniami.

• Sterowniki pokojowe EthernetRoomManager umieszczone w fabrycznej midi-rozdzielni z 
18-32 przekażnikami na szynę DIN/TH – minimum jeden na każde pomieszczenie (ogólno 
dostępne, biurowe itd) (zgodnie z zapotrzebowaniem na ilość punktów 
automatyki/sterowania  (wejść / wyjść / ściemniaczy / punktów pomiarowych).

• Komputer PC Linux (server systemu eHouse do integracji systemów BMS, tworzenia 
logów)  - praca ciągła (eHouse BMS)

• Komputer PC Windows (Do konfiguracji Sterowników Pokojowych eHouse LAN) – użycie 
tylko przy zmianie konfiguracji. Może być wykorzystywany do wizualizacji.

• Oprogramowanie WWW do wizualizacji i sterowania graficznego
• Oprogramowanie Java PC do wizualizacji i sterowania graficznego (Windows, Linux i inne 

systemy obsługujące Java)
• Oprogramowanie Android (Tablet, Smartfon, SmartTV) do wizualizacji i sterowania 

graficznego (Windows, Linux i inne systemy obsługujące Java)
• Oprogramowanie Serwerowe eHouse PRO - do integracji systemu eHouse
• Dedykowane oprogramowanie eHouse BMS – do integracji BMS (Klima-Konvektory, 

Agregat, Automatykę Hotelu, itd.)
• Możliwość pracy w "lokalnej/zdalnej chmurze" / poprzez bazę danych
• Możliwość dołożenia kolejnych komputerów PC do sterowania systemem i wizualizacją
• Możliwość instalacji paneli sterujących lub tabletów Android w pokoju do wizualizacji i 

sterowania graficznego w pomieszczeniu
• Możliwość tworzenia dedykowanych wizualizacji architektonicznych/graficznych  dla pokoi, 

systemów BMS
• WWW przez łącze internetowe ze stałym adresem IP (dostarczone przez Inwestora).
• Aplikacja Java (PC obsługujące JAVA) wizualizacja i zdalne sterowanie przez łącze 

internetowe ze stałym adresem IP (dostarczone przez Inwestora).
• Aplikacja Android wizualizacja i zdalne sterowanie (smartfon, SmartTv, tablet) przez łącze 

internetowe ze stałym adresem IP (dostarczone przez Inwestora).
• System kontroli dostępu eHouse RFID
• Sterowniki pokojowe pracują autonomicznie nawet w przypadku awarii serwera eHouse 

PRO, BMS, HYBRID

Oprogramowanie Integracyjne (indywidualine oprogramowanie – dedykowane dla hotelu):
• Tworzenie logów systemu kontroli dostępu
• monitorowanie stanu systemu, pomieszczeń - statusów sterowników, zasilania
• aktualizacja statusów 
• wizualizacja stanu systemu
• Integracje BMS, klima-konwektorów
• sofwarowa i hardwarowa obsługa alarmów
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4. Opis systemu i komunikacji BMS, BAS (Automatyka 
Budynku, Automatyka Pokoju)

Zaprojektowany system BMS, BAS, IH jest systemem otwartym, umożliwiającym swobodną 
rozbudowę w architekturze sieci LAN, WiFi.
System eHouse LAN jest oparty na sterownikach pokojowych realizujących komplet automatyki dla
pomieszczenia (Programowalne Wejścia/Wyjścia, oświetlenie, pomiary i regulacje, ogrzewanie, 
ściemnianie, włączniki, dwukierunkowe sterowanie przez podczerwień). Dotyczy to zarówno pokoi 
hotelowych, pomieszczeń obsługi, recepcji, biurowych, SPA, Basenu, działki, tarasów i innych 
zastosowań.
Sterowniki Pokojowe pracują autonomicznie (samodzielnie w zaprogramowany sposób – 
konfiguracja z aplikacji Windows), nawet w przypadku awarii innych sterowników, serwera i innych 
podsystemów BMS. Mogą być także zarządzane i zintegrowane dowolnie w większy system przy 
pomocy Servera eHouse.PRO. 
Sterowniki pokojowe decentralizują system przejmując znaczną część mocy obliczeniowej serwera
BMS i wielokrotnie obniżające użycie łączy komunikacyjnych. Zmniejszają także wpływ awarii 
zintegrowanego systemu automatyki budynkowej/pokojowej. Aplikacja do konfiguracji sterownika 
pokojowego może zostać udostępniona klientowi/inwestorowi/administratorowi obiektu.
Pozwalają na rozproszenie instalacji dzięki dużym sterownikom automatyki budynkowej/pokojowej 
zawierającym ok 50 punktów inteligentnych różnego typu (wejścia/wyjścia, wejścia pomiarowe, 
ściemniacze, podczerwień)

Wymiary: 295 szerokość, 100 wysokość, 85mm głębokość (jak na rysunku)
Dostępne są inne warianty montażowe (miniaturowe bez przekaźników jeśli potrzebne są tylko 
wejścia binarne, wejścia pomiarowe, podczerwień, ściemniacze)

3.1. Cechy sterownika pokojowego eHouse LAN - 
EthernetRoomManager (ERM+MP18) - w rozdzielni:

• Sterownik pokojowy jest niskonapięciowy (12-14V) bez kontaktu z napięciami sieci
• Zawiera zewnętrzny moduł przekaźników pozwalający bezpośrednie przykręcenie 

sterownika do podstawek przekaźników 230V/16A zapewniających dużą izolację (45mm) 
między elektroniką a napięciem sieci

• Instalacja wysokonapięciowa 230V/400V jest ograniczona do danego pomieszczenia 
(obsługiwanego przez mini-rozdzielnię pokojową znajdującą się w pokoju lub korytażu) 
minimalizująca nakłady na koszt instalacji okablowania 230V i jej wykonanie 
kilku/kilkunasto-krotnie. Pozwala to tworzyć małe, profesjonalne, bardzo łatwo 
serwisowalne rozdzielnie znacznie łatwiejsze niż rozdzielnie centralne czy sterowniki 
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rozmieszczone bezpośrednio w puszkach elektrycznych.
• Sterowniki eHouse LAN wymagają autoryzacji (logowania się) z dynamicznym kodem, 

zabezpieczającą przed włamaniem się do systemu przez obcy sprzęt i oprogramowanie - 
w przeciwieństwie np do protokołów MODBUS TCP/IP lub innych opartych na otwartych 
protokołach.

• Są odseparowane galwanicznie od siebie (niezależny izolowany zasilacz dla sterownika i 
oświetlenia LED 12VDC do 100W) i umieszczone w małych rozdzielniach pokojowych.

• Nie pracują na szeregowej magistrali danych i nie występuje ryzyko uszkodzenia całego 
systemu w przypadku uszkodzenia magistrali lub przebicia wysokiego napięcia do 
elektroniki.

• System eHouse LAN można serwisować bez wyłączenia całego systemu (pozostałych 
segmentów)

• Rozdzielnia jest metalowa i zamykana na klucz oraz zawiera profesjonalne szyny zwierne 
do minimalizacji ilości okablowania w skrzynce i zwiększenia profesjonalizmu oraz 
żywotności systemu.

• Nawet najgorszy przypadek uszkodzenia sterownika nie ma wpływu na inne sterowniki 
pokojowe.

• Sterowniki nie przegrzewają się i wykorzystują niestarzejące się technologie (10 lat+).
• Posiadają zewnętrzne (nie znajdujące się na PCB) przemysłowe przekaźniki+podstawki 

(230V/16A) na szynę DIN o izolacji ponad 4.5cm między niskimi napięciami a napięciem 
sieci. Całkowicie to eliminuje możliwość przebicia wysokich napięć w przypadku dostania 
się insektów, gryzoni i wilgoci do skrzynki. Posiadają kilka-kilkanaście razy większą 
żywotność i obciążalność niż przekaźniki miniaturowe. 

• Przekaźniki w przypadku uszkodzenia można wymienić samodzielnie (wymontować z 
podstawki) bez konieczności wymiany całego sterownika.

• Zastosowanie tych sterowników pozwala na dowolną aranżację wnętrz (włączniki, czujki 
alarmowe, panele sterujące, piloty podczerwieni) nie narzucając rozwiązań systemowych

• Możliwa jest prawie dowolna ilość paneli sterujących systemem (Android, PC) bez 
dodatkowego obciążania sieci komputerowej, WiFi

3.1.1. Funkcjonalność sterownika pokojowego eHouse LAN

• Interfejs komunikacyjny Ethernet z izolacją galwaniczną – praca bezpośrednio w sieci 
komputerowej LAN

• 18/32 wyjścia inteligentne on/off do podłączenia zewnętrznych przekaźników na 12V z 
podstawkami na szynę DIN/TH 230V/16A

• 12 programowalnych wejść  on/off do podłączenia włączników, czujników, kontaktronów itd.
• 8 inteligentnych wejść pomiarowych (analogowych) np: pomiar temperatury, oświetlenia, 

wilgotności, gazu - mogą być wykorzystane do regulacji danej wartości fizycznej
• 3 kanały ściemniaczy LED 12VDC/2.5A lub RGB (PWM)
• 1 wejście odbiornika podczerwieni do zdalnego sterowania pomieszczeniem z pilota 

podczerwieni w standardzie SONY (opcja panel IR)
• 1 wyjście nadajnika podczerwieni do zdalnego sterowania zewnętrzym sprzętem A/V, RTV, 

Klima (opcja panel IR)
• 1 czujnik temperatury (opcja panel IR)
• 1 czujnik oświetlenia (opcja panel IR)
• 24 sceny świetlne wyjść on/off i ściemniaczy
• 12 programów pomiarowo-regulacyjnych
• 256 kodów podczerwieni (do zdalnego sterowania pomieszczeniem)
• 256 kodów podczerwieni (do zdalnego sterowania sprzętem A/V)
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• 128 pozycji zaawansowanego terminarza/kalendarza
• możliwość akualizacji oprogramowania przez sieć LAN i zdalnej zmiany konfiguracji
• interfejs RS-232 do integracji i dedykowanych rozwiązań
• sterowniki pokojowe cyklicznie (co kilkanaście sekund lub po zmianie stanu) wysyłają 

informację o statusach (broadcast UDP) przez sieć komputerową do dowolnej ilości paneli, 
komputerów i innych urządzeń Ethernet, LAN, WiFi

iSys.pl         BMS, Automatyka Budynku, Automatyka Hotelowa, Inteligentny Hotel



              Automatyka Budynku, Automatyka Hotelowa, BMS - eHouse

4. IH - Sterownik pokojowy (LAN) EthernetRoomManager – 
przykładowa i optymalna alokacja zasobów sprzętowych 
dla pokoju hotelowego w Helu na podstawie projektu

(*) - zgodnie z projektem
(**) - zalecane

4.1. 12 wejść DI (on/off) do podłączenia włączników:
DI1) O1 (*)
DI2) O2 (*)
DI3) O3 (*)
DI4) O4 (*)
DI5) O5 (*)
DI6) O6 (*)
DI7) O7 (*)
DI8) O8 (*)
DI9)     O9 (*)
DI10)  Ł1 (*)
DI11)  Ł2 (*)
DI12) Program/Scena świetlna „Wyłącz wszystko” (**)

Przewód/Taśma płaska IDC-14 rozprowadzona szeregowo między wszystkimi włącznikami 
umożliwia równoległe łączenie dowolnej ilości włączników (dla każdego obwodu), bez realizacji 
dodatkowego okablowania i poświęcania dodatkowych wejść inteligentnych sterownika. Pionowe 
umieszczanie gniazdek, włączników znacznie ułatwia prowadzenie taśm płaskich bez konieczności
omijania puszek z wysokim napięciem (w przypadku gdy w jednym panelu są gniazdka i włączniki).
Zalecamy rozmieszczać oddzielnie włączniki od gniazdek 230V i komunikacyjnych dla 
dodatkowej ochrony przed przepięciami, zakłóceniami i ewentualnym zwarciem elektroniki 
do napięć 230V.

4.2. 8 Wejść pomiarowych AN (informacyjne/regulacja) - alternatywnie 
mogą pracować jako wejścia (on/off)

AN1) czujnik temperatury łazienka (do regulacji ogrzewania w łazience)  (*)
AN2) pomiar poboru prądu z rozdzielni  (*) 
DI13) kontaktron okno (*)
DI14) card holder włącznik (*) - włożona karta (gość w pokoju)
DI15) kontaktron drzwi zewnętrzne (**) - otwarte drzwi zewnętrzne
DI16) włącznik DIMMER 1 +/- (**) 
DI17) włącznik DIMMER 2+/-  (**) 
DI18) włącznik DIMMER 3+/-  (**)   lub pomiar temperatury sterownik/rozdzielnia

Należy stosować przewody ekranowane dla czujników pomiarowych. Dla włączników, 
kontaktronów dowolne przewody niskonapięciowe lub taśmy płaskie IDC.

4.3. 18 wyjść DO przekaźnikowych 230V/16A
DO1) O1 (*)
DO2) O2 (*)
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DO3) O3 (*)
DO4) O4 (*)
DO5) O5 (*)
DO6) O6 (*)
DO7) O7 (*)
DO8) O8 (*)
DO9) O9 (*)
DO10) Ł1 (*)
DO11) Ł2 (*)
DO12) Gniazdko  (suszarka ręczników – grzejnik) (*)
DO13) Ogrzewanie podłogowe łazienka (elektryczne)  (*)
DO14) Gniazdka Sterowane – wszystkie równolegle / Max 16A (*)
DO15) Wentylator Łazienkowy (**) - dodatkowe sterowanie z systemu
DO16) Gniazdko Minibar (**) - blokowanie minibaru gdy pokój niezarezerwowany
DO17) Klima-Convector – {on/off}  (**) - blokowanie klima-konvektor (awaryjnie)
DO18) Elektrozamek drzwi – Awaryjne Otwarcie Drzwi wejściowych (**)

Możliwość rozszerzenia do 32 wyjść dla pokoi VIP (+ dodatkowa funkcjonalość) – MIDI 
rozdzielnie

DO19) Podświetlenie paneli
DO20) Gniazdo A
DO21) roleta otwórz
DO22) roleta zamknij
DO23) kotara  otwórz
DO24) kotara zamknij
DO25) markiza otwórz
DO26) markiza zamknij
DO27) szyby przyciemniane elektrycznie
DO28) szyby przyciemniane elektrycznie 2
DO29) O10 (**) - drugi pokój
DO30) O11 (**)
DO31) O12 (**)
DO32) O13 (**)

4.4. Panel podczerwieni IR (opcja) 
Panel podczerwieni umożliwia dwukierunkowe zdalne sterowanie podczerwienią, Montaż vis a vis 
sprzętu RTV  max zasięg 8m - do zabudowy (**).

• IRRx1) odbiornik podczerwieni - do zdalnego sterowania CONDO z pilota podczerwieni 
(Standard SONY)

• IRTx1) nadajniki podczerwieni - do zdalnego sterowania sprzętem RTV, Audio/Video, 
Klima- konvektor (kilkadziesiąt standardów podczerwieni)

• AN3) czujnik temperatury (w połowie wysokości pomieszczenia – pomiar temperatury w 
salonie)

• AN4) czujnik poziomu oświetlenia - w salonie
IR Panel do zabudowy: Nadajnik+Odbiornik Podczerwieni, czujnik temperatury+oświetlenia
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4.5. 3 wyjścia ściemniaczy (DIM) LED 12V/2.5A lub RGB  (**)
DIM1) oświetlenie regulowane 1
DIM2) oświetlenie regulowane 2
DIM3) oświetlenie regulowane 3

Ze względu na niskonapięciowy charakter sterownika (12-15VDC) może on być bezpośrednio 
podtrzymany z akumulatora zainstalowanego lokalnie. Pozwoli to na ciągłą pracę samego 
sterownika bez zasilania przekaźników. W tej sytuacji mamy wciąż informacje o systemie nawet po
odłączeniu napięć 230V/400V, zasilania gwarantowanego, itd. Z poziomu aplikacji możemy nadal 
śledzić stan systemu (pomiary temperatur, stany wejść i czujników, itd)
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5. Warianty instalacji sterownika pokojowego eHouse LAN

5.1. Zmontowana Mini rozdzielnia pokojowa 18 wyjść 230V/16A 
Metalowa skrzynka rozdzielcza zawierająca całą automatykę pomieszczenia (elektronikę i 
elektrykę), zasilacz oświetlenia LED 12VDC i elektroniki, szyny zwierne ograniczające liczbę 
przewodów 230V do minimum.
Wykorzystuje inne złącza i przewody niskonapięciowe (w porównaniu do przewodów 230V) co 
zabezpiecza przed pomyłkami instalacyjnymi i uszkodzeniem sterownika pokojowego.

Metalowa skrzynka o wymiarach 458*308*115mm z ramką frontową oraz 406*254*110mm bez 
ramki. 
Skrzynka: Skrzynka Mini 18 wyjść ~22 moduły
Rozdzielnia: Mini Rozdzielnia pokojowa Automatyki budynku eHouse lan (18 wyjść)
IR Panel do zabudowy: Nadajnik+Odbiornik Podczerwieni, czujnik temperatury+oświetlenia
Moduł przekaźników+ERM: Zintegrowany sterownik pokojowy z modułem przekaźników

iSys.pl         BMS, Automatyka Budynku, Automatyka Hotelowa, Inteligentny Hotel

http://www.isys.pl/shoplinks/pdf/ermm+mp18_pl.pdf
http://www.isys.pl/shoplinks/pdf/ext-panel-ir_pl.pdf
http://www.isys.pl/shoplinks/pdf/sw-mini-erm+mp18-diy_pl.pdf
http://www.isys.pl/shoplinks/pdf/skrzynka-mini_pl.pdf


              Automatyka Budynku, Automatyka Hotelowa, BMS - eHouse

5.2. Zmontowana Midi Rozdzielnia (32wyjścia, 36 przekaźników) 
W sytuacji gdy ilość wyjść 230V/16A (18) jest niewystarczająca dla jednego pomieszczenia można 
ją rozszerzyć w ramach obsługi z jednego sterownika pokojowego (dodając kolejny moduł 
przekaźników MP-18

Metalowa skrzynka o wymiarach 458*468*115mm z ramką frontową oraz 406*414*110mm bez 
ramki.
Skrzynka: Skrzynka midi-rozdzilelni 32 wyjścia / 36 przekaźników
Rozdzielnia: Rozdzielnia MIDI Automatyki budynku (pomieszczenia) 32 wyjścia/36 przekaźników
IR Panel do zabudowy: Nadajnik+Odbiornik Podczerwieni, czujnik temperatury+oświetlenia
Moduł przekaźników+ERM: Zintegrowany sterownik pokojowy z modułem przekaźników
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Rozdzielnie umożliwiają zamknięcie na kluczyk i zabezpieczają instalację przed nieautoryzowanym
dostępem. Możliwe jest ich zaplombowanie lub podłączenie włącznika sygnalizuącego alarm.
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5.3. Inne warianty instalacyjne sterownika eHouse LAN do zabudowy 
(nie zintegrowanego z modułem przekaźników)

5.3.1. Do zewnętrznych modułów przekaźników MP-6 do MP-18

5.3.2. Do samodzielnych obudów
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5.4. Profesjonalne moduły przekaźnikowe (przekaźnik+podstawka) na 
szynę DIN

Zastosowano profesjonalne moduły przekaźnikowe aby ograniczyć ilość okablowania w rozdzielni  
oraz miedziane szyny zwierne typu „COMB – Grzebień”, którą można ciąć na odcinki. Eliminuje to 
kilkadziesiąt przewodów krosujących wewnątrz rozdzielni pokojowych. Przekaźniki można 
wymienić w przypadku uszkodzenia (instalacja w podstawkach) bez konieczności wymiany całego 
sterownika.
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5.4.1. Przemysłowe przekaźniki zastosowane w systemie eHouse LAN, 
PRO

Zastosowano pojedyncze przemysłowe przekaźniki z podstawkami na szynę DIN aby zapewnić 
długowieczność systemu i bezpieczeństwo przed wilgocią, przebiciem wysokich napięć do 
elektroniki itd. 
Odległość niskich napięć od 230V wynosi ponad 4,5cm
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5.5. Schemat podłączenia rozdzielni MINI/MIDI - eHouse LAN
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6. Rozdzielnie centralne i Duże rozdzielnie eHouse PRO/LAN
W przypadku zapotrzebowania na większą ilość wejść/wyjść w jednym miejscu można zastosować
rozdzielnie centralne eHouse PRO (do 128 wejść binarnych / 128 wyjść binarnych z przekaźnikami
230V/16A z podstawkami na szynę DIN j.w.). Wyjścia mają możliwość sterowania napędami rolet, 
bram, markiz, elektrozaworami trójdrożnymi, siłownikami okien, serwami, itd.
Miedziane szyny zwierne „COMB – grzebienie” dla styków COM przekaźników pozwalają na 
ograniczenie przewodów 230V do niezbędnego minimum.
Możliwe jest tu zastosowanie wariantu sterowników eHouse LAN lub eHouse RS-485 wewnątrz 
rozdzielni lub buforów I/O (eHouse PRO).
Analogicznie jak rozdzielnie pokojowe cała rozdzielnia może być zasilana z akumulatora 12..14V 
do podtrzymania napięcia w przypadku bardzo poważnych awarii i odłączenia wszystkich źródeł 
zasilania łącznie z gwarantowanym zasilaniem.
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Dla wejść binarnych (on/off) stosuje się złącza telefoniczne (RJ-12 – a'la centrala telefoniczna) aby
maksymalnie uprościć montaż, serwis, demontaż, wymianę sterowników, szybkie przepięcie wejść.
Na złączu znajduje się także zasilanie 12V np. do zasilania czujek alarmowych lub oświetlenia 
włączników.
W przypadku czujek alarmowych można też podłączyć styk TAMPER-SABOTAŻ, który jest 
połączony szeregowo ze wszystkich czujek alarmowych.

Do wejść RJ-12 można podłączyć czujki alarmowe, zwykłe włączniki, kontaktrony, itp. 
Wejścia posiadają funkcjonalność systemu alarmowego i zaawansowanej sygnalizacji (wyjścia 
alarmowe: Syrena, Światło ostrzegawcze, Wczesne Ostrzeganie, Cichy Alarm, Radiolinia 
Monitoringu). 
Maska zabezpieczeń pozwala na dowolną konfigurację stref zabezpieczeń i sygnałów alarmowych.
Do systemu można podłączyć bramkę SMS/GSM do wsparcia systemu alarmowego, wysyłania 
powiadomień o alarmach, sterowania przez SMS z zewnątrz (szczególnie gdy inne łącza zawiodą) 
oraz w stanie permanentnej awarii gdy całe zasilanie budynku jest wyłączone.
System eHouse PRO może wysyłać powiadomienia SMS o alarmach z informacją nazwy czujki, 
która została aktywowana w czasie czuwania.
System eHouse Hybrid integruje inne rozwiązania komunikacyjne i instalacyjne eHouse (PRO, RS-
485, LAN, CAN, RF, WiFi, RFID, Cloud) w jeden wspólny system pracujący w synergii.

Skrzynka rozdzielcza jest zamykana na zamek z kluczykiem:

Rozdzielnia eHouse PRO: Centralna Rozdzielnia Automatyki budynku eHouse PRO/LAN

iSys.pl         BMS, Automatyka Budynku, Automatyka Hotelowa, Inteligentny Hotel

http://www.isys.pl/shoplinks/pdf/sw-pro-full-diy_pl.pdf


              Automatyka Budynku, Automatyka Hotelowa, BMS - eHouse

7. Kontrola Dostępu eHouse RFID.
System kontroli dostępu eHouse RFID jest samodzielnym rozwiązaniem autoryzacji gości, 
użytkowników, obsługi, administratorów budynku, automatyki budynku, automatyki pokojowej przy 
pomocy kart zbliżeniowych, bryloków RFID.

• Może ale nie musi być zintegrowany z automatyką budynku eHouse LAN, PRO.
• Karty można dodawać/usuwać online do systemu w prosty i intuicyjny sposób (kopiowanie i

usuwanie plików).
• Logi użycia kart dostępu tworzone są na bieżąco i automatycznie w formacie HTML do 

oglądania w przeglądarce internetowej
• Może być skonfigurowana do samodzielnej i bezobsługowej pracy (poza sytuacjami 

wyjątkowymi (zagubienie karty, dodanie karty itd.)
• Możliwe jest tworzenie kart administratorów, serwisowych oraz ekip sprzątających. 
• Czytniki eHouse RFID pracują przewodowo po magistrali szeregowej RS-485 (skrętka 

komputerowa) (1 czytnik dla każdego pomieszczenia zabezpieczanego). 
• Dla każdego piętra stosuje się Ethernetową Bramkę/Server eHouse RFID (maksymalnie 

dla 32 czytników).
• Do czytników można podłączyć elektrozamek do chwilowego otwarcia drzwi. 
• Są wyposażone w beeper i diodę które może sygnalizować dotknięcie karty oraz diodę 

zasilania.
• Czytniki mogą mieć zaprogramowane kody kart do użycia lub cała konfiguracja może 

znajdować się w Bramce/Serverze eHouse RFID i pracować ONLINE

Czytnik można instalować natynkowo (ECONO) lub pod maskownicą np. z podświetlanego 
szkła z wygrawerowanym logiem i napisami (VIP)
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8. Sterowniki bezprzewodowe eHouse WiFi

W przypadku konieczności wykorzystania automatyki budynku bezprzewodowej lub 
rozproszonej sugerujemy sterowniki miniaturowe „All-in-one” eHouse WiFi.

Ehouse WiFi jest szczególnie polecany w przypadkach:
• Realizacji „planów B”
• Realizacji funkcji tymczasowych (sterowania oświetleniem, urządzeniami)
• Inteligentnych gniazdek rozdzielaczy itd.,
• ograniczanie przewodów na zewnątrz budynku (altanki, czuniki, oświetlenie 

zewnętrzne)
• automatyka rozproszona w odległych punktach
• zwiększenie ilości ściemniaczy LED/RGB
• rozproszone sterowniki rolet, napędów
• pomiar i regulacja temperatury
• zdalne sterowanie podczerwienią systemem eHouse
• zdalne sterowanie zewnętrznym sprzętem Audio/Video przez podczerwień

Funkcjonalność sterownika eHouse WiFi:
• 4 wyjścia ON/OFF (230V/5A) - z funkcją sterowania napędami
• 3 ściemniacze LED/RGB 12V/3A 
• zasilacz 230V=>5V (opcja)
• wejście czujnika temperatury (-50,50C)
• wejście odbiornika podczerwieni do sterowania systemem eHouse
• wyjście nadajnika podczerwieni do sterowania zewnętrznym sprzętem Audio/Video
• 2 wejścia ON/OFF
• obsługa do 3 różnych sieci WiFi 2.4GHz b/g/n (SSID)
• miniaturowe wymiary fi 58mm, wysokość 21mm (do puszek elektrycznych)

DOC: http://www.isys.pl/download/eHouseWiFiPL.pdf 
DIY: http://inteligentny-dom.ehouse.pro/c/ehouse-wifi/
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9. Kontakt
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