Home Center 2
Manuál

Home Center 2 je elektronické zariadenie, ktoré spravuje Fibaro systém.

HC2 komunikuje s komponentmi systému (senzory, moduly) ktoré sa nachádza v
dome uívate¾a prostredníctvom bezdrôtového rádiové spojenie. Home Center 2
obsahuje certifikovaný Z-Wave komunikaèný modul umoòujúci kontrolu a do 230
zariadení integrovaných v rámci Mesh siete. Home Center 2 pouíva jednoduché,
uívate¾sky prívetivé rozhranie pre systém Fibaro. Toto zariadenie umoòuje
uívate¾om ovládanie domu z akéhoko¾vek Smart telefónu èi tabletu, prípadne z
PC. Pokia¾ je v zariadení pripojenie na internet, môete Vá dom ovláda, nech ste
kdeko¾vek na svete.
HC2 Finder (vyh¾adávaè)
V typickej konfigurácii by malo by Home Center 2 pripojené priamo k
routery. Týmto spôsobom DHCP server nastaví pre HC2 vyhradenú dynamickú IP
adresu. Pre èo najjednoduchí prístup do Váho HC 2 je k dispozícií program
nazývaný Fibaro Finder, take uívate¾ môe nájs IP adresu svojho HC2 v lokálnej
sieti. Fibaro Finder preh¾adáva lokálnu sie a zobrazí IP a MAC adresy vetkých
dostupných HC2 jednotiek.

VÁ DOM
Karta Vá dom je hlavným oknom Home Center 2 rozhrania.
Zobrazuje vetky zariadenia, ktoré sú k dispozícii v rámci daného

Fibaro Systemu, ako sú moduly, senzory a virtuálne zariadenia. Elementy sú
rozdelené do skupín, v závislosti od typu zariadenia a umiestnenia v urèitej
miestnosti.

Obrázok 1: Karta Vá dom

Izby
Karta Rooms (izby) je urèený pre pridávanie izieb a sekcií, tj. samostatné
izby, skupiny miestností, pochodia, alebo ¾ubovo¾né
rozdelenie domu pod¾a vaich poiadaviek. Ak chcete prida

sekciu, najprv zadajte jej názov a kliknite na tlaèidlo Prida. Nová sekcia sa hneï
bude zobrazova na ¾avej strane menu. Potom, keï je sekcia vytvorená, môete v
nej vytvára nové miestnosti. Ak chcete vytvori novú miestnos, zadajte jej meno,
vyberte sekciu, do ktorej miestnos patrí a stlaète tlaèítko prida (Add).

Obrázok 2: Sekcia pridávania izieb

ZARIADENIA
Pridávanie Z-Wave zariadení (Add devices)
Karta Zariadenia (Devices) umoòuje správu zariadení
umiestnených v systéme Fibaro. Prístrojmi sú Fibaro moduly,
Fibaro kompatibilné senzory, IP kamery a virtuálne zariadenia.
Ak chcete prida Z-Wave zariadenie kliknite na tlaèidlo Prida
(Add). Akonáhle sa systém prepne do reimu uèenia, je
potrebné na pridávanom zariadení stlaèi tlaèidlo urèené pre
pridanie do systému (nájdete v manuáli kadého zariadenia).
Obrázok 3: Okno pridania zariadení

Pridanie IP kamery
Ak chcete prida novú IP kameru, kliknite na tlaèidlo Prida (Add). Nové okno,
ktoré sa ukáe, má vetky monosti konfigurácie kamery. Po pridaní kamery kliknite
na tlaèidlo Uloi (Save) v hornej èasti obrazovky.
V procese pridávania kamier treba nastavi následovné parametre:
• Názov kamery
• Miestnos, v ktorej bude kamera umiestnená
• Model kamery- vyberte zo zoznamu
• Prístup ku kamere – uívate¾ské meno a heslo
• IP adresa kamery
• JPG cesta - JPG obrázok sa pouíva k vzdialenému prístupu. Vetky potrebné
informácie by mali by k dispozícii v uívate¾skej príruèke kamery.
• MJPG cesta - MJPG cesta sa pouíva k lokálnemu prístup.
• Ak je kamera otoèná - príkazy pre kadý smer pohybu (uvedené v uívate¾skej
príruèke kamery)
Obrázok 4: Okno pridávania IP kamery

Vytváranie virtuálnych zariadení
Virtuálne zariadenia boli navrhnuté tak, aby ovládanie zloité zariadenia, ako
sú kotly, klimatizácia, klimatizaèné jednotky a domáce spotrebièe (kuchynská linka,
audio a video zariadenia). Tieto druhy zariadení môe by spravované viacerými
komunikaènými protokolmi za pouitia portov RS232 a Ethernet. Fibaro System
umoòuje vytvára nové typy zariadení a vytvori potrebný komunikaèný protokol.
Spravovanie virtuálnych zariadení sa vykonáva pomocou protokolov TCP/IP cie¾ové IP a TCP komunikaèné porty musia by definované.
Ïalej uívate¾ definuje konkrétne tlaèidla a definuje príkazy, ktoré majú by zaslané
po pouití tlaèidla.

Obrázok 5: Pridanie virtuálneho zariadenia

Fibaro systém podporuje dáta textového typu. Napríklad príkazový riadok pre
zapnutie projektora Toshiba bude:
GET /cgi-bin/webrc.cgi?P_ON=OK HTTP / 1.10x0D0x0A0x0D0x0A
Ïalou monosou je vytvorenie "posuvného ovládaèa".
* Poznámka: Ak zariadenie vysiela potvrdenie komunikácie zvo¾te "èaka na
reakciu zariadenia "

Obrázok 6: Príklad ikon virtuálneho zariadenia

Odstránenie zariadenia
Ak chcete odstráni zariadenie, potom kliknite na tlaèidlo Odstráni (Delete).
Zariadenie môe by úspene odstránený po tom, ako HC2 prejde do reimu
uèenia.

Obrázok 7: Odstránenie zariadenia

Scény
Karta Scény umoòuje uívate¾ovi programova zloité
funkcie medzi viacerými zariadeniami systému. Scéna môe by
spustená poveternostnými podmienkami, mnohými variantami
èasovaèa alebo rôznymi senzormi / stavom modulov.
Scéna je skupina príkazov posielaná do uívate¾sky definovaných
skupín zariadení, napríklad "otvor alúzie na 50%; a zasvie svetlo
na 30% jasu".
Scény môu spusti kliknutím na tlaèidlo "Spusti scénu". Scéna môe by tie
spúa uívate¾om definovanými akciami, napr "spusti scénu, ak snímaè pohybu
zaznamená pohyb alebo izbová teplota prekroèí 27 stupòov ". Ïalou monosou
je definova spustenie scény na základe èasovaèa, napríklad "spustí scénu kadý
deò o 8:30, a v Pondelok o 12:15 ".
Ak chcete otvori okno tvorby novej scény kliknite na tlaèidlo Prida. Nová scéna
musí by pomenovaná a pridelená k urèitej miestnosti pre ¾ahiu konfiguráciu. Po
zadaní základných parametrov je potrebné prejs do karty Rozírené nastavenia
(Advanced). V tejto karte naprogramujeme scénu.
Obrázok 8: Okno vytvorenia novej scény

Príklad scén
Príklad scény 1 - prí

Pridaj
element
Ak prí:
Zatvor strené okno
Vypni zavlaovanie
Nastav variáciu dáï na 1
Príklad scény 2 – Zapni zavlaovanie o 6 am
Príklad scény 3 – vynuluj variáciu

Kadý deò o 6 am over, èi pralo
Ak nie (varacia dáï je 0) zapni zavlaovanie

Ak pralo a u od vtedy ubehlo 12 hodín
- zmeò variáciu dáï na 0

Energia
Panel energie nám umoòuje sledova aktuálnu
spotrebu domu ako aj spotrebu za urèité sledované obdobie.
V ¾avom menu si zvolíme, èi chceme sledova spotrebu v
celom dome, alebo len vo vybraných miestnostiach. Je taktie
moné sledova spotrebu jednotlivých zariadení.
Pre meranie spotreby je potrebné, aby bolo zariadenie zapojené do modulu, ktorý
buï umoòuje túto funkciu (Fibaro zásuvka) alebo má manuálne nastavenú
hodnotu odberu (Fibaro Dimmer, kde sa manuálne nastaví, aká silná iarovka je
zapojená).
Pre správne prepoèítavanie spotrebu na € je potrebné v paneli Energia v záloke
nastavenia nastavi správnu hodnotu za KW.

Obrázok 9: Zobrazenie aktuálnej spotreby

Panely
Panely zjednoduujú ovládanie viacerých zariadení,
ktoré sú priradené do skupín, ako napríklad kúrenie,
klimatizácia, zavlaovanie, alarm... Pomocou týchto
panelov môeme ¾ahko programova funkciu zariadení na
celý týdeò.
Prepojené zariadenia – Kúrenie
Panel Vykurovanie bol navrhnutý tak, aby prepojil Relay spínací modul a
snímaè teploty. Toto spojenie môe by pouité pri kontrole kotlov, podlahového
vykurovanie, jacuzzi, bazénov a pod. Po vytvorení prepojeného zariadenia sa
ovládanie a plánovanie vykonáva pomocou vykurovacieho panelu.

Obrázok 10: prepojené zariadenia vykurovania

Prepojené zariadenia – Klimatizácia
Prepojené zariadenia v kategórií Klimatizácia sú zaloené na rovnakom
princípe ako vykurovacie zariadenia. Je moné prida viac
vypínaèov, ktoré budú naraz vypína a zapína nieko¾ko
klimatizaèných zariadení, take klimatizácia vo viacerých
miestnostiach alebo sekciách môu by prevádzkovaná ako jedno
zariadenie. Po tom, ako sú vytvorené prepojené zariadenia v
kategórií klimatizácia, riadenie a plánovanie je vykonáva pomocou
panela klimatizácie.

Obrázok 11: Okno prepojených zariadení klimatizácie

Prepojené zariadenia – Vlhkos
Prepojené zariadenia vlhkosti vyuívajú ten istý princíp. Po vytvorení prepojeného
zariadenia, správu a plánovanie vykonávame pomocou panela Vlhkos.

Obrázok 12: Okno prepojených zariadení vlhkosť

Prepojené zariadenie - Video brána
Video brána je prepojenie medzi troma zariadeniami – IP
kamera, modul zodpovedný za otvorenie brány a modul
zodpovedný za spustenie zvonèeka. Po tom, ako bolo prepojenie
urobené, môe by video brána ovládaná pomocou iPhone èi
Android telefónu. Pre vytvorenie video brány potrebujeme: IP
kamera s výh¾adom na bránu, spúacie Relay slúiace k otvoreniu
brány a spúacie Relay pripojené na zvonèek.
Obrázok 13: Prepojené zariadenia v kategórií Video brána

SMS Panel
SMS panel je k dispozícii vo vybraných krajinách a umoòuje zosta v
kontrole váho domova, aj keï nemáte pripojenie k internetu. SMS Panel
umoòujedefinova SMS príkazy, zada zoznam telefónnych èísel, ktoré môe
spravova dom a navýi úèet na zasielanie spätnej správy.

Obrázok 14: Okno SMS panela

Príklad SMS správy:

• HC2-000417.lights.livingroom.on - zapne vetky svetlá v obývacej izbe.
• HC2-000417.lights.livingroom.off - vypne vetky svetlá v spálni.
• HC2-000417.lights.house.status - pole správu informujúcu o stave vetkých

zariadení v kategórií "svetla" v dome.
Alarm panel
Panel Alarm je uræený pre kontrolovanie a ovládanie
stavu alarmu v sustéme Fibaro. Prístroj je integrovaný s
pouitím dvoch zapínacích Relay 2x1,5kW modulov.
V paneli musia by zaradené tieto zariadenia:
• Ovládací modul - zapnutie / vypnutie alarmu
• Kontrolný modul- informuje o stave zón (zapnuté /
vypnuté)
• Modul poplachu – ohlási naruenie zón
Definovaný alarm bude uvedený v menu Vá dom.

Obrázok 15: Panel Alarmu

Integrácia alarmu
Pre integráciu poplachových systémov do Fibaro systému sú potrebné dva Relay
spínaèe 2x1,5kw.

• Pripojte vstupy pre zapnutie/vypnutie zabezpeèovacej jednotky do O1 a O2

na prvom Relay 2x1,5kW
• Pripojte výstup reportujúci status alarmu tj. aktivovaný / deaktivovaný do S1 a S2
vstupov na prvom Relay 2x1,5kW
• pripoji vstup alarmu reportujúci stav (naruenie/bez naruenia) na
výstupy O1 a O2 na druhom zapojenom Relay 2x1,5kW.
Vykurovací panel
Panel kúrenia umoòuje plánova vykurovanie pomocou
prepojených zariadení, a to pre kadý deò v týdni rozdelený na 4
èasti. Po vytvorení plánu pre jednotlivé miestnosti budú vetky
zariadenia zodpovedné za vykurovanie pracova na dodriavaní
tohto plánu.

Obrázok 16: Okno vykurovacích panelov

Chladiaci panel
Panel chladenia umoòuje plánova chladenie v
stanovený èas. Po tom, ako boli vytvorené chladiace zóny pre
jednotlivé izby, vetky zariadenia zodpovedné za udriavanie
poadovanej teploty budú pracova v súlade s plánom.
Obrázok 17: Okno chladiacich panelov

Obrázok 16: Panel klimatizácie

Panel Vlhkosti
Panel vlhkosti umoòuje plánova a kontrolova vlhkos v miestnosti. Po tom,
ako boli vytvorené potrebné zóny, vetky zariadenia zodpovedné za
zmenu vlhkosti sa budú riadi týmto plánom.
Obrázok 18: Okno vlhkosti

Panel histórie udalosti
Panel histórie je miesto, kde sú zobrazené vetky udalosti, ktoré sa udiali v
systéme. Panel umoòuje filtrova udalosti pod¾a èasu, miestnosti, sekcií...
Panel uívate¾ov
Tento panel je urèený pre správu uívate¾ov systému HC2.
V tomto paneli je moné pridáva práva uívate¾om, èi u sa jedná
o ovládanie jednotlivých zariadení, ovládanie scén tak aj
sledovanie kamier. V tomto paneli je tie moné zablokova
prístup.

Nastavuje sa tu taktie mód hotela pre urèité zariadenia a aj to, ako èasto sa z
jednotlivých telefónov získavajú informácie o polohe. Ïalou monosu je
nastavenie, ktoré zariadenia budú dostava notifikáciu o udalostiach v dome.

Obrázok 19: Panel správy uívate¾ov

Po kliknutí na meno uívate¾a, systém rozloí okno, v ktorom je moné nastavi
následovné parametre:
• Prihlasovacie meno
• Heslo (minimálne 4 znaky.)
• E-mailová adresa (vetky oznámenia budú odoslané na tento e-mail)
• Monos zasielania notifikácií pre daného uívate¾a

Obrázok 20: Okno nastavenia uívate¾a

• Monos nastavenia, ako èasto má by uívate¾ov telefón sledovaný. Niia

hodnota znamená presnejiu lokalizáciu.
• Reim Hotel – ktoré miestnosti v dome by mali by pre uívate¾a zahrnuté.
Reim Hotel je urèený pre definovanie, ktorý uívate¾ môe ovláda ktorú miestnos.
Ak napríklad máme v systéme Uívate¾a 1, môeme mu povoli ovláda napríklad
izbu 1. Tento uívate¾ bude môc zo svojho telefónu ovláda len túto izbu. Táto
funkcia je urèená pre hotely a iné zariadenia, kde je pre hostí urèená konkrétna
izba.
Panel notifikácií
Tento panel dáva monos nastavi notifikácie, ktoré budu
informova uívate¾ov o urèitých situáciach.

Obrázok 21: Panel notifikácií

Lokalizaèný panel
Panel lokalizácie vyuíva uívate¾om definované GPS súradnice na
aktivovanie GPS scén. Existujú dva spôsoby, ako definova GPS
body - výberom na mape alebo zadaním urèitej GPS súradnice. Kadý uívate¾
môe zada neurèitý poèet GPS bodov

Obrázok 21: Panel lokalizácie

Príklad pouitia: Uívate¾ 1 má nastavené dve GPS pozície – Doma a Práca. Tak je
moné po odchode z DOMU automatický vypnú svetlá a po príchode do PRACE
aktivova alarm v dome.
Nastavenia
Monosti nastavenia HC2 sú rozdelené do týchto
kategórií:
• Veobecné
• Nastavenie LAN
• Lokalizácia
• Zálohovanie

Veobecné nastavenia
• Sériové èíslo
• MAC adresa
• Aktuálna verzia softvéru
• verzia Z-Wave chip softvér
• Èas a dátum poslednej aktualizácie softvéru
• Èas a dátum poslednej záloný systému
• Stav servera
Okno veobecných informácií dovo¾uje taktie vykona tieto operácie:
• Retart - mäkký retart HC2, teda vypnutie systému a opätovné zapnutie
• Retart Z-Wave siee - vetky systémové zariadenia budú odstránené z HC2

Z-Wave pamäte, tj. vetky zariadenia budú musie by znovu pridané do systému.
• Predvolené nastavenie - Home Center 2 bude vrátené do továrenského
nastavenia. Zo zariadenia budú odstránené scény, moduly, HC2 bude vrátena do
pôvodnej verzie softvéru...
Obrázok 22: Panel veobecných nastavení

LAN nastavenia
Existujú dve základné monosti: DHCP alebo statické IP.
V nastaveniach LAN môu by definované tieto parametre:
• Home Center 2 IP adresa
• Maska podsiete
• Predvolená brána IP, pouíva HC2 na pripojenie na internet
• adresu servera DNS
• Povolenie vzdialeného prístupu

Obrázok 23: Panel nastavenia LAN

Dôleité informácie o nastavení siete LAN
V predvolenom nastavení HC2 oèakáva, e bude pripojený k serveru DHCP. V
tomto reime môe by IP adresa HC2 získaná s pouitím HC2 Finder (k stiahnutiu
na stránkach www.homesystem.sk). Ïalou monosou je nastavenie statickej IP.
Statickú IP mono nastavi v LAN nastaveniach, alebo ruène, podraním tlaèidla
pre obnovenie (zadnú stranu HC2) potom, èo bolo zariadenie pripojený k
elektrickej sieti. V tomto prípade bude ma adresa HC2 :
• IP adresa: 192.168.81.1
• Maska podsiete: 255.255.255.0
• Adresa brány: 192.168.81.1

Po nastavení statickej IP, je moné pripoji HC2 priamo do portu Ethernet
na PC, ale nastavenia PC siete musí by nastavená tak, aby zodpovedala tým na
HC2:
• PC / MAC IP: 192.168.81.5
• Maska podsiete :: 255.255.255.0
• Adresa brány adresa: 192.168.81.1

UPOZORNENIE: Po nastavení statickej IP adresy pre HC2 stlaèením a podraním
tlaèidla Recovery, zmeòte nastavenia siete LAN na typ pripojenia DHCP, keï je
HC2 pripojené k PC

Lokalizácia
V nastaveniach lokality urèujete polohu, kde je HC2 naintalované. Táto
poloha je dôleitá pre získavanie informácií o poèasí, ktoré môu by neskôr pouité
pri tvorbe scén.
Lokalitu je moné zada taktie pomocou GPS súradníc.
Záloha
V tejto záloke sa zobrazujú vetky záloné body, ktoré ma HC2 vytvorené.
Záloný bod je zoznam vetkých nastavení systému, vetkých zariadení, ktoré boli
v systéme pridané v èase, keï bol tento bod vytvorený.
Naèítanie dát zo záloného bodu znamená vráti HC2 do stavu, v akom bolo pri
vytváraní tohto záloného bodu.

Obrázok 24: Panel záloh HC2

Panel obnovenia (recovery)
Recovery panel je peciálny panel, urèený pre naèítanie HC2 v prípade
technických problémov, napríklad keï nie je moné prihlási sa do panela

pouívate¾a. Po pouití Recovery bude HC2 vrátené na softvérovú verziu, ktorá
bola do neho naintalovaná pri výrobe.
Pre prístup do reimu obnovenia:
1. Vypnite HC2
2. Pri opätovnom zapínaní Home Center 2 drte tlaèidlo pre obnovenie
umiestnene na zadnej strana HC2 - diódy sa rozsvietia postupne, zaèínajúc z
¾avej strany.
3. Vstup do reimu Recovery je signalizovaný kontrolnou diódou.
POZOR! Ak stlaèíte a podríte tlaèidlo pre obnovenie príli dlho, bude HC2
nastavené na statickú IP a pripojenie k sieti bude stratené. (pozri sekciu dôleité
informácie o nastavení siete LAN)

Obrázok 25: Poh¾ad na panel obnovy

V ponuke v¾avo sa zobrazia nasledujúce informácie:
• verzia obnovy
• HC2 sériove èíslo
• IP adresa - IP adresa, ktorú je vidie v lokálnej sieti
• MAC adresa - názov modulu a verzia softvéru
• Posledný záloha - dátum a èas, kedy bol naposledy záloný súbor vytvorený
• Zariadenie - Poèet zariadení uloených v poslednom súbore so zálohou
• Izby - poèet izieb uloených v poslednej zálohe
• Scény - Poèet scén uloených v poslednom súbore so zálohou

• Online - prístup k internetu HC2

