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Instalazio automatizatuak: EIB bus-sistema

1.1. SARRERA
Europako Bus Instalazioen Sistema (EIB) etxebizitza nahiz bestelako eraikinetako instalazio
automatikoak era deszentralizatuan kudeatzeko erabiltzen den sistema berri bat da.
Hartara, sistema horren bitartez, eraikinaren edo etxearen segurtasuna, lanaren
automatizazioa, energia-kudeaketa edo erosotasun-maila nahi bezala kontrola daitezke.
Aipatutako alderdi horiei guztiei irtenbide egokia emateko, era guztietako instalazio
domotikoak daude salgai; esate baterako, sistema zentralizatua erabiltzen dutenak. Dena den,
sistema zentralizatu horietan zirkuituen kopurua gehitzen joaten den neurrian, funtzioen
kudeaketa eta instalazioaren kableatua gero eta konplexuagoa bihurtzen da.
Gainera, instalazio zentralizatu batean akats bat agertzen bada, sistema osoa gelditzeko
arriskuan jar daiteke (ikus irudia).
Hori dela eta, 1990eko hamarkadaren hasieran, Europako material elektroteknikoen
fabrikatzaile indartsuenek (Siemens, Jung, Niessen, ABB, Simon, etab.) European Installation
Bus Association (EIBA) izeneko elkartea sortu eta honako akordio orokor hauetara heldu ziren:
1. Eraikinen kudeaketa teknikoari erantzun egokia eman ahal izateko, fabrikatzaile guztiek
arau bakarreko sistema europar bat (instabus EIB) diseinatzea onartu zuten.
Horrenbestez, instalazio berean, nahiz eta merkataritza-etxe edo marka desberdinetako
produktuak erabili, ez zen inolako arazorik sortuko, bateragarri izango baitziren euren
artean.
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Automata
programagarria

ZENTRALIZATUA

EZ-ZENTRALIZATUA

2. Sistema horrek –interfaze edo telefono-sarearen bitartez– beste sistema batzuekin
komunikatzeko aukera izatea, hots, automata programagarriekin, korronte eroaleko
sistemekin edo bestelako automatizazio-sistemen prozesuekin.

1.2. EZAUGARRI OROKORRAK
EIB sistemak hiru elementu desberdin eta nagusi ditu. Horiek definitzeko, terminologia berri
bat asmatu da: busa, sentsorea eta abiarazgailua.
y Busa: elementu horren bitartez elkartzen dira sistemaren mekanismo eta osagai guztiak.
PY-CYM2 × 2 × 0,8 erako hari biko kable batez egina dago busa. Bestalde, komunikazio-instalazioetan, sekzio bereko kable txirikordatua eta pantailaratua den beste edozein ere
erabiltzen da.
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y Sentsoreak: elementu horiek bi hariko busari konektatzen zaizkio; hartara, edozein
parametro fisiko (tenperatura, hezetasuna, mugimendua...) telegrama-seinale bihurtzen
dute, telegrama horiek sistemaren beste osagai batzuk irakur ditzaten.
y Abiarazgailuak: elementu horiek ere bi hariko busari konektaturik egoten dira.
Sentsoreek, telegrama-seinaleen bidez bidalitako agindua jaso ondoren, indar-zirkuituari
eragiten diote, zirkuitu horren elementu elektrikoen funtzionamendua kontrolatzeko
aukera emanez, hots, argitasunarena, aire girotuarena edo segurtasun-sistemarena,
besteak beste.

1.3. TRANSMISIO TEKNOLOGIKOA
EIB sistema kontrol deszentralizatuan oinarritzen da. Hori dela eta, sistema horretako osagai
guztiek, nahitaez, mikroprozesadore bat eduki behar dute. Horrez gain, denak bi hariko busaren
bitartez konektaturik daudenez, ezinbestean, komunikazio-protokolo bat zehaztu behar da: alde
batetik, elementu guztiek telegrama-seinaleak uler ditzaten, eta, bestetik, sentsoreen eta
abiarazgailuen arteko informazioan okerrik izan ez dadin.
Erabiltzen den protokoloa CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision
Avoidance) deitzen da. Datu horiek bi harietatik batera, seriean eta modu asinkronoan igortzen
dira; gainera, korronte alternoko tentsioak erabiltzen dira, 9.600 bit/s-ko abiadura dutenak. Era
berean, osagaien elikatzea bus-sarearen bitartez egiten da. Korronte zuzeneko 24 volteko
tentsioa behar dute horretarako.
Hargailu bakoitzak datuak jaso izanaren seinalea igortzen du, transmisioa egokia izan bada;
transmisioa ez bada behar bezala jaso, prozesua errepikatu egiten da (hiru bider, gehienez).
Hiru saio horien ondoren, oraindik telegramaren berririk ez bada izan, ez da gehiago bidaliko
eta errorea transmisorearen memorian gordeta geldituko da.
Sistemako osagai batek busera transmititzen duenean, honako prozesu hau jartzen du
abian:
Lehenengo, busaren egoera aztertzen du (carrier sense). Horrela, beste osagairik ez dela
transmititzen ari baieztatzen da; busa aske badago, edozein osagai has daiteke transmititzen
(multiple acces); zenbait osagai, aldi berean transmititzen hasten badira, lehentasun handiena
duen osagaia helduko da busera; baina lehentasun berekoak badira, helbide baxuena duena
hasiko da lehenbizi transmititzen (collision avoidance).
Funtzio eta neurri orotako instalazioei egoki dakieke busa, hala instalazio errazenei (hau da,
elikatze-iturri batez, sentsoreaz eta abiarazgailuz osatutakoei), nola 14.400 elementuko
zirkuituaz osatutakoei (ikus irudia).
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1.4. ELIKATZE-SISTEMA
Sareko linea bakoitzari bere elikatze-iturria dagokio. Hartara, nahiz eta linea batean elikatze-akatsa egon, sistemaren gainerako linea guztien funtzionamendua ziurta daiteke (ikus irudia).
EIBren elikatze-iturriak bereziak izaten dira. Horiek tentsioaren eta korrontearen balioak
erregulatzeko aukera izateaz aparte, zirkuitulaburren aurka erresistenteak izan behar dute, eta,
gainera, sare elektrikoaren mikromozketak gainditu behar dituzte.
Erabiltzen den eroaleak (PY-CYM2 × 2 × 0,8) 0,5 mm²-ko sekzioa izan behar du; beraz,
begiztaren erresistentzia 72 Ω /km-koa da.
Osagaiek, funtzionatzeko, gutxienez 21 volteko tentsioa behar dute; bestalde, saretik
xurgatzen duten potentzia beti da konstantea.
Oro har, osagai bakoitzak 150 mW-eko potentzia xurgatzen du; hala ere, badaude tresna
batzuk 200 mW arteko kontsumoa izan dezaketenak. Horregatik, zenbait instalaziotan,
beharrezkoa izanez gero, bi elikatze-iturri paraleloan jar daitezke, betiere aldez aurretik
harilketa komun bat erabiltzen bada. Hori dela eta, luzera txikiko eroale baten 30 osagai baino
gehiago konektatzen badira, bi elikatze-iturri (ikus irudia) instalatuko dira. Nolanahi dela ere,
ezin dira linea berean bi elikatze-iturri baino gehiago ipini. Haien arteko distantziak, berriz, 200
metrokoa izan behar du, gutxienez.
Bestalde, linea-eroalearen luzera (adarrak eta begizta barne) ezin da 1.000 metrotik gorakoa
izan. Horrez gain, telegramen arteko talkarik egon ez dadin, osagaien arteko distantziak 700
metrotik beherakoa izan behar du.
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ZONA-AKOPLAGAILUA
ELIKATZE-ITURRIA

LINEA-AKOPLAGAILUA

ELEMENTUAK

1.5. DATUEN ETA ELIKATZEAREN ARTEKO
ISOLAMENDUA
EIB sistemaren ezaugarri garrantzitsu bat aipa dezagun: elikatzea eta datuak eroale beretik
joaten dira. Hori dela eta, elikatze-iturria busari konektatzeko harilketa baten bitartez egin behar
da (ikus irudia).
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230 volteko sare elektrikoa

Elikatze-iturriak
paraleloan

Iragazkia

EIB bus

Jakina denez, harilketa baten balio ohmikoa baxua izaten da korronte zuzenak zeharkatzen
duenean:
XL = 2 π f l;

beraz

f=0 ⇒

XL = 0

Aldiz, harilketa baten balio ohmikoa handia izaten da korronte alterno batek zeharkatzen
badu:
XL = 2π f l;

beraz

f=

⇒

XL =

Hori dela eta, harilketaren funtzioa elikatze-iturria babestea da, hots, informazioari (korronte
alternoan datorrena) elikatze-iturrira heltzen ez uztea.
Hortaz, elementu bakoitzak busari konektatzeko akoplagailu bat erabiltzen du. Gailu horren
ezaugarrietako bat perturbazioen aurka sorrarazten duen erresistentzia izaten da.
Akoplagailuek, aipatutako harilketaz gain, kondentsadoreak izaten dituzte. Horien ezaugarri
nagusia da balio ohmiko baxua izaten dutela korronte alternoak zeharkatzen dituenean; aldiz,
korronte zuzenarekin, balio handiak hartzen dituzte.
XC =

1
2πf c

;

beraz,

f=0 ⇒

XC = ∞

Hartara, tentsio zuzena kondentsadoreko ertzetan kokatzen da; aldiz, informazioa korronte
alternoan garraiatzen denez (kondentsadoreak balio ohmiko baxua izaten du korronte
horrekiko), transformadorearen primario aldeko zirkuitua itxi egiten da (ikus irudia).
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Bus-sarea
Bus-akoplagailua
Interfazea

Akoplagailua igorle-lanean ari denean, horren transformadoreak harilketa primariora
bidaltzen du informazioa eta tentsio zuzeneko seinalean gainezartzen du.
Aldiz, hartzaile-lanetan ari denean, transformadoreak informazioa tentsio zuzeneko
seinaletik bereizi ondoren, harilketa sekundariora bidaltzen du.
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EIBren topologia

2.1. Lineak eta zonak
2.2. Helbide fisikoa
2.3. Multzo-helbidea
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2.1. LINEAK ETA ZONAK
Elikatze-iturriarekin eta busaren elementuekin batera egindako multzoari deitzen zaio linea.
Honako beste ezaugarri hauek ere baditu:
¾ Osagai-kopuru maximoa: 64
¾ Elikatze-iturrien kopuru maximoa: 2
¾ Elikatze-iturriaren eta osagai baten arteko distantzia maximoa: 350 m
¾ Bi osagaien arteko distantzia maximoa: 700 m
¾ Eroalearen luzera maximoa: 1.000 m
Zehaztutako linea bakoitzaren muga horiek gainditu beharra balego, linea gehiago elkarren
artean konektatzeko aukera egongo litzateke (15 linea gehienez ere). Ikus irudia.
Elkarketa-mota horri linea nagusia deitzen zaio. Linea-akoplagailuak erabili behar dira
–nahitaez– elkarketa horiek egiteko.
Bestalde, 15 lineako multzoari ‘gunea’ deitzen zaio. Gune bakoitzak 960 elementu onar
ditzake, 64 osagai 15 lineatan banatuta, alegia.
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Horrez gain, guneen arteko loturak egin daitezke (15 elkarketa, gehienez ere), baina gune-akoplagailuak erabili behar dira horretarako.
Horrenbestez, EIBren instalazio batean 14.400 elementu ari daitezke lanean aldi berean
(ikus irudia).

Atebidea
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Beraz, EIBren instalazio batean akoplagailu batek hainbat funtzio izan ditzake:
¾ Zona-akoplagailua: akoplagailu honek zonetako lineak zona bakoitzeko oinarrizko
lineekin elkartzen ditu.
¾ Linea-akoplagailua: akoplagailu honek zona batean dauden lineak oinarrizko linearekin
elkartzen ditu.
¾ Linea-anplifikadorea: linea baten luzera eta osagaien kopurua handitzeko erabiltzen da.
Anplifikadore baten bitartez, linean 64 osagai gehiago konektatu ez ezik linearen luzera
1.000 metro handitzea lor daiteke. Nolanahi ere, instalazioaren handitze-prozesua lau
bider –gehienez– errepika daiteke soilik, eta 256 elementu konektatzeko aukera ematen
du.
Gune eta lineako akoplagailuek haiei dagozkien osagaien telegramak baino ez dituzte
onartzen; aitzitik, lineako anplifikadoreek telegrama guztiei uzten diete pasatzen.

2.2. HELBIDE FISIKOA
Osagai bakoitzak helbide fisiko bat izaten du, zonan eta linean dagokion kokapenaren
arabera. Helbide fisikoa azterketan nahiz parametrizazioan erabiltzen da, eta, batez ere,
osagaiaren identifikazioa adierazi behar denean.
Demagun osagai batek honako helbide fisikoa duela: 13.10.50. Hona zer adierazten duen
horrek: instalazioko 50. osagaia 13. zonako 10. linean dagoela ezarrita.
ZONA

LINEA

OSAGAIA

Zona-akoplagailua

5.0.0
1.0.0

2.0.0

1.1.0

1.12.0

1.1.1

1.12.1

1.1.2

1.12.2

1.1.64

1.12.64
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Linea-akoplagailua

Honela daude banatuta helbide fisikoaren 16 bitak:

ZZZZ

LLLL

OOOOOOOO

Non:
ZZZZ: zonako zenbakia (1-15).
LLLL: linearen zenbakia, zehaztutako gunearen barnean (1-15).
OOOOOOOO: osagaiaren zenbakia, zehaztutako linearen barnean (1-64).
ETS softwarearen bitartez, osagai bakoitzari helbide fisiko bat izendatzen zaio; beraz,
elementu bakoitza inolako zalantzarik gabe identifika daiteke. Akoplagailuak eta anplifikadoreak
helbideratzeko, honako irizpidea erabil daiteke:

HELBIDE FISIKOA

ELEMENTUAK

ZONA

LINEA

OSAGAIA

>0

=0

=0

Zona-akoplagailua

>0

>0

=0

Linea-akoplagailua

>0

>0

>0

Anplifikadorea

Irudian ikusten denez, helbide fisikoaren arabera, akoplagailu batek hiru funtzio eta kokapen
desberdin izan ditzake: gune- nahiz linea-akoplagailua eta linea-anplifikadorea hain zuzen.
Horrenbestez, 02.02.00 helbide fisikoa duen osagai batek linea-akoplagailu baten funtzioak
egiten ari dela adierazten du.

2.3. MULTZO-HELBIDEA
Sentsoreek abiarazgailuak konektarazteko erabiltzen duten informazioari deitzen zaio
multzo-helbidea. Horretarako, elementu bakoitzari dagokion erabilera-programarekin kargatu
behar da. Parametrizazio-garaian egiten da hori, ETS programazioaren bitartez.
Helbide hau 14 multzo nagusitan eta 2.048 azpimultzotan antolatzen da. Multzo nagusiak
taldekatze erabilgarriak (argitasuna, aire girotua, segurtasuna, pertsianak...) adierazteko
erabiltzen dira; azpi-multzoek, ordea, aktibatu behar diren terminal fisikoak (lanparak,
berogailuak, elektrobalbulak...) adierazten dituzte. Oro har, multzo-helbideak telegramen
bidezko komunikazioak egiteko erabiltzen dira. Igorle bakoitzak bidalitako telegrama bakoitzean
multzo-helbide bat tartekatzen du; hartara, busari konektaturik dauden elementu guztiek multzo-helbidea irakurri eta telegrama nori zuzendu zaion egiaztatzen dute, mezua jaso bezain azkar.
Buseko osagai guztiei multzo-helbide bat edo gehiago esleitu behar zaizkie. Beraz, osagai
bakoitzak helbide físiko bat eta multzo-helbide bat edo gehiago izan ditzake. Horrenbestez,
multzo-helbideak osagaien aplikazioa adierazteko erabiltzen dira; helbide fisikoak, aldiz,
busaren topologia adierazteko.
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Multzo nagusia

Nagusia

Azpimultzoa

Tartekoa

Azpimultzoa

Adibidea:
Demagun egongela batean bi lanpara ditugula, L1 eta L2. P1 sakagailuarekin L1 piztu dugu;
P2rekin, berriz, L2. Bestalde, mugimendu-sentsore batekin L1 eta L2 batera eragin daitezke.
Instalazioak diseinatzeko –edozein delarik ere–, multzoaren eta helbide fisikoaren
kontzeptuak argi izan behar dira.
ETS programazioaren bidez, osagai bakoitzari bere helbide fisikoa ematen zaio.
Adibide honetan lau osagaik hartzen dute parte:
P1: sentsorea (bi faseko teklatua)
P2: sentsorea (bi faseko teklatua)
S1: sentsorea (bus-akoplagailua)
L1, L2: luminariak (4 irteerako abiarazgailua)

helbide fisikoa: 01.01.01
helbide fisikoa: 01.01.02
helbide fisikoa: 01.01.03
helbide fisikoa: 01.01.04

Ondoren, instalazioaren multzo-helbideak zehaztu behar dira: instalazio batean 14 multzo
nagusi egon daitezke (argiztapena, segurtasuna, klimatizazioa, pertsianak...). Multzo-helbideak
era honetara antola daitezke:
¾ Argiztapena (0)/ egongelako argiak (0)/ 1. sentsorea (1)
multzo-helbidea: 0/0/1
¾ Argiztapena (0)/ egongelako argiak (0)/ 2. sentsorea (2)
multzo-helbidea: 0/0/2
21

¾ Argiztapena (0)/ egongelako argiak (0)/ 3. sentsorea (3)
multzo-helbidea: 0/0/3
Azkenik, instalazioaren diseinua bukatzeko, osagai bakoitzaren erabilera zehaztu behar da;
horretarako, multzo-helbideak osagaien komunikazio-objektuekin elkartu behar dira, ETS
programazioa erabiliz.
Instalazioaren topologia irudi honetan ageri den bezala gelditzen da:
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Telegrama:
informazioaren
egitura

3.1. Sarrera
3.2. Telegramaren egitura
3.3. Telegramaren hitza
3.4. Telegramaren transmisio-abiadura
3.5. Telegramaren jatorrizko helbidea
3.6. Telegramaren xede-helbidea
3.7. Telegramaren informazio baliagarria
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3.1. SARRERA
Sakagailu bat sakatzean seinale elektriko bat sortzen da. EIBren mekanismoek horren berri
izan bezain pronto telegrama bat bidaltzen dute busera.
Hori dela eta, bi gauza gerta daitezke:
¾ Bat: hasieran, busa okupatuta ez badago, (t1) denbora batean telegramaren igortze-prozesua hasten da. Telegrama bidali ondoren, seinale-hartzea egokia izan ote den
egiaztatzen du mekanismoak (t2) denbora batean. Horrekin batera, telegrama jaso duten
osagaiek hura hartu izanaren erantzuna bidaltzen dute. Telegrama-hartzea ez bada
egokia izan, berriro igortzen du mezua, baina hiru bider gehienez.
¾ Bi: telegrama igortzeko prozesuan, busa okupatuta badago une batez zain geratzen da
mekanismo igorlea eta telegrama berriz bidaltzen ahalegintzen da.
Azkenik, telegramaren mekanismo igorleak ez badu busera sartzeko aukerarik izaten,
transmisioa eten egiten du.

t1

TELEGRAMA
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3.2. TELEGRAMAREN EGITURA
Bi informazio-motaz osaturik dago telegrama: batetik, busari eta osagaiei buruzko
informazioa; bestetik, gertaera eta erabilerari buruzkoa. Aipatutako informazio hori 8 biteko
multzotan batzen denean, hitza sortzen da (transmisiorako gai guztiz erabilgarria).

3.3. TELEGRAMAREN HITZA
Transmisio-eremuan zortzi biteko datuak elkartzen badira, byte bat sortzen dute. Byte
bakoitzak hitz bat osatzen laguntzen du, zeren eta datuek ez ezik beste era bateko bitek ere
osatzen baitute hitza:
¾ ST (start-bit): hasierako bita da; hitz berri baten hasiera adierazten du.
¾ P (parity-bit): paritate-bita da; 8 biteko datuen ondoren jartzen da, paritate bikoitia lortu
arte.
¾ SP (stop-bit): bukaerako bita da; hitzaren bukaera adierazten du. Beraz, 2 biteko denbora
igaro eta gero, hurrengo hitza etortzen da.
ST

D0

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

P

SP

ST

Hitza

3.4. TELEGRAMAREN TRANSMISIO-ABIADURA
Telegrama bat 9.600 bit/segundoko abiaduraz igortzen da. Beraz, bit bakoitzak 104
mikrosegundoan okupatzen du busa. Bestalde, telegrama baten hitza 11 bitek osatzen badute,
eta, gainera, tarteko bitak gehitzen badira, 13 biteko denborak sortzen dira. Ondorioz, hitzaren
abiadura 1,35 milisegundokoa da.
ST

D0

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

P

SP

tartekoa

ST

Hitza 1,35 ms
Telegrama batek 8 hitzetik 23 arteko luzera har dezake, informazio-kantitatearen arabera;
telegrama batek busean irauten duen denbora, berriz, 20 milisegundotik 40 milisegundora
bitartekoa izaten da.

t1

TELEGRAMA
20-40 ms
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3.5. TELEGRAMAREN JATORRIZKO HELBIDEA
Jatorrizko helbideak osagai igorlearen helbide fisikoa adierazten du. Helbide horrek asko
errazten ditu mantentze-lanak, telegrama bakoitzean elementu igorlearen helbide fisikoa
agertzen baita.

ZZZZ

LLLL

OOOOOOOO

3.6. TELEGRAMAREN XEDE-HELBIDEA
Xede-helbidearen 17. bitak mekanismo hargailuaren helbide fisikoa nahiz multzo-helbidea
adierazten du, hartzen duen balioaren arabera.
Horrenbestez, 17. bitaren balioa 0 bada, osagai baten helbide fisikoa adierazten du soilik;
aldiz, bit horren balioa 1 izanez gero, multzo-helbidea dela adierazten du. Balio hori telegrama-multzoko osagai guztietara bideratzen da.

KONTROLA
8

JATORRIZKO
HELBIDEA
16

XEDE-HELBIDEA
16 + 1

ROOTING-A
ZENBATZAILEA
3

LUZERA
4

INFORMAZIO
BALIAGARRIA
16 X 8

EGIAZTAPENA
8

3.7. TELEGRAMAREN INFORMAZIO
BALIAGARRIA
Transmititzen diren multzoko telegrama gehienak bit bateko agindukoak izaten dira.
Horregatik, osagai bat konektatu edo deskonektatzeko, idazketa-aginduaren eskuineko azken
bitean 0 edo 1 balio logikoa ipintzen da. Hor, informazio baliagarriak 2 byteko luzera izaten du.
Aldiz, irakurketa-aginduetan helbideratutako osagaiaren egoera hartu izana eskatzen bada,
informazio baliagarriak bit batetik 13 byte bitarteko luzera har dezake.
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Lehendik ere azaldu dugu EIBren elementu guztiak busaren bi hariei konektatzen zaizkiela
eta elkarrekin komunikatzeko nahiz beste hainbat eginkizunetarako programa daitezkeela,
komunikazio-protokolo baten bitartez. Sistema horretan, komunikatzeko gaitasuna duten
elementuek –hots, sentsoreak eta abiarazgailuak– busari konektatzeko zirkuitu komuna izaten
dute. Zirkuitu hori EIB mekanismoaren zati adimenduna izaten da. Bus-akoplagailua deitzen
zaio.
EIBren osagai bakoitzak honako zirkuitu hauek izaten ditu:
¾ Bus-akoplagailua.
¾ Erabilerako interfazea.
¾ Bus-bukaerako elementua.

4.1. EIB BUSAREN OSAGAI NAGUSIA
4.1.1. BUS-AKOPLAGAILUA
Osagai hau busari zuzenean konektaturik dago. Bi funtzio nagusi izaten ditu: batetik,
osagaiaren zirkuitu elektronikoa elikatzea, busetik jasotzen duen tentsio zuzenaren bitartez;
bestetik, akoplagailuan konektaturik dagoen bukaerako elementuaren arabera, bi funtzio
desberdin izan ditzake:
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a) Bukaerako osagaia abiarazgailu bat bada, akoplagailuak busetik jasotzen dituen datuak
deskodetu bezain azkar abiarazgailuari bidaltzen dizkio.
b) Bukaerako osagaia sentsore bat bada, kanpotik jasotako informazioa akoplagailuari
bidaltzen zaio; ondoren, busera transmititzen da, telegrama bihurtuta.
Akoplagailuaren eta bukaerako elementuaren arteko datuen hartu-emana erabilerako
interfaze baten bidez egiten da; aldiz, konexio fisikoa 10 terminaleko konektore baten bitartez
gauzatzen da. Sistemaren osagai guztiak bi noranzkodunak direnez, telegramak jaso eta
igortzeko gaitasuna dute.
Bus-akoplagailua etengabe telegramak aditzen egoten da, bai sentsore-lanean ari denean
(igorle gisara, hain zuzen), bai abiarazgailu-lanean ari denean (hargailu gisara, alegia).
Hori dela eta, akoplagailuak galderak egiten dizkio –ziklikoki– erabilerako interfazeari;
hortaz, sisteman inolako aldaketarik gertatzen bada, berehala hauteman eta dagokion
telegrama bidaltzen du.
Honako zirkuitu hauek ditu bus-akoplagailuak aipatutako funtzioak betetzeko:
a) Bus-akoplagailuaren kontroladorea
b) Bus-akoplagailuaren transmisio-modulua.
y Bus-akoplagailuaren kontroladorea
Kontroladoreak zirkuitu elektroniko adimendunak ditu; zirkuitu horietan egiten dira EIBren
mekanismoen programazioa eta lan-kontrol guztiak.
Honako elementu hauek osatzen dute:
¾ Mikroprozesadorea: aplikazio-softwarearen arabera, memorian programaturik dituen
funtzio guztiak betetzen ditu.
¾ ROM memoria: datuak irakurtzea du eginkizun bakarra. Itzali arren, ez da ezabatzen.
Memoria horretan grabatzen du fabrikatzaileak sistemako softwarea.
¾ RAM memoria: hor sartzen ditu mikroprozesadoreak egiten ari den lanaren datuak;
beraz, datuak idazteko nahiz irakurtzeko erabiltzen da. Elektrizitate-hornidurarik gabe
geratuz gero, galdu egiten du informazioa.
¾ EEPROM memoria: hor sartzen dira –parametrizazioaren bitartez– mekanismoak bete
behar dituen funtzioak; beraz, programatu egin daiteke. Itzaliz gero, ez du
informaziorik galtzen.
y Bus-akoplagailuaren transmisio-modulua
Modulu horren eginkizuna da akoplagailua busari konektatzea. Horretarako,
transformadore eta kondentsadore bana erabiltzen dira. Horien oinarrizko funtzioa
hau izaten da: korronte zuzeneko elikatzea telegramako korronte alternotik
bereiztea. Horrez gain, beste egiteko hauek ere baditu:
¾ Polaritate-aldaketaren aurka babestea.
¾ Osagaiaren tenperatura zaintzea.
¾ Osagaien elikatze-tentsioa erregulatzea (24 V-5 V).
32
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¾ RAM memoriako datuak gordetzea, buseko tentsioa 18 V baino txikiagoa denean.
¾ 4,5 voltetik beherako tentsioetan mikroprozesadorea berrasieratzea.
¾ Igortzearen eta hartzearen anplifikazioa egitea.

EIB busa

ROM

RAM

µP

AST

BUS-AKOPLAGAILUA (kontroladorea)

4.2. UNITATE KOMUNAK
4.2.1. ELIKATZE-ITURRIA

Jung Electro Iberica-k utzi digu irudi hau

Busari konektaturik dauden elementuak elikatzeko erabiltzen da. Sare elektrikoko
230 V (KA) 29 V (KZ) bihurtzen ditu. Ezberdinak izaten dira, elikatze-iturriaren irteerako
intentsitatearen balio maximoa, erabilera eta fabrikatzailearen arabera zein diren. Bestalde,
ehun milisegundo gainditzen ez dituzten sareko mikromozketatik babesteko gaitasuna izaten
du; horrez gain, tentsio- eta intentsitate-erregulazioa nahiz zirkuitulaburren aurkako babesa
eskaintzen ditu.

29 V-eko irteera osagarria

Elikatze-iturria
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4.2.2. IRAGAZKIA

Jung Electro Iberica-k utzi digu irudi hau

Elementu honen eginkizuna da korronte alternoan dauden telegrama-datuak elikadura-iturriak sortzen duen korronte zuzenetik elektrikoki bereiztea; hori dela eta, haril hori elikatze-iturriaren eta busaren artean seriean konektatu behar da (ikus irudia).

Iragazkia

4.2.3. BUS-KONEKTOREA

Jung Electro Iberica-k utzi digu irudi hau

DIN erraileko datu-profilak eta bus-lineak elkartzen ditu; horrez gain, banatze-kaxetan busen
arteko elkarketak egiten ditu (ikus irudia).

Bus-konektorea

4.2.4. BUSEKO KONEXIO-BLOKEAK
EIB sisteman erabiltzen diren konexio azkarreko konexio-bloke bereziak dira. Lau terminal
dituzte: bi, gorri positiboarentzat; beste bi, beltz negatiboa konektatzeko (ikus irudia).

Konexio-blokeak
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4.2.5. DATU-PROFILA
Datu-profilaren bitartez jasotzen dute DIN errailaren gainean muntatutako EIBren osagai
guztiek buserako konexioa nahiz elikatze elektrikoa. Datu-profila DIN errailean finkatutako zinta
itsasgarri bat izaten da. EIBren zenbait osagai aipatutako datu-profil horietara konektatzen dira,
atzealdean dituzten presio-kontaktuen bitartez

DIN
erraila

Datu-profila

Datu-profila

Ø Luzera: 277 mm (15 modulu)
Ø Luzera: 243 mm (13 modulu)
Ø Luzera: 214 mm (12 modulu)

4.2.6. ZONA- ETA LINEA-AKOPLAGAILUA
Osagai horiek hainbat zonaren eta linearen arteko elkarketak egiteko gai dira, sistemako
topologiaren arabera. DIN profilean muntatzen dira. Funtzio nagusiak honako hauek dituzte:
Ø Lineak akoplatzea
Ø Zonak akoplatzea
Ø Lineak anplifikatzea
Aipatutako funtzio horiek betetzeko, bereizketa galvanikoa egin behar da linea eta zonen
elkarketak egiten diren unean; horrez gain, bi noranzkoko eran jasotzen diren seinaleak
anplifikatu egin behar dira. Bestalde, iragazki digital baten bitartez, eragotzi egiten da beste
linea edo gune batera bidali behar ez diren telegramak kanporatzea, eta, ondorioz, busa
zeharkatzen duten telegramen kopurua murriztu egiten da.
Iragazpena osagaiaren parametrizazio-garaian egiten da. Gainera, tresna horrek litiozko pila
bat duenez, iragazkiaren memoria 10 urtez manten daiteke.
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4.2.7. INTERFAZEAK
Osagai horien eginkizuna da EIB busa beste era bateko kontrol-sistemekin elkartzea. EIB
sistema PC baten bidez programatu behar denez, ordenagailuak ataka-seriean COM1 edo
COM2 izan behar ditu ezinbestean; busak, aldiz, RS-232 interfazea eduki behar du. Hartara,
ordenagailutik datozen seinaleak bus-telegrama bihur daitezke (baita alderantziz ere).
Hori dela eta, helburu horretarako osagai ezagunenak hauek dira:
¾
¾
¾
¾

RS232 komunikazio-interfazea
Telefonia analogikoaren interfazea
Telefonia digitalaren (RDSI) interfazea
Netzbus X-10-EIB interfazea
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5.1. SENTSOREAK
EIBren elementu horiek egoera-aldaketa fisikoak hauteman orduko, kodeturiko informazio
bihurtzen dute, eta informazio hori abiarazgaluei transmititzen diete, telegrama gisara. Hona
hemen gehien erabiltzen diren sentsoreak:

5.1.1. SAKAGAILUAK
Berariazko sakagailuak behar dira EIBren instalazioetan erabiltzeko. Izan ere, bus-amaierako elementuak direnez, bus-akoplagailu bat erabili behar da –nahitaez– egoki
funtziona dezaten. Gehien erabiltzen diren akoplagailuak landatuak izaten dira, mekanismo
unibertsaleko kutxetan muntatzeko prestatuak. Bi borne ditu mekanismoak atzeko aldean,
buseko bi hariak konektatzeko, hain zuzen. Bestalde, goialdean baditu 10 terminaleko
erabilerako interfazea, seinaleztapen-LEDa eta programazio-sakagailua ere.
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Jung Electro Iberica-k utzi digu irudi hau

Hainbat tekla-kopurudun sakagailuak izaten dira salgai (ikus irudia). Gainera, aplikazio eta
funtzio askotarako programatzen dira. Hona hemen aplikazio erabilienak:
¾ Tekla bakoitzaren eginkizuna konfigura daiteke, hots, tekla baten joan-etorriko bi
posizioen igoera nahiz jaitsierako alderdiak aukera daitezke. Hartara, hainbat funtzio egin
daitezke: piztu, itzali, erregulatu, igo, jaitsi, tenporizatu...
¾ Tekla bakoitzaren ekintza-denbora ere konfigura daiteke, hau da, tekla baten bi posizioko
joan-etorriko pultsazio motzeko edo luzeko denborak doituz hainbat funtzio egin daitezke;
besteak beste: piztu, itzali, erregulatu, igo, jaitsi, tenporizatu...
¾ LED diodoen pizteko era konfigura daiteke, sentsore nahiz abiarazgailuen
funtzionamendu-egoera adieraz dezaten. Instalazio bateko osagaiek egoera-aldaketa
ugari izaten dituzte; komeni izaten da, beraz, aldaketa horiek ikuskatzea.
¾ Gela baten argiztapen-ehunekoa memoriza daiteke. Hartara, eragindako pultsazioen
arabera, argiztapen-maila desberdinak lortzen dira. Aplikazio biribilena argi-eszenarena
da, beharbada, teklatu horien bitartez 8 argiztapen-maila kontrola baitaitezke.
¾ Horrez gain, tenperatura, hezetasuna edo argiztapen-balioak –besteak beste– irakurri eta
PC batera bidal daitezke.
40
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5.1.2. ARGI-SENTSOREAK
Egunsenti-sentsoreek argi-sentsore bat eta DIN erraileko bus-akoplagailu bat izaten dituzte.
Akoplagailu horietan artekak bananduta daudenez, lau elementu desberdin batera
konektatzeko aukera ematen du. Bestalde, argi-sentsorea eta akoplagailua eroale elektriko
baten bidez elkarturik daude; hartara, argiztapen-mailak aurredoitutako balioa gainditzen badu,
sentsoreak akoplagailuari seinale elektriko bat bidaltzen dio, eta horrek, aldi berean, busera
telegrama bat igortzen du.
Akoplagailuek duten hautagailuaren eraginez, bi argitasun-maila aukera daitezke:
¾ 2 lux-etik 300era bitartekoa
¾ 200 lux-etik 20.000ra bitartekoa
Gainera, potentziometro bat erabiliz, bi argitasun-maila horien barne-balioak erregulatzeaz
gain kommutazio-efektua ere lor daiteke.

Jung Electro Iberica-k utzi digu irudi hau

EIBren gainerako osagaietan bezala, LED diodo adierazleak izaten ditu. Horiei esker
noiznahi jakiten da funtzionamendu- eta kommutazio-egoeraren berri.

Argi-sentsorea

5.1.3. MUGIMENDU-DETEKTAGAILUA
Sentsore-mota horiek bus-amaierako elementuetan konektatzen dira. Hautematen dituzten
mugimenduak seinale elektriko bilakatzen dituzte; gero, seinale horiek telegrama-formatura
aldatu eta busera aktibazio-agindua bidaltzen dute. Parametrizazio-denbora igaro ondoren,
busaren akoplagailuak deskonexio-telegrama igortzen du berriz.
Bestalde, parametrizaturiko konexio-aginduaren denbora bukatu aurretik beste mugimendu
bat hautematen bada, konexio-denbora –berriro ere– hasieratu egiten da.
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Mugimendu-detektagailua

5.1.4. TENPERATURA-SENTSOREAK
EIBren tenperatura-sentsorearen osagaiak hauek dira: kutxa unibertsalean sartzeko balio
duen bus-akoplagailua eta amaierako elementua (termostatoa).
Termostatoaren funtzionamendua NTC erresistentzian oinarritzen da: tenperaturaren balioa
neurtzeaz gain tenperaturaren erregulazio zuzena nahiz ON/OFF erregulazioa egin dezake,
potentziometro baten bitartez. Bestalde, zenbait LED diodo adierazle izaten ditu, konfort-tenperatura eta betetzen ari den programa adierazteko. Dena den, ETS softwarearen bitartez
programatu behar du erabiltzaileak osagaiaren funtzionamendua.
Instalazio-prozesua, berriz, beste zenbait sentsorerena bezalakoa da: busaren bi eroaleak
akoplagailuari konektatu, bukaera-osagaia (termostatoa) erabiltzailearen interfazearekin elkartu,
eta, azkenik, mekanismo-kutxa batean muntatu.
Sentsore horiek honako aplikazio hauek dituzte:
Konfort-tenperaturak aurreaukeratzea
Berogailua konektatu edo deskonektatzea
Unean uneko tenperatura-balioaren informazioa bidaltzea
Tenperatura-aldaketa nabarmenik gertatuz gero alarma joaraztea
Gaueko tenperatura jaitsaraztea
Jung Electro Iberica-k utzi digu irudi hau

¾
¾
¾
¾
¾

A: Aplikazio-modulua
B: Konektorea
C: Bus-akoplagailua

Tenperatura-sentsorea
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5.1.5. SARRERA BITARRAK

Jung Electro Iberica-k utzi digu irudi hau

Osagai horiek kontaktu bidezko konexioak egiteko diseinaturik daude, hau da, etengailu edo
sakagailu arruntek eragiten dituzten seinaleak EIBren telegrama bihurtzen dituzte.

A: 8 orratzeko
konektorea
B: Programazio-sakagailua
C: Leda
D: Sarrerako konexio-eroaleak

Sarrera bitarra
Horregatik, elementu horiek akoplagailuz eta bus-amaierako tresnez osaturik daude, DIN
errailean edo sabai aizunean sartu ahal izateko.
Era askotako sarrera bitarrak daude salgai merkatuan, erabiltzen diren lan-tentsioen
arabera. Esate baterako: 230 V-ekoak, korronte alternoan; 24 V-ekoak, korronte zuzenean, edo
potentzial gabekoak.

Jung Electro Iberica-k utzi digu irudi hau

Hala eta guztiz, denek funtzionamendu-oinarri bera dute: sentsoreek bidalitako tentsio-seinaleak sarreran jaso eta telegrama bihurtzen dituzte; ondoren –erabilera-programazioaren
arabera– busera igortzen dituzte. Kontuan izan sentsoreen eta sarrera bitarren arteko distantzia
100 metrotik gorakoa ezin dela izan.

Sarrera bitarra
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Azkenik, sarrera bitarren arteka bakoitza hainbat aplikaziotarako konfigura daiteke:
¾ Aktibatu, desaktibatu edo kommutatzeko
¾ Argi-eszenak programatzeko
¾ Tenporizatzeko
¾ Pultsazio motzak eta luzeak bereizteko
¾ Argitasunaren erregulazioa egiteko
¾ Sarrerako kommutazioaren joan-etorria (igoera edo jaitsiera) programatzeko

5.1.6. SARRERA ANALOGIKOAK
Elementu horiek sarreretan seinale elektriko analogikoak jasotzen dituztenean (tentsio- edo
intentsitate-balioak), hainbat telegrama bidaltzen dituzte busera, bakoitzaren programazioaren
arabera. Osagai horien tentsioaren eta korrontearen sarrerako balioak normalizatuta daude
(ikus irudia):

KORRONTE-SEINALEAK

TENTSIO-SEINALEAK

0...10 mA
4...20 mA

0...1 V
0...5 V
0...10 V

Dena den, sarrera analogikoaren arteka guztiak programazioaren bitartez konfigura
daitezke, banan-banan. Esate baterako: arteka batetik argi-sentsore batek bidalitako seinalea
jasotzen duen bitartean, beste batetik hezetasun- edo tenperatura-sentsoreek bidalitakoa
jasotzen ari daiteke.

Jung Electro Iberica-k utzi digu irudi hau

Sarrera analogikoek, gainera, 24 V KZ/100 mA-ko elikatze-iturri txiki bat izaten dute
zirkuituari konektatzen zaizkion sentsoreak elikatzeko.

Sarrera analogikoa
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5.1.7. INFRAGORRI-SISTEMA
EIBren infragorri-sistema hiru elementu nagusik osatzen dute:
¾ Infragorri-sakagailua: ‘urrutiko agintea’ deitzen zaie normalean elementu horiei. Horiek
barnean duten IG-igorgailuaren (infragorria) bitartez kodeak bidaltzen dituzte, sistemako
gainerako elementuek jaso eta uler ditzaten.
¾ Infragorri-hargailua: sentsore horren bitartez IGren seinaleak hauteman bezain pronto
seinale elektriko bihurtzen ditu; ondoren, kodeturiko seinale horiek deskodetzailera
eramaten ditu, eroale baten bidez.
¾ IG-deskodetzailea: elementu horrek IG-igorgailutik jasotzen duen informazio analogikoa
digital bihurtzen du. Hartara, igorgailuak kodeak (hargailutik era analogikoan datozenak)
deskodetu ondoren, EIBren telegrama bilakatzen dira busera bidaltzeko.
Normalean, banaketa-kaxa orokorrean instalatzen da deskodetzailea, DIN errail-sistemaren
bitartez. Bestalde, hargailuak hormetan nahiz sabaietan jartzen dira.
Zenbait instalaziotan, deskodetzaile batek hargailu bat baino gehiago izan ditzake, premien
arabera. Azkenik, urrutiko aginteak –eramangarriak izateaz gain– 6 volteko pila batekin ere
elikatzen dira.
IG sistemaren bitartez lor daitezkeen aplikazioak hauek dira:
¾ Kargak aktibatzea eta desaktibatzea, argiak piztea nahiz itzaltzea, edo pertsianei
aginduak ematea.
¾ Erregulazioa (igo eta jaitsi) gauzatzea.
¾ Balioak doitzea.

5.2. ABIARAZGAILUAK
Abiarazgailuak EIB sistemaren osagaiak dira. Horiek erabiliz potentzia-sarearen hainbat
zirkuitu kontrola, aktiba nahiz erregula daitezke.
Funtzio horiek betetzeko, abiarazgailuek, sentsoreek bidalitako telegramak jaso bezain
laster, ekintza jakin bihurtzen dituzte.
Hauek dira merkatuko abiarazgailu ezagunenak:
¾ Pertsiana-abiarazgailuak
¾ Argi-erreguladoreak
¾ Irteera bitarrak

5.2.1. PERTSIANA-ABIARAZGAILUAK
Abiarazgailu horiek hainbat artekatan konektaturiko pertsiana-motorrak banan-banan
goberna ditzakete, busetik jasotako telegramaren arabera.
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Bestalde, eragite motzeko edo luzeko aginduak betetzeko gai dira. Pertsianak igo edo
jaisteaz gain, horien xaflak ere erregula ditzakete.

Jung Electro Iberica-k utzi digu irudi hau.

Dena den, aipatutako aukera horiek guztiak egiteko, aldez aurretik programatu behar da
abiarazgailua, ETS softwarearen bitartez; hartara, programan sartutako parametroak kontuan
izanik, pertsianak erantzun desberdina ematen du, argitasunaren, haizearen, euriaren edo
tenperaturaren arabera.

behera
gora

Pertsiana-abiarazgailua
Pertsiana-motorrak 230 volteko tentsioarekin elikatzen dira. Konexio terminal bana izaten
dute igotze- eta jaiste-aginduak emateko. Pertsianen kableatua banaketa-kaxaraino eramaten
da, aginte-mekanismoen eta pertsianen distantziak egokiak ez badira. Dena den, badaude
merkatuan sabai aizunetan muntatzeko hainbat eredu. Hona hemen abiarazgailu horiek
betetzen dituzten funtzioak:
–
–
–
–

esku-agintearen bitartez, pertsianak eta oihalak igotzea eta jaistea
segurtasun-funtzioa (pertsianak igotzea, haize indartsuegia baldin badabil)
xaflak erregulatzea
pertsianen aginte automatikoa aktibatzea, besteak beste.

5.2.2. ARGI-ERREGULADOREAK
Abiarazgailu horiek hainbat eratako lanparak konektatzeko nahiz erregulatzeko diseinaturik
daude. Bi modulu erabiltzen dira batez ere:
a) Dimmer erreguladorea (argi-erreguladorea).
b) Fluoreszentzia-erreguladorea (1-10 V).
¾ Abiarazgailu horrek kargaren erregulazioa triac baten bitartez egiten du; instalazioa,
ordea, irteera bitarrak konektatzen diren antzera egiten da, kontuan izanik erregulazio-terminalak goritasun-lanparak nahiz halogenoak konektatzeko erabili behar direla.
Bestalde, bi formatutan egoten dira salgai: DIN errailean muntatzekoak eta hormetan
landatzekoak.
¾ Abiarazgailu horren funtzionamendua kontrol-sarrerako tentsioaren (1-10 V, KZ)
erregulazioan oinarritzen da. Erregulatzaile horien instalazioetan, nahitaez,
erreaktantzia elektronikoak erabili behar dira. Hori dela eta, hodi fluoreszente baten
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erreaktantzia elektronikoaren konexioa modu egokian egiteko, erregulazioaren 1-10
volteko kontrol-zirkuitua egiteaz gain, potentzia-zirkuitua ere gauzatu beharra dago.
Hartara, abiarazgailuak busetik jasotako aginduen arabera, fluoreszentea piztu nahiz itzali
egin dezake, batetik; bestetik, argi-erregulazioa kontrolatu. Abiarazgailu horien bitartez honako
funtzio hauek kontrolatzen dira:
¾
¾
¾
¾

Argiztapena aktibatzea edo desaktibatzea
Pizte-argiaren intentsitatea aukeratzea
Konexio- eta deskonexio-egoeraren irakurketa eta igorpena egitea
Argiztapenaren (% 0tik % 100 bitartekoa) erregulazioa

Argi-erreguladorea

5.2.3. IRTEERA BITARRAK
Abiarazgailu-mota horien funtzionamendu-oinarria argi-erreguladoreek nahiz pertsiana-abiarazgailuek dutenaren antzekoa da, hau da, abiarazgailu horiek EIB busetik telegrama bat
jasotzen duten unean, irteerako kontaktuak aktibatu edo desaktibatu egiten ditu.
Hiru irteera-motatako moduluak egoten dira salgai: bat, bi edo lau irteerakoak.
Abiarazgailu horiek hainbat aplikazio izan ditzakete, txertatutako programaren arabera.
Esate baterako:
¾
¾
¾
¾

Aktibazioa (ON/OFF)
Aktibazioa, deskonexio-atzerapenarekin
Aktibazio tenporizatua
Aktibazioa, funtzio logikoak sortuz

Horrez gain, ETS programaren bitartez aplikazio bakoitzaren parametroak alda daitezke.
Honako hauek, besteak beste:
¾ Tenporizazioaren denbora-balioak aldatzea
¾ Funtzio logiko desberdinak aukeratzea
¾ Irteerako kontaktuen funtzionamendu-era aukeratzea (normalki, irekita edo itxita)
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Irteera bitarra
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EIB sistemaren
erabilera-instalazioak

6.1. Sarrera
6.2. Argiztapen-kontrola
6.2.1. Argiztapenaren eskuzko aktibazioa
6.2.2. Argi-erregulazioa
6.2.3. Argiztapenaren aktibazio automatikoa

6.3. Segurtasun- eta argiztapen-kontrol bateratua
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6.1. SARRERA
Instalazioaren hasiera banaketa-kutxatik aurrera izaten da, hor instalatzen baitira sistemaren
elementu komunak. Esate baterako:
¾ Elikatze-iturria
¾ Harilketa (iragazkia)
¾ Interfazea RS-232
¾ Bus-konektorea
¾ Datu-profila
Jakina denez, EIB sistemaren unitate-komunek, bus-elementu guztiak elikatzeaz gain,
horiek elkarrekin konektatzeko funtzioa ere badute. Hori kontuan izanik, bus-zirkuituan
erabiltzen diren bi eroaleak bus-konektoretik atera behar dira; aldiz, indar-zirkuituaren eroaleak
etengailu automatiko magnetotermikoei konektatzen zaizkie, hau da, argiztapenari,
klimatizazioari eta segurtasunari, besteak beste.
Horrenbestez, EIB sistemaren ikuspegi zabalagoa izateko, zenbait ariketa egitea
proposatzen dugu.
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6.2. ARGIZTAPEN-KONTROLA
6.2.1. ARGIZTAPENAREN ESKUZKO AKTIBAZIOA
Sakagailuak erabiliz, hiru toki desberdinetatik lanpara bat piztu eta itzali.
y Lan-prozedura
Elementuen banaketa
Banaketa-kaxako DIN errail normalizatuan datu-profila ezarri ondoren, beste elementu
hauek instalatu behar dira: elikatze-iturria, harila eta bus-konektorea.
Horrez gain, nahitaez instalatu behar dira instalazio elektrikoaren osagai babesleak ere, hau
da, etengailu automatiko diferentziala eta etengailu automatiko magnetotermikoa. Instalazio
horren helburua da, batetik, bus-zirkuitua eta, bestetik, abiarazgailuen indar-zirkuituaren aldea
–220 voltekoa– babestea.
Taula honetan duzue banaketa-kaxako elementuen antolaketa.
KOPURUA

ELEMENTUA

1

Elikatze-iturria

1

Harila (iragazpena)

1

Bus-konektorea

1

Etengailu automatiko diferentziala

2

Etengailu automatiko magnetotermikoa

Kableatua
Bus-lineako elementuak elkarrekin konektatzeko 0,75 mm²-ko 4 hodi malgu erabiltzen dira.
Lau eroale horietatik bi soilik erabiltzen dira konexioak gauzatzeko; beste biak erreserban
geratzen dira.
Bestalde, instalazioaren ohiko elementuen konexioak egiteko, 1,5 mm²-ko ohiko eroaleak
erabiltzen dira.
Programazioa
Hemendik aurrerako ariketak egiteko, ETS 2 V1.1. eta V1.2. software-bertsioak (gaztelaniaz)
erabili behar dira.

ETS 2 V1.1.

Abiarazi
Proiektu-diseinua

Proiektuaren eta
Produktuaren kudeaketa
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Programa abian ipintzen denean azaltzen den lehen leihoan (ikus irudia) zenbait aktibazio-lauki (ikonoak) agertzen dira. Proiektu-diseinua (diseño proyecto) ikonoa sakatu behar da
proiektua abiarazteko.
Ondoren, lan-pantaila nagusia agertzen da. Hor gaudelarik, berria (nuevo) laukian klik egiten
bada, proiektu-datuak idazteko azaltzen den pantailan proiektuaren ezaugarri orokorrak idatzi
eta onetsi egin behar dira (ikus irudia).

Proiektuaren
izena
Proiektu
berriaren
hasiera

Ondoren, instalazioaren egitura antolatu behar da: beharrezko osagaiak aukeratu eta horien
funtzioak nahiz helbide fisikoak hautatu behar dira (ikus irudia).
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Komunikazio-objektuak
Instalazio-egituraren
antolaketa
*Aukeratutako sakagailua
*Helbide fisikoa (01.01.01.)
*Programa (switch/toggle)
Osagaia eta
programazioaren
aukeraketa

Gela baten argiztapena nola antolatzen den ikusten da irudi honetan. Alde batetik,
instalazio-egitura (eraikuntzaren lehen solairua, bulegoa eta gela) ageri da; bestetik, osagaiaren
aukeraketa nahiz bete behar duen programa: switch/toggle 103001 (teletengailu baten funtzioa
duen fase bateko sakagailua, alegia).
Instalazioaren hiru sakagailuak aukeratu eta bete behar duten programa zehaztu ondoren,
instalazioari dagokion abiarazgailua eta horrek gauzatu behar duen programa aukeratu behar
dira, irudiak adierazten digun bezala.
Sakagailu bakoitzari helbide fisiko jakin bat dagokio, irudian ikusten denez. Hala ere, hirurak
aplikazio bera betetzeko programaturik daude (Switch/toggle 103001).
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Aplikazioa

Helbide fisikoak

Abiarazgailua eta
programazioaren
aukeraketa

Abiarazgailua aukeratzeko prozedura irudian ageri da. Bi irteerako abiarazle bat eta
kommutazio-programa (switching) aukeratu behar dira (ikus irudia); azken batean, lanpara bat
piztea eta itzaltzea da –soilik– lortu nahi den helburua. Zehaztu ditugu jadanik instalazioan
erabiliko diren osagaiak, helbide fisikoak eta betetzen dituzten programazioak; hemendik arrera,
berriz, multzo-helbideak nola sortu eta antolatzen diren azalduko dugu.

¾ Multzo nagusia: (1) argiztapena
¾ Bitarteko multzoa: (0) gela
¾ Azpimultzoa: (0) lanpara orokorra
Beraz, multzo-helbidea honela izango
da: 1/0/0

Multzo-helbideak aplikazio-multzo nagusitan nahiz azpimultzotan antola daitezke. Hau da:
argiztapena, aire girotua, segurtasuna, pertsianak... aplikazio-multzo nagusiak izango dira;
berogailuak, lanparak..., aldiz, azpimultzoak. Hori dela eta, osagaien komunikazio-objektuak
multzo-helbideekin elkartzen dira ETS programaren bitartez, hurrengo irudiotan azalduko den
bezala.
Irudian bi leiho desberdin ageri dira: multzo-helbideak diseinatzeko leihoa eta eraikuntza-bistaren leihoa. Azken hori instalazioko elementuen ezaugarriek osatzen dute.
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Multzo-helbideak

Eraikuntza-bista

GELA

Komunikazio-objektuak

Komunikazio-objektuak
eta multzo-helbideen
elkarketa

Proposaturiko instalazio-egitura zailtasun txikikoa denez, multzo-helbide bakar bat sortu da
soilik:1/0/0.
Multzo-helbide horrek honako hau adierazten du:
¾ 1-Multzo nagusia: argiztapena.
¾ 0-Bitarteko multzoa, instalazioa egingo den lekua adierazten du: gela.
¾ 0-Azpimultzoa, kontrolatu nahi den elementua: lanpara orokorra.
Hurrengo urratsean multzo-helbideari bus-osagaiak esleitu behar zaizkio; hartara, multzo-helbidearen bitartez, aplikazio bereko bus-elementuak elkarrekin komunikaturik egongo dira.
Irudian ageri da interkomunikazio-prozesua nola egin daitekeen. Dena den, honela labur
daiteke:
Kurtsorearekin bus-elementuen komunikazio-objektuak aukeratu bezain laster, multzo-helbidea leihoaren azpimultzora eraman eta hortxe utzi.
Bus-elementu guztiak multzo-helbidearekin konektatu ondoren, programa gauzatuta
gelditzen da. Nolanahi ere, programa abian jartzeko, azken pauso batzuk bete behar dira
oraindik.
Programa abian jartzeko, tresna-barratik proiektua ireki eta abiarazi (proyecto abrir eta
puesta en marcha) aginduak aukeratu behar dira, irudian ageri den bezala.
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Klik

Aipatutako urratsa betetzen bada, abiarazi (puesta en marcha) leihoa agertuko da; hor,
berriz, programatu (programar) agindua aukeratu behar da.

Klik

Programa abian jartzeko prozesua amaitzeko, azken urrats garrantzitsu bat egin behar da:
instalazioaren bus-elementu guztiei aplikazioa nahiz helbide fisikoa erantsi behar zaie.
Horretarako, irudian ageri den leihoa erabili behar da; bestalde, bus-elementu bakoitzaren
57

helbide fisikoa igortzen ari den unean, elkarrizketa-koadro bat agertuko da, bus-elementuaren
programazio-botoia sakatu behar dela ohartarazten duena. Botoi hori sakatzean, igorritako
helbide fisikoa osagaiaren memorian gordetzen da, eta, era berean, programazio-ledak argi
egiten du, harik eta memoria kargatu arte.

Bus-osagaiak helbide
fisikoaz eta aplikazioaz
programatzen dira.

Instalazioaren osagaiak beheko irudian bezala konektatu behar dira; hala ere, kontuan izan
irudian ez direla agertzen banaketa-kaxako elementu komunak, hau da, etengailu
automatikoak, elikatze-iturria, iragazkia eta bus-konektorea.

EIB busa

Abiarazgailua
10 AST
Sakagailua

Sakagailua

Sakagailua

230 volteko
sare elektrikoa
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6.2.2. ARGI-ERREGULAZIOA
Gela baten argiztapena egin, baldintza hauek kontuan izanda:
Ø Sakagailu batekin lanpara bat piztu, itzali eta argiztapena erregulatu.
Ø Mugimendu-detektagailu batekin bigarren lanpara bat piztu, 30 segundo igaro ondoren
automatikoki itzaltzeko moduan.
Instalazio berri horren antolaketa gauzatzeko, lehenengo ariketan erabili den lan-prozedura
bera aplikatu behar da.
Beraz, lan-prozedura guztia errepikatu beharrean, instalazioaren programazio-organigrama
planifikatzea proposatzen dugu:

Instalazioaren
ezaugarriak
Elementuen banaketa

ETS
programa

Ezabatu

Esportatu

Proiektu-kudeatzailea

Grabatu

Inportatu

Proiektu-diseinua

Berria

Ireki

Izena aukeratu

Proiektu-datuak

Eraikuntza
Eraikuntza-bista

Eraikuntza-atala

Gela

Osagaia
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Eraikuntza-bista

Eraikuntza-atala

Gela

Elementua

Produktu-mota

Osagai-familia

Osagaia aurkitu eta txertatu

Parametroak

Multzoak

Multzo nagusia

Bitarteko multzoa

Azpimultzoa

Komunikazio-objektuak
TXERTATU
Proiektua abian jarri

Helbide fisikoa eta aplikazioa
programatu
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Programa

Eskaera-zenbakia
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EIB-REN IKUR NORMALIZATUAK
ELEMENTUA

IKURRA

Elikatze-iturria

Iragazkia

Zona- edo linea-akoplagailua

Interfazea

Argi-sentsorea

Tenperatura-sentsorea

Mugimendu-detektagailua
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EIB-REN IKUR NORMALIZATUAK
ELEMENTUA

IKURRA

Sarrera analogikoa

Sarrera bitarra

Sakagailua

Dimmer sakagailua

Bi irteerako abiarazgailua

Bi irteerako dimmer abiarazgailua

Pertsiana-abiarazgailua
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Instalazioaren eskema irudian azaltzen den bezala egin behar da.
EIB busa

Dimmer sakagailua

230 volteko
sare elektrikoa

10 AST

Mugimenduaren
detektagailua
B Lanpara

A Lanpara

Dimmer abiarazgailua

Abiarazgailu orokorra

Ariketa praktiko hau egiteko, banaketa-kaxaren elementu komunez gain, beheko taulan
ageri diren bus-elementuak ere erabili behar dira:

PRODUKTU-FAMILIA

PRODUKTU-MOTA

PROGRAMA

FABRIKATZAILEA

Sakagailua

Fase bateko teklatua

Swing-dimming

Albrecht Jung

Abiarazgailua

Bi irteerako abiarazgailua

Switching with time

Albrecht Jung

Sentsore fisikoa

Mugimendu-detektagailua

PIR single unit

Albrecht Jung

Argiztapena

Dimmer-a

Dimming

Albrecht Jung

Irudi honetan, bestalde, instalazio-egitura,
antolaketa nola egiten den ikusten da.

63

osagai-aukeraketa

eta

multzo-helbideen

Beheko irudian, abiarazgailuaren komunikazio-objektuak ageri dira, baita osagaien
parametroak aukeratzeko leihoa ere, hots, abiarazgailu orokorraren irteerak konfiguratzeko
prozedura.
Leiho horretan egokitzen dira osagaien funtzio-parametroak, instalazioaren hasierako
ezaugarrien arabera; hori dela eta, honela azal daitezke horko parametroak:
¾ Time function (denbora-funtzioak): Off delay (konexio-atzerapena).
¾ Base for off delay (deskonexiorako atzerapen-denboraren oinarria): 1 s
¾ Factor for off delay (deskonexiorako atzerapen-denbora): 30 s
¾ Relay operation (errelearen funtzionamendua): Make contact (errelea, normalki,
irekita).
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Abiarazgailuaren komunikazio-objektuak
eta parametrizazio-datuak

Parametro horiek aukeratzen dira, hain zuzen, abiarazgailuak ON seinalea jasotzean A
lanpara berehala pitz dezan, eta, 30 segundo igaro ondoren, automatikoki itzal dadin.
Ondorengo irudian, fase bateko sakagailu baten komunikazio-objektuak eta parametrizazio-leihoak dituzue.
B lanpara aktibatzeko nahiz argi-erregulazioa lortzeko, Switch eta dimming komunikazio-objektuak aukeratzen dira; hartara, botoi bakar bat sakatuz aipatutako bi efektuak lortzen dira.
Azkenik, botoi bakoitzaren funtzionamendu-era konfiguratu behar da parametrizazio-leihoan.
Horrenbestez, honela azal daitezke ageri diren parametro garrantzitsuenak:
¾ Push button function (botoiaren funtzionamendu-era): Bi funtzionamendu-era; alegia,
erreguladore eta aktibadore aldi berean.
¾ Base for time between switching and dimming (botoi baten pultsazio-denboraren
oinarria adierazten du; hau da, denbora horren arabera, balio aktibadoreak edo
erreguladoreak sortuko ditu): 130 ms × 3 s = 0,39 s
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Beheko irudian dituzue mugimendu-detektagailuaren
parametrizazio-datuak. Honako hauek dira aipagarrienak:

komunikazio-objektuak

eta

¾ Komunikazio-objektuak: (Switch) eragin eta (disable) blokeatu.
¾ Telegram at start of detection: sentsoreak igorriko duen telegrama-mota (ON).
¾ Switching dependent on dimmed lighting value: nahiz eta argitasunik ez egon,
sentsoreak telegrama bat igorriko du mugimendua hautematean.
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6.2.3. ARGIZTAPENAREN AKTIBAZIO AUTOMATIKOA
Hiru solairuko eraikuntza baten eskailerako instalazio automatikoa egitea proposatzen dugu.
Honako ezaugarriok eduki behar ditu instalazioak:
¾ Solairu bakoitzean mugimendu-detektagailu bat jarri behar da.
¾ Lanpara bakoitzak funtzionamendu independentea izan behar du.
¾ Egun-argitako balioa 50 luxetik gorakoa bada ez da lanpararik piztu behar, nahiz eta
sentsore batek mugimendua hauteman.
¾ Ilundu badu eta, gainera, sentsoreak norbaiten presentzia hautematen badu, dagokion
lanparari eragin behar dio. Itzali egin behar da lanpara 30 segundo igaro ondoren.

EIB busa

10 AST
Abiarazgailua

Solairuetako
mugimendu-detektagailua
230 volteko
sare elektrikoa

Proposaturiko instalazioa egiteko, beheko taulako bus-elementuak erabili behar dira:

PRODUKTU-FAMILIA

PRODUKTU-MOTA

PROGRAMA

FABRIKATZAILEA

Abiarazgailua

Lau irteerako
abiarazgailua

Aktibatu eta
tenporizatu

Albrecht Jung

Sentsore fisikoa

Mugimendu-detektagailua

Aktibatu

Albrecht Jung

Bestalde, ariketa hori lantzeko, ETS 2 V1.2. software-bertsioa (gaztelaniaz) erabili behar da,
ondoren datozen irudi eta azalpenetan ikusiko den modura.
Horrenbestez, beti bezala, instalazio-egitura antolatu behar da, erabili behar diren osagaiak
hautatu eta horiek izango duten eginkizuna nahiz helbide fisikoa zehaztu (ikus irudia).
Lau kanaleko irteera bitarra hautatzeko leihoa duzue beheko irudian. Osagaia eta horrek
bete behar duen programa hor aukeratu ondoren, instalazio-egituran txertatu behar da.
Mugimendu-detektagailua aukeratzeko ere prozedura horixe erabili behar da.
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Elementu- eta programa-aukeraketa

Irudi honetan abiarazgailuaren (lau kanaleko irteera bitarra) parametrizazio-datuak aukeratu
behar dira. Osagai horren lau irteerak banan-banan konfiguratu behar dira, bete behar duten
eginkizunaren arabera:
¾ Temporización (tenporizazioa): ¿Temporizador escalera? (sin retardo al encendido)
eskailera tenporizadorea? (pizteko atzerapenik gabe).
¾ Base para el retardo al apagado (deskonexiorako atzerapen-denboraren oinarria: 1
¾ Factor para retardo al apagado (deskonexiorako atzerapen-denbora): 30 s
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Beheko irudiko leihoan mugimendu-detektagailuaren parametrizazio-datuak daude.
Hain zuzen ere, detektagailuaren funtzionamendua bateratua izateko konfiguratzen da
parametrizazio-datuen bitartez, hau da, egun-argitako balioa 50 luxetik gorakoa bada ez da
lanpararik piztu behar, nahiz eta sentsore batek mugimendua hauteman; aldiz, argitasunaren
balioa 50 luxetik beherakoa bada eta aldi beran sentsoreak mugimendua hautematen badu,
dagokion lanpara piztu behar du gailu horrek.
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Ondoren, elementuen komunikazio-objektuak multzo-helbideekin elkartu behar dira; hartara,
aplikazio bereko bus-elementuak elkarrekin komunikatuko ditugu, irudi honetan bezala.

Multzo-helbideak

Komunikazio-objektuak

Instalazio-egitura horretan honako hiru multzo-helbideok sortzen dira:
¾ 1. solairuko lanpara piztu eta tenporizatu (0/0/1)
¾ 2. solairuko lanpara piztu eta tenporizatu (0/0/2)
¾ 3. solairuko lanpara piztu eta tenporizatu (0/0/3)
Programaren azkeneko urratsa proiektua abiaraztea eta instalazioaren bus-elementu guztiei
helbide fisikoa eta aplikazioa txertatzea izaten da (ikus irudiak). Gogoratu txertatze-prozesu hori
gauzatzen ari den unean bus-elementuaren programazio-botoia sakatu egin behar dela.
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Bus-elementuak programatu
(helbide fisikoa eta aplikazioa).

6.3. SEGURTASUN- ETA ARGIZTAPEN-KONTROL
BATERATUA
Areto baten segurtasun-sistema eta argiztapen-kontrol automatikoaren
diseinatzea proposatzen dugu, honako ezaugarriok kontuan hartuta:

instalazioa

¾ Ate edo leihoetatik bidegabeko sarrerak oztopatu egin behar ditu. Horretarako,
mugimendu-detektagailu bat jarri behar da; leihoetan, berriz, mikroetengailuak.
¾ Segurtasun-sistema bi faseko teklatu baten bitartez konektatu eta deskonektatu behar
da.
¾ Segurtasun-sistema konektatu ondoren, aretora sartzeko nahiz irteteko 15 segundoko
tartea behar da; bestela, tutua aktibatu egiten da.
¾ Aretoko argiak argi-sentsore eta bi faseko teklatu baten bitartez aktibatu behar dira.
¾ Argiztapen-maila 200 luxetik jaisten bada, lanparek automatikoki piztu behar dute, bi
faseko teklatua aurretik aktibatuta baldin badago.
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Proposaturiko instalazioa egiteko, taula honetako bus-elementuak erabili behar dira:

PRODUKTU-FAMILIA

PRODUKTU-MOTA

PROGRAMA

FABRIKATZAILEA

Abiarazgailua

Bi irteerako abiarazgailua

Aktibatu, tenporizatu eta
funtzio logikoa egin

Albrecht Jung

Sentsore fisikoa

Mugimendu-detektagailua

Aktibatu

Albrecht Jung

Sentsore fisikoa

Argi-sentsorea

Aktibatu

Albrecht Jung

Sakagailua

Bi faseko teklatua

Aktibatu

Albrecht Jung

Sarrerak

Lau kanaleko sarrera bitarra

Aktibatu

Albrecht Jung

Instalazioaren osagaiak beheko irudian bezala konekta daitezke. Gogoan izan leihoen
mikroetengailuak ohiko elementuak direla, eta, horregatik, sarrera bitarra erabili behar dela
horien seinale elektrikoak telegrama bihurtzeko, busera igorri aurretik.
EIB busa

Abiarazgailua

Sarrera
bitarra
Mugimendu-detektagailua
Mikroetengailuak

Sakagailua

Tutua

Argi-sentsorea

Argiak
230 volteko sare
elektrikoa

Ondoren, instalazio-egitura antolatu behar da (eraikuntzaren topologia): osagaiak hautatu
eta horiek izango duten eginkizuna nahiz helbide fisikoa definitu (ikus irudia).
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Irudi honetan dituzue instalazioan erabili
behar diren bost elementuen ezaugarriak eta
horiek hautatzeko leihoa; aukeraketa egin
ondoren, instalazio-egituran txertatu behar
dira.

Elementuaren familia eta ezaugarriak aukeratu
Ondoren, instalazio-egituran txertatu

Bestalde, ondorengo irudian bi kanaleko abiarazgailuaren parametrizazio-datuak daude:
¾ Funtzio logikoa: (AND) ETA. Tutua aktibatu egingo litzateke baldin eta, mugimendu-detektagailuak edo mikroetengailuek presentzia hautemateaz gain, konexio-deskonexioaren sakagailua (bi faseko teklatua) aktibaturik balego.
¾ Tenporizazioa: piztea atzeratzea. Aukera horren bitartez, alarma konektatu ondoren 15
segundo izango ditugu aretotik ateratzeko edo horra sartzeko.
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Ondoren, bi faseko teklatuaren komunikazio-objektuak aukeratu eta parametrizatu behar
dira, irudian ikusten den bezala.
Elementu horrek lau komunikazio-objektu ditu, tekla bakoitzeko bat, alegia; hartara, tekla
bakoitzaren funtzionamendu-era programatu egin daiteke.
Adibide honetan, 1. teklari aktibatzeko funtzioa esleitu behar zaio. Hala, tekla sakatzen
denean, ON seinalea sortzen du; aldiz, askatzen denean, ez du inolako seinalerik sortzen.
Bestalde, bigarren tekla sakatzen denean, OFF seinalea sortzeko programatu behar da.
Tekla batek funtzio-mota ugari izan ditzake (ikus irudia): aktibatu (ON/OFF edo teletengailu
bezala), erregulatu, pertsianak abiarazi edo balioak igorri.
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Instalazio automatizatuak: EIB bus-sistema

Beheko irudian duzue sarrera bitarraren funtzionamendu-ezaugarrien aukeraketa. Elementu
horrek lau komunikazio-objektu ditu, eta horietako bakoitzak parametrizazio-leihoan ageri den
funtzio oro ere bete dezake.
Instalazio honetan 1. sarrerentzat ascend = OFF, descend = ON aukeratu behar da, ON
seinalea (aktibatu) jaso nahi delako leihoak zabalik daudenean, baimendu gabeko sarrera
hauteman delako, alegia.

Aretoko leihoa
zabaltzen
denean,
mikroetengailua
k beheranzko
seinale-mota
hori sortzen du.
Sarrera bitarrak
ON seinale
bezala onartzen
du.

Aretoko leihoa
ixten denean,
mikroetengailua
k goranzko
seinale-mota
hori sortzen du.
Sarrera bitarrak
OFF seinale
bezala onartzen
du.

Aurreko ariketa batean mugimendu-detektagailuaren ezaugarriak azaldu izan dira; hori dela
eta, instalazio-egitura amaitzeko, azken elementuaren funtzionamendu-ezaugarriak aukeratu
behar dira, argi-sentsorearenak, hain zuzen.
Hautatutako argi-sentsoreak lau komunikazio-objektu
lehenengoaren ezaugarriak parametrizatuko ditugu:

ditu

(ikus

irudia);

horietatik

¾ Atalase-balioa (Valor umbral): 200 lux.
¾ Bidali, baldin eta neurtutako balioa atalase-balioaz azpikoa bada (Enviar si valor
medido inferior a valor umbral) : Telegrama ON.
¾ Bidali, baldin eta neurtutako balioa atalase-balioa baino handiagoa bada (Enviar si
valor medido superior a valor umbral): Telegrama OFF.
Egun-argitako balioa 200 luxetik beherakoa bada eta, gainera, sakagailua (2 faseko
teklatua) aurretik sakatu bada, argiak piztu egingo dira; bestela, baldintza horiek bete ezean,
lanparak ez dira piztuko.

75

Ondoren, multzo-helbideak eta aplikazio bereko bus-elementuen komunikazio-objektuak
elkarrekin komunikatzen dira (ikus irudia).

Komunikazio-objektuak

Programa-egituraren diseinua burutu ondoren, proiektua abiarazi eta instalazioaren bus-elementu guztiei helbide fisikoa eta aplikazioa txertatu behar zaizkie (ikus irudia).

76

Instalazio automatizatuak: EIB bus-sistema

Bus-elementuak programatu

Gogoan izan bus-elementu bakoitzaren programazio-botoia sakatu behar dela txertatze-prozesua gauzatzen ari den bitartean (ikus irudia).

Helbide fisikoa eta
aplikazioa txertatzeko,
bus-elementuaren
programazio-botoia
sakatu behar da.

77

ESKER ONAK
Eskerrak eman nahi dizkiot Jung Electro Iberica-ri hainbat dokumentazio eta datu-basea
erabiltzeko baimena eman didalako, eta, bereziki, Fernando Carrerasi, eskaini didan laguntza
teknikoagatik.

