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1. Konfigurácia zariadenia

Konfiguráciu je možné realizovať cez webového klienta (chrome, IE...). Riadiaca jednotka FHS musí 
byť pripojená do LAN siete.
Sada obsahuje integrovaný GPRS modul. Cez modul po jeho nakonfigurovaní sa Riadiaca jednotka 
FHS pripojí do siete.

Po nakonfigurovaní modulu Riadiaca jednotka FHS dostane IP adresu a je viditeľná v LAN sieti.
Do prehliadača treba zadať XXX.net  
Zobrazí sa hlavné okno:

Voľba Apollo spustí možnosti na riadenie verejného osvetlenia. 
Voľba System configuration spustí pokročilé možnosti konfigurácie Riadiacej jednotky FHS (táto 
príručka ich nepopisuje) a sú prístupné pod administrátorským účtom. 

2. Apollo

Voľba Apollo sprístupní možnosti na riadenie verejného osvetlenia. 
Vstup do tejto sekcie je chránený  menom a heslom.
prihlasovacie meno: op
heslo: compact

Voľba System configuration sprístupní možnosti na konfiguráciu systému
Vstup do tejto sekcie je chránený  menom a heslom.
prihlasovacie meno: admin
heslo: [rturocks]
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2.1. Prehľad

Hlavná karta Prehľad slúži na ovládanie osvetlenia pripojeného na 3 fázy. Taktiež informuje 
užívateľa o aktuálnom stave zariadenia a nastavení riadenia na jednotlivých fázach (linkách).

2.1.1. Prehľad systému

1
23

1. Stav rozvádzača:

Zatvorený - dvierka rozvádzača sú zavreté
Otvorený - dvierka rozvádzača sú otvorené
                       užívateľ je o tomto stave informovaný aj emailom

3. Senzor: informuje užívateľa o stave Súmrakového senzora

informuje užívateľa o stave dvierok na rozvádzači

Deň - súmrakový senzor hlási dostatočné osvetlenie
Noc - súmrakový senzor hlási slabé osvetlenie

2. Čas: informuje užívateľa o dátume a čase nastavenom v systéme
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2.1.2. Nastavenie osvetlenia na segmente
Pre každý segment  je vlastné ovládacie a informačné okno

1
2

3

1. Popis segmentu:

pozn: meno segmentu je vzorové a môže byť zmenené

2. Stav segmentu: zobrazuje aktuálny stav fázy a nastavené riadenie pre danú fázu

Meno segmentu pre ktorý sa zobrazujú informácie 

ZAPNUTÁ - fáza je zapnutá (svetla na fáze svietia)
VYPNUTÁ - fáza je vypnutá (svetla na fáze sú zhasnuté)

aktuálny stav fázy:

nastavené riadenie: MANUÁL - riadenie nastavené na manuálne riadenie
PLÁNOVAČ - riadenie nastavené a riadené plánovačom
SENZOR - riadenie nastavené a riadené súmračným senzorom

3. Voľby riadenia: umožňuje užívateľovi vybrať typ riadenia na danej fáze

Manuálne riadenie

Riadenie osvetlenia podľa plánovača/ Astro hodín

pozn: pozri sekciu Plánovač a Astronomické hodiny

Riadenie osvetlenia súmračným senzorom

Vypnúť: vypnutie fázy
Tlmené: zapnutie osvetlenia na 50%
Zapnúť: zapnutie fázy
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Informačné okno informuje užívateľa aj na chybové stavy:

1. Meraný prúd je mimo požadovaný rozsah

2. Merané napätie je mimo požadovaný rozsah

Hláška o chybe sa zobrazí po 3s od detekovania skutkového stavu. 
Krajné medze na vyhodnotenie chyby:

U >= 184V (80%) (detekcia poklesu napätia na fáze)
U<=276V (120%) (detekcia prepätia na fáze)

I>= 1A ak je fáza vypnutá (detekcia skratu na fáze)
I<= 0,1A ak je fáza zapnutá  (detekcia rozpojenia fázy)

2.2. Udalosti

Na zložke Udalosti vidí užívateľ vzniknuté udalosti za vybraté obdobie



7 FHS

2.3. Energia

Na zložke Energia vidí užívateľ vzniknuté udalosti za vybrané obdobie

2.4. Planovač

Zložka Plánovač slúži na nastavenie riadenia zapínania a vypínania jednotlivých segmentov.

Vyberte si počiatočný deň a koncový deň z kalendára pre ktoré chcete zobraziť spotrebu. Výsled-
ná spotreba za zvolené obdobie sa zobrazí na pravej strane. 

Užívateľ môže vytvoriť rôzne plány/ predpisy, kedy sa budú jednotlivé segmenty zapínať/vypínať. 
Riadenie pre každý segment je nezávislé - každý segment sa môže zapínať/vypínať samostatne. 
Pre každú segment môže byť viacero samostatných plánov na zapnutie a vypnutie. Jednotlivé 
plány sú zapísane v tabuľke podľa poradia v ktorom boli vytvorené.

1. Fázy: Meno segmentu pre ktoré je daný časový plán
2. Cron interval: Čas/interval v ktorom sa má daný plán spustiť. Jeho zápis je v Cron formáte. 

Cron formát je štandard používaný pri zápisoch rôznych udalostí. 
http://en.wikipedia.org/wiki/Cron

3. Nastavenie: Príkaz čo sa má vykonať, zapnúť, vypnúť alebo stlmiť segment
4. Povolené: Určuje či je plán povolený (áno) alebo zakázaný (nie). Táto voľba umožňuje 

mať v histórií rôzne plány a len ich v prípade neaktuálnosti zakázať. Ak ich 
v budúcnosti bude chcieť užívateľ opäť používať, nemusí ich znova vytvárať 
ale stačí ich iba povoliť. 

5. Fázy: Menu na vytvorenie nového plánu
6. Voľby: Voľby na povoľovanie/zakázanie alebo zmazanie plánu

1

2 3 4

5

6

7

7. Ukladanie: Uloženie zmien
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2.4.1. Vytvorenie nového plánu

Menu na jednoduché vytvorenie časového plánu zapnutia/vypnutia alebo stlmenia segmentu.

Postup:
1.  Vyberte pre ktorý segment/segmenty sa má časový plán vykonávať 
2.  Interval/čas kedy sa má časový plán vykonávať. Interval sa zadáva v Cron formáte
3.  Nastavenie funkcie, ktorá sa bude na vybranom segment/ segmentoch spúšťať “vypnúť/
zapnúť/stlmiť
4. Tlačidlom Pridať sa časový plán pridá do zoznamu
5. Kliknúť na tlačidlo Uložiť - novo vytvorený plán sa zapíše do systému

1

2

3

4

Pozor, treba si ale uvedomiť, že všetky plány bežia súčasne a navzájom sa teda vedia ovplyvniť. 
Príklad : Vytvorené sú dva plány v tvare
Plán 1,  Segment 1 - zapnúť každých 30min, každý deň (*/30 * * * *)
Plán 2,  Segment 2 - vypnúť každú minútu, každý deň (1-59/2 * * * *)

Prvý plán zapne svetlo na 30min ale druhý plán ho po 1 minúte vypne. Takže vo výsledku svetlo 
bude svietiť každú polhodinu iba jednu minútu.

V prípade výpadku napájania, vypnutia zariadenia prípadne po jeho reštarte (napríklad po update 
firmwaru) sa obnoví posledný platný plán.
Príklad: Zariadenie sa vypne o 10:00 a zapne 10:30
tabuľka plánovača obsahuje:
Plán 1: Segment 1  - zapnúť od 8:00-10:15 
Plán 2: Segment 1  - vypnúť od 10:15-20:00

Po zapnutí zariadenia sa znova spustí Plán1. Pretože bol posledný platný v čase kedy bolo zari-
adenie spustené. Plán 2 sa nespustí pretože k jeho spusteniu malo dôjsť v čase, keď zariadenie 
nebolo zapnuté a tak k jeho vykonaniu nedošlo.

Pozn. Novo vytvorené plány sa načítavajú do systému iba raz za hodinu (je to dané cron výpočtovým 
systémom). Preto treba brať do úvahy, že zmeny sa môžu vykonať až po hodine.
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2.4.2. Cron formát- príklady

Cron formát je štandard používaný pri zadávaní časových intervalov. Podrobný popis a formát si 
môžete pozrieť na : http://en.wikipedia.org/wiki/Cron

Cron formát: 

* * * * * *                                Each minute
59 23 31 12 5 *                     One minute  before the end of year if the last day of the year is Friday
         
59 23 31 DEC Fri *               Same as above (different notation)

45 17 7 6 * *                          Every  year, on June 7th at 17:45

45 17 7 6 * 2001,2002       Once a   year, on June 7th at 17:45, if the year is 2001 or  2002

*/15 */6 1,15,31 * 1-5 *       Same as above (different notation)

* * * 1,3,5,7,9,11 * *               Each minute in January,  March,  May, July, September, and November

0 9 1-7 * 1 *                           First Monday of each month, at 9 a.m.

0 0 1 * * *                               At midnight, on the first day of each month

* 0-11 * * *                             Each minute before midday

* * * 1,2,3 * *                         Each minute in January, February or March

* * * Jan,Feb,Mar * *          Same as above (different notation)

0 0 * * * *                               Daily at midnight

0 0 * * 3 *                              Each Wednesday at midnight
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2.5. Lokalita a vkladanie dokumentov

FHS systém má možnosť riadiť segmenty aj na základe času východu/ západu slnka. Na správne 
vypočítanie času kedy slnko vychádza/zapadá v lokalite umiestnenia zariadenia je nutné túto 
polohu zadať. Na to slúži záložka Lokalita.
Na základe zadanej zemepisnej šírky a dĺžky sa vypočíta presný východ a západ slnka pre dané 
súradnice a daný deň v roku.

Zemepisná šírka: súradnice zemepisnej šírky
Zemepisná dĺžka: súradnice zemepisne dĺžky
Východ slnka: čas východu slnka vypočítaný systémom
Západ slnka: čas západu slnka vypočítaný systémom
Uložiť: uloženie nastavení

2.5.1. Vkladanie dokumentov

Vkladanie dokumentov sa robí kliknutím na tlačidlo  Pridať dokument. Zobrazí sa zoznam nah-
raných dokumentov a možnosť pridať nové. Táto možnosť je na nahrávanie projektovej dokumen-
tácie zapojenia osvetlenia.

1

2 3 4 5 6
1. Meno dokumentu: Meno nahraného dokumentu
2. Pridať dokument: Vloženie nového dokumentu
3. Stiahnuť: Stiahnutie nahraného súboru
4. Zmazať: Vymazanie nahraného súboru
5. Vybrať súbor: Vybrať nový súbor na nahranie
6. Nahrať: Nahranie vybraného súboru

Pozn. Vkladané dokumenty nesmú mať veľkosť väčšiu ako 20MB. Je možné vložiť 5 samostatných  
dokomumentov.
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2.6. Astronomické hodiny

Záložka Astronomické hodiny je v podstate iba ďalší Plánovač (pozri sekciu Plánovač) pri ktorom 
sa ale čas vykonania udalosti udáva a vypočítava od času východu a západu slnka.

1

2 3 4

5
6

7

1. Ciele: Meno segmentu pre ktorý je daný časový plán
2. Udalosť: Čas/interval v ktorom sa má daný plán spustiť. Jeho zápis je vo formáte 

západ/východ slnka +- XX minút
3. Nastavenie: Príkaz čo sa má vykonať, zapnúť, vypnúť alebo stlmiť segment/ segmanty
4. Povolené: Určuje či je plán povolený (áno) alebo zakázaný (nie). Táto voľba umožňuje 

mať v histórií rôzne plány a len ich v prípade neaktuálnosti zakázať. Ak ich 
v budúcnosti bude chcieť užívateľ opäť používať, nemusí ich znova vytvárať 
ale stačí ich iba povoliť. 

5. Fázy: Menu na vytvorenie nového plánu
6. Voľby: Voľby na povoľovanie/zakázanie alebo zmazanie plánu
7. Ukladanie: Uloženie zmien

2.6.1. Vytvorenie nového astro plánu

Menu na jednoduché vytvorenie časového plánu zapnutia/vypnutia alebo stlmenia segmantu.

Postup:
1.  Vyberte pre ktorý segment/segmenty sa má časový plán vykonávať 
2.  Udalosť - východ/západ slnka
3.  Posun v minútach od západu/východu slnka
4.  Nastavenie funkcie, ktorá sa bude na vybranom segmente spúšťať “vypnúť/zapnúť/stlmiť
5.  Kliknúť na tlačidlo Uložiť

1

2

3

4
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