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CEL ĆWICZENIA 

Celem ćwiczenia jest opanowanie i utrwalenie podstawowych pojęć dotyczących 

instalacji elektrycznych wykonanych w systemie KNX oraz poznanie jego funkcjonalności 

i metod programowania. Ćwiczenia laboratoryjne polegają na samodzielnym zaprojektowaniu 

instalacji przez studentów, poprawnym zaprogramowaniu wskazanych przez prowadzącego 

ćwiczenia urządzeń oraz sprawdzeniu poprawności funkcjonowania stworzonej instalacji. 

 

Wprowadzenie do systemu KNX 

System KNX, jest jednym z najbardziej rozbudowanych systemów automatyki 

budynkowej. Swoją popularność zyskuje głównie dzięki ogromnym możliwości 

automatyzacji, praktycznie dowolnych funkcji sterowania instalacją elektryczną. Począwszy 

od najprostszych kontroli oświetlenia, ogrzewania czy też rolet, poprzez zaawansowane 

sterowanie klimatyzacją, wentylacją, integrację systemami alarmowymi i kontrolą dostępu, aż 

do zdalnej wizualizacji całego systemu za pomocą dedykowanych serwerów czy też modułów 

wykorzystujących komunikację internetową lub GSM.  

Urządzenia w systemie KNX można programować na dwa sposoby. Pierwszy tryb E – 

Mod odbywa się za pomocą dedykowanego programatora. Taki rodzaj programowania 

urządzeń umożliwia zaprogramowanie systemu bez dogłębnej znajomości ich możliwości. 

W tym sposobie mamy możliwość programowania tylko i wyłącznie podstawowych funkcji 

modułu pochodzącego od jednego producenta.  

Drugim sposobem programowania inteligentnych instalacji elektrycznych w systemie 

KNX jest tryb S – Mod. W trybie tym jest możliwość programowania systemu KNX za 

pomocą komputera i dedykowanego do tego oprogramowania. Producentem oprogramowania 

jest organizacja KONNEX, która nadzoruje produkcję wszystkich urządzeń działających 

w systemie KNX i wydaje, poprzez certyfikację, zgodę na używanie znaku zgodności 

z systemem KNX. Gwarantuje to, że każde urządzenie, które przeszło badania 

w specjalizowanych laboratoriach testowych, będzie zawsze kompatybilne z systemem oraz 

oprogramowaniem dedykowanym do konfiguracji całego systemu. Wykorzystanie takiego 

programu daje możliwość synchronizacji systemu, składającego się z urządzeń wielu 

producentów za pomocą jednego narzędzia: programu ETS (Engineering Tool Software). 

Programowanie w tym trybie jest nieco trudniejsze, niż konfiguracja za pomocą 

dedykowanego programatora, jednak możliwości, jakie zyskujemy otwierają drogę, dzięki 

której dostosujemy system do najbardziej wymagających użytkowników. 

System KNX jest rozproszonym (zdecentarlizowanym) systemem automatyzacji funkcji 

budynkowych. Za realizację każdej funkcji w systemie, odpowiedzialne są niezależne 

urządzenia, połączone za pomocą wspólnej magistrali komunikacyjnej. Np. jeżeli za 

elementarną funkcję uznamy załączanie/ wyłączanie oświetlenia, niezbędne będą: przełącznik 

systemowy, jako element sterujący oraz przekaźnik jako element wykonawczy. Oba 

urządzenia muszą być połączone za pomocą medium komunikacyjnego, które umożliwia 

komunikację pomiędzy nimi. W systemie KNX, jako medium komunikacyjne najczęściej 

stosowany jest dodatkowy przewód systemowy (KNX TP) w postaci dwuparowej skrętki. 

Ponadto do komunikacji może służyć istniejąca sieć zasilająca (system KNX Powerline) lub 

fale radiowe (KNX RF). Rozwiązania takie umożliwiają zastosowanie systemu magistralnego 

w budynkach, które już istnieją lub w których nie ma możliwości przeprowadzenia 

modernizacji okablowania. Są one nieco droższe od standardowego systemu KNX TP, 

dlatego też nie są tak często stosowane. 

 

Przygotowanie programu ETS do pracy 

Program ETS jest uniwersalnym narzędziem do konfiguracji i programowania urządzeń 

systemu KNX, niezależnie od typu medium komunikacyjnego. Można za jego pomocą łączyć 



ze sobą i programować urządzenia w dowolnie złożonym systemie, w którym bezproblemowo 

będą komunikowały się urządzenia pochodzące od różnych producentów. Gwarantuje to logo 

KNX, potwierdzające kompatybilność urządzeń. 

Aktualnie dostępną wersją programu jest ETS4. Możliwe jest zainstalowanie go 

i uruchomienie również w wersji polskiej. Dzięki czemu, wiele funkcji stało się bardziej 

przejrzystymi dla osoby konfigurującej system. Producentem i dystrybutorem programu jest 

organizacja KONNEX. Pod względem licencji, program występuje w trzech wersjach: 

• ETS4 Demo, wersja bezpłatna, którą można pobrać ze strony internetowej organizacji 

KONNEX www.knx.org, po wcześniejszej rejestracji. Wersja ta jest (jak również 

rejestracja) darmowa. Ograniczeniem jest możliwość wstawienie do projektu 

i zaprogramowania maksymalnie trzech urządzeń. Dzięki tej wersji mamy możliwość 

zapoznania się z urządzeniami i dokonania próby programowania, aby zweryfikować 

sprawdzaną przez nas funkcję. 

• ETS4 Lite, wersja przeznaczona do nauki konfiguracji i programowania systemu oraz 

tworzenia niewielkich instalacji. Ograniczeniem jest wykorzystywanie maksymalnie 

dwudziestu urządzeń w projekcie. Jest to wersja najtańsza (koszt ok. 100 EUR). Taką 

licencję posiadają stanowiska w laboratorium. 

• ETS4 Professional, pełna wersja, bez żadnych ograniczeń, przeznaczona do 

konfiguracji dowolnie złożonych systemów. Cena tej wersji programu wynosi ok. 900 

EUR. 

Program ETS4 Lite i Professional występuje w wersji z kluczem w postaci pliku licencyjnego 

(dedykowany dla jednego komputera) oraz z kluczem sprzętowym w postaci urządzenia 

podłączanego do portu USB dowolnego komputera. 

Rys. 1. Okno główne programu ETS4 
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Po poprawnym zainstalowaniu i uruchomieniu programu, na ekranie ukaże się okno 

główne (rys. 1). Okno to składa się z trzech części. Pierwsza część a) „Szybkie działania 

i ostatnie projekty”, służy do szybkiego dostępu do najczęściej wykorzystywanych funkcji 

programu oraz ostatnio wykonywanych projektów. W drugiej części okna b), mamy dostęp do 

menu głównego programu. Są tu zawarte najważniejsze moduły programu odpowiedzialne 

kolejno za: 

• Widok ogólny – przedstawia informacje o projektach aktualnie realizowanych, wersji 

licencji, nowościach dotyczących systemu i urządzeń KNX, 

• Projekty – umożliwia tworzenie projektów oraz programowanie urządzeń, 

• Katalogi – edytuje spis aktualnie zainstalowanych aplikacji do urządzeń 

wykorzystywanych w projektach 

• Bazy danych – umożliwia tworzenie oraz organizację tzw. baz danych, w których 

tworzy się projekty systemów, 

• Ustawienia – daje możliwość dostosowania funkcji programu ETS4 według własnych 

preferencji (np. język menu, aktualizacja programu, skróty klawiszowe itp.). 

Trzecią częścią okna głównego c), jest tak zwany obszar roboczy, w którym wyświetlane są 

odpowiednie widoki, uzależnione od modułu, w którym aktualnie się znajdujemy. 

Aby rozpocząć pracę z programem, należy w pierwszej kolejności utworzyć nową bazę 

danych. Wykonujemy to klikając na ikonę „bazy danych”. W okienku operacje na bazie 

danych klikamy na ikonę „Nowe” i nadajemy nazwę nowo stworzonej bazie danych np. 

zadanie1_grupa_podgrupa. Baza danych jest strukturą, w której przechowywane są 

informację o projektach i przypisanych do nich urządzeniach. Nowością w aktualnej wersji 

ETS, w stosunku do wersji poprzednich jest możliwość tworzenia odrębnej bazy dla każdego 

projektu i administracji już utworzonymi bazami. 

 
Rys. 2. Kreator importu produktów. 

 

Kolejnym krokiem, niezbędnym do przygotowania programu jest import urządzeń, jakie 

będziemy wykorzystywać w naszym projekcie wykorzystując moduł Katalogi. Funkcję tą 

uruchamiamy klikając na ikonę „Import …” Po uruchomieniu funkcji importu urządzeń, na 

ekranie pojawi się okno kreatora importu (rys. 2). Jest to bardzo użyteczne narzędzie, które w 

czterech krokach pomoże odnaleźć i zaimportować interesującą nas aplikację. 

• Krok 1 „Plik”: Wskazujemy tu ścieżkę dostępu do pliku, w którym znajduje się 

interesująca nas aplikacja. Pliki z aplikacjami do programu ETS4 mają rozszerzenie 

*.knxprod. Możliwe jest również importowanie aplikacji utworzonych dla starszej 

wersji programu ETS: rozszerzenia *.VD1- *.VD5 oraz *.VDX. 
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• Krok 2 „Konwersja”: W tym miejscu możemy dokonać konwersji i zapisać plik 

importowany ze starszej wersji programu ETS do formatu stosowanego w ETS4. 

Opcja ta ma zastosowanie, jeżeli będziemy w przyszłości ponownie importować tą 

samą aplikację po raz kolejny do nowej bazy danych. Import z formatu 

przystosowanego do ETS4 przebiega znacznie szybciej niż z formatów używanych 

w starszych wersjach ETS. 

• Krok 3 „Produkty”: Dokonujemy wyboru interesującej nas aplikacji, zapisanej we 

wcześniej wybranym pliku. Jest to bardzo ważny element importu, ponieważ 

producenci urządzeń, bardzo często zapisują aplikacje do wszystkich (lub wielu) 

produkowanych przez siebie produktów w jednym pliku. Podczas jednorazowego 

importu powinniśmy wybrać jeden lub co najwyżej kilka aplikacji, ponieważ import 

całego pliku z dużą ilością aplikacji trwa bardzo długo i niepotrzebnie obciąża bazę 

danych. Co z kolei negatywnie wpływa na prędkość pracy programu ETS w fazie 

tworzenia projektu. 

• Krok 4 „Języki”: Aby zminimalizować objętość importowanej aplikacji, możemy 

również ograniczyć jej wersję językową. Odpowiedni wybór w tym kroku również 

zaowocuje minimalizacją objętości bazy danych. 

Przed przystąpieniem do realizacji projektu, należy pobrać aplikacje potrzebne do 

konfiguracji urządzeń, z jakich składać się będzie nasz projekt. Aplikacje takie otrzymujemy 

od producentów tychże urządzeń. Są one bezpłatne i możemy je znaleźć na stronach 

internetowych lub otrzymać bezpośrednio od dystrybutorów na nośniku w wersji 

elektronicznej. Aplikacje, które będą potrzebne w czasie laboratorium dostępne będą 

w katalogu „Aplikacje” umieszczonym na pulpicie. 

 

Opis stanowisk laboratoryjnych 

Każda podgrupa uczestnicząca w zajęciach będzie programowała instalacje przy trzech 

stanowiskach. W dwóch stanowiskach umieszczone są produkty firmy ABB rys. 2a. 

W trzecim stanowisku umieszczone zostały urządzenia firmy Schneider Electric rys. 2 b. 

 a) b) 

 
Rys. 3. Zdjęcia stanowisk laboratoryjnych do programowania inteligentnych instalacji elektrycznych w systemie 

KNX na bazie modułów firmy ABB a) oraz Schneider Electric b) 

 

W każdym z prezentowanych stanowisk znajduje się: 

• moduł zabezpieczający (wyłącznik nadprądowy z modułem różnicowoprądowym, 

• zasilacz systemowy, 

• moduł do programowania instalacji 

• minimum jeden przycisk 



• urządzenia wykonawczego (moduły przekaźników, moduły sterowania oświetleniem 

i roletami itp.) 

• urządzenia odbiorników sygnalizujących zaprogramowane funkcje w projekcie 

instalacji. 

• przewody: zasilający oraz do komunikacji interfejsu programującego z komputerem. 

 

Projektowanie prostych funkcji w programie ETS4 

Zwarzywszy na fakt iż, stanowiska różnią się pod względem umieszczonych w nim 

urządzeń, poniżej przedstawiony zostanie pierwszy projekt który w sposób ogólny zobrazuje 

proces programowania prostych funkcji za pomocą programu ETS. W ramach pierwszego 

ćwiczenia zrealizowana zostanie funkcja sterowania (załączania / wyłączania) dwóch 

niezależnych obwodów oświetleniowych za pomocą dwóch przycisków. Projekt 

funkcjonował będzie w budynku o nazwie „WAT”, na piętrze „ISE”, w pomieszczeniu „062”. 

Przed rozpoczęciem realizacji projektu, należy sprawdzić, czy w bazie figurują 

zaimportowane wcześniej urządzenia. W tym celu w module „Bazy danych” programu ETS4 

należy sprawdzić, jaka „Baza danych” jest aktualnie otwarta oraz jakie są w niej 

zainstalowane urządzenia. Do realizacji tego ćwiczenia musimy zaimportować: przycisk Push 

– Buton oraz moduł Universal Dimming Acutator w przypadku stanowiska pokazanego na 

rysunku 3b. Do stanowiska pokazanego na rysunku 3a importujemy urządzenia ABB 

o następujących numerach: 6124/28-102 (port do przycisku) oraz 6197/12-500 moduł 

ściemniacza wielokanałowego. 

Realizację projektu rozpoczynamy od uruchomienia w oknie głównym programu ETS4 

modułu „Projekty”. Następnie wybieramy opcję utworzenia nowego projektu (rys. 4). 

Podczas tworzenia nowego projektu należy: 

• Podać nazwę projektu. 

• Wybrać podstawowe medium komunikacyjne, do dyspozycji są:  

o TP – twisted Pair: skrętka dwuparowa: najczęściej stosowane medium 

(stanowisko 3b), wykorzystujące dodatkowy przewód w postaci 4x0,8mm (np. 

YCYM 2x2x0,8)  

o PL - Power Line: wykorzystanie sieci zasilającej dla potrzeb transmisji danych, 

o RF - radio Frequency: transmisja radiowa pomiędzy urządzeniami, 

o IP - Internet Protocol: transmisja za pomocą sieci IP (stanowiska 3a). 

• Włączyć automatyczne przypisywanie adresów fizycznych wstawianych urządzeń. 

Opcja ta umożliwia rozpoczęcie numerowania urządzeń w topologii od adresu 0.0.1 

lub od adresu 1.1.1 (w przypadku jej zaznaczenia). 

• Ustalić strukturę adresów grupowych. Do dyspozycji jest struktura dwu- lub 

trójpoziomowa oraz struktura swobodna. Dla niewielkich projektów, można wybrać 

strukturę dwupoziomową. Pozostałe definicje struktur adresów grupowych zalecane są 

dla bardziej rozbudowanych projektów. 

 
Rys. 4. Tworzenie nowego projektu w ETS4 
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Można dokonać modyfikacji wcześniej realizowanego projektu dwukrotnie klikając na 

nazwie utworzonego wcześniej projektu w module „Projekty”. Na ekranie otwarte zostaną 

dwa okna (rys. 5): 

• okno „Topologii” systemu, 

• okno „Adresów grupowych”. 

Rys. 5. Okna topologii oraz adresów grupowych w obszarze roboczym programu ETS4 

 

Aby dostosować obszar roboczy dla potrzeb założeń projektowych należy zamienić widok 

okna „Topologii” na widok „Budynku” (rys. 6). 

 
Rys. 6. Zamiana widoku okna topologii na widok okna budynku 

 

Następnie, należy w oknie budynku, za pomocą menu kontekstowego (naciśnięcie 

prawego klawisza myszy na elemencie, którego właściwości chcemy zmodyfikować), 

odzwierciedlić strukturę budynku, jaki będzie wyposażony w instalację systemu KNX. 

Według założeń wstępnych , w budynku o nazwie „WAT” wstawić należy piętro o nazwie 
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„ISE”, a w nim pomieszczenie „062”. W złożonych projektach operację odzwierciedlania 

struktury budynku, należy wykonać możliwie dokładne tak, aby w przyszłej pracy 

z programem nie mieć problemów z odnalezieniem wstawionych do projektu urządzeń. 

 
Rys. 7. Sposób tworzenia struktury budynku - wstawianie pokoju. 

 

Do tak przygotowanego pomieszczenia należy wstawić urządzenia realizujące założenia 

projektowe, czyli przycisk oraz element wykonawczy w postaci modułu przekaźnikowego. 

W tym celu, po zaznaczeniu pomieszczenia „062”, z menu kontekstowego należy wybrać 

opcję „Dodaj: Urządzenia…”. Zostanie otwarte dodatkowe okno o nazwie „Katalogi”. 

W oknie tym widoczne są wszystkie zaimportowane wcześniej urządzenia do bieżącej bazy 

danych. Dla wygody użytkownika programu, urządzenia pogrupowane są według nazwy 



producenta, a następnie według ich funkcjonalności. Jeżeli na liście nie ma potrzebnego 

urządzenia, można je zaimportować z poziomu tego okna za pomocą opcji „Import...”. 

 
Rys. 8. Przykład okna wstawiania urządzeń do projektu. 

 

Urządzenia do projektu można wstawić na dwa sposoby. Pierwszy, polega na 

przeniesieniu za pomocą myszy wybranego urządzenia do odpowiedniej części struktury 

budynku (np. do pomieszczenia o nazwie 062). Drugi, umożliwia wykorzystanie ścieżki 

dostępu (dolna część okna „Katalogi”) do miejsca docelowego, do którego ma być wstawione 

urządzenie. Następnie za pomocą przycisku „Dodaj” lub dwukrotnego kliknięcia myszką na 

wybranym urządzeniu, można wstawić je w odpowiednie miejsce w strukturze okna 

„Budynku”. Ten sposób zalecany jest w przypadku bardzo rozbudowanej struktury projektu. 

Każde ze wstawionych urządzeń ma automatycznie przypisany adres fizyczny (adres 

indywidualny), zgodnie z opcją zaznaczoną podczas tworzenia projektu (rys. 4). Adres 

przypisywany jest w pełnej postaci dla każdego urządzenia, które będzie programowane 

w systemie. Można go zmodyfikować, za pomocą opcji „Właściwości”, wybranej z menu 

kontekstowego. Właściwości urządzenia przedstawione są w bocznym pasku narzędziowym 

obszaru roboczego. Jest on widoczny z prawej strony okna. W tym samym miejscu, można 

dodatkowo opisać urządzenia komentarzem w języku polskim, obrazującym sposób ich 

działania i/lub umiejscowienie w rzeczywistym budynku. Jest to bardzo pomocne 

w rozbudowanych projektach, składających się z wielu, takich samych urządzeń (np. kilka 

przycisków tego samego typu w jednym pomieszczeniu). 

Po wstawieniu do projektu urządzeń należy przystąpić do ich parametryzacji rys 9. 

Parametryzacja urządzeń jest jednym z dwóch najważniejszych elementów, realizowanych 

w programie ETS4. Drugą jest łączenie obiektów komunikacyjnych w grupach adresowych, 

tak aby uzyskać odpowiednią funkcjonalność systemu. Parametryzacja urządzeń, jest operacją 

dzięki której dostosowujemy urządzenia do realizacji funkcji jakie mają spełniać w systemie. 

Ponieważ obecnie produkowane urządzenia systemu KNX są bardzo uniwersalne, mają 

również bardzo rozbudowaną parametryzację. Dzięki temu możliwe jest bardzo precyzyjne 

ich skonfigurowanie, odzwierciedlające nawet najbardziej wyrafinowane wymagania 

użytkowników systemu. 

 
Rys. 9. Włączenia okna parametryzacji urządzenia. 

 



Jako przykład podane zostanie rozwiązanie w którym wykorzystany zostanie Push – Buton 

oraz moduł Universal Dimming Acutator w przypadku stanowiska pokazanego na rys 3b oraz 

dla stanowiska pokazanego na rys. 3a urządzenia ABB o następujących numerach: 6124/28-

102 (port do przycisku) oraz 6197/12-500. 

W przypadku urządzenia Push – Buton mamy możliwość wyboru opcji modułu 

jednokrotnego lub dwukrotnego z jednoczesną informacją w którym miejscu dany przycisk 

się znajduje rys. 10. 

 
Rys. 10. Widok okna parametryzacji urządzenia. 

 

Po wyborze opcji modułów przycisków możemy dokonać ich parametryzacji (rys. 11). 

W ramach zmiany parametrów przycisku można dokonać wyboru realizowanej przez niego 

funkcji. W ramach jednego przycisku mogą być realizowane funkcje: przełączania (ang. 

Switch), ściemnienia (ang. Dimming), sterowania roletami oraz wyboru scen świetlnych. Po 

wyborze funkcji przełącznika zmieniają się ustawienia danej funkcji. Istnieje możliwość 

odpowiedniego ustawienia sygnalizacji stanów obwodów za pomocą diod LED. 

 
Rys. 11. Parametryzacja urządzenia Push – buton module 2 – gang . 

 

Dla przycisku ABB zmian ustawień parametrów będzie możliwa po wcześniejszym 

zainstalowaniu programu Power Tool.  

 
Rys. 12. Parametryzacja urządzenia „Dual control element with room termostat”. 

 

Po wyborze zakładki „Parametry” dla urządzenia „Dual control element with room termostat” 

pojawi się okienko rys. 12. Po kliknięciu w polu zaznaczonym czerwonym kółkiem 



uruchamiamy oprogramowanie do zmiany parametrów. Widok narzędzi do zmiany 

parametrów urządzenia prezentuje rys 13. 

 
Rys. 13. Widok okna parametryzacji urządzenia. 

 

Podejście parametryzacyjne dla urządzeń systemu KNX jest jego największą zaletą. 

Umożliwia wybór odpowiednich dla danego zastosowania urządzenia opcji z pośród tych 

przewidzianych przez producenta. Dzięki temu konfiguracja systemu jest niezwykle łatwa, 

a tym samym umożliwia szybkie dopasowanie sposobu działania do wymagań użytkownika. 

Oczywiście, wraz z rozwojem systemu (system KNX ma już ponad dwadzieścia lat), 

producenci wyposażają urządzenia w coraz to wymyślniejsze funkcje. Obecnie produkowane 

przyciski umożliwiają rozróżnianie krótkich, długich naciśnięć poszczególnych klawiszy, 

rozróżnienie naciśnięcia oraz puszczenia klawisza i przypisania im osobnych rozkazów 

sterujących lub też rozróżnianie kilkukrotnych przyciśnięć danego klawisza. Ponadto 

przyciski wyposażane są w wyświetlacze informacyjne, za pomocą których system może 

komunikować się z użytkownikiem. W bardziej rozbudowanych przyciskach, nazywanych 

kontrolerami pokojowymi, mamy do dyspozycji również zaawansowane regulatory 

temperatury wraz z czujnikami. Daje to możliwość stosowania jednego urządzenia do kontroli 

wszystkich, typowych operacji w pokoju. 

Konsekwencją takiego rozwoju urządzeń jest znaczna rozbudowa ich parametryzacji, 

a tym samym znaczne skomplikowanie. Narzuca to konieczność dokładnego zapoznania się 

z dokumentacją techniczną udostępnianą przez producentów i analizy przykładowych 

zastosowań. Na tej podstawie można dopiero wnioskować jak modyfikować parametry 

danego urządzenia, aby spełniło wymagania użytkownika. 

Podczas zmiany parametrów urządzenia tworzą się jego obiekty komunikacyjne. 

Obiekty komunikacyjne danych urządzeń łączy się w funkcje za pomocą odpowiednich 

adresów grupowych. 

„Grupy Adresowe” służą do łączenia ze sobą urządzeń, które mają razem 

współpracować. Np. jeżeli chcemy, aby pierwszy klawisz z przycisku sterował pierwszym 

przekaźnikiem z urządzenia ściemniającego należy w wcześniej przygotowanej grupie 

adresowej połączyć obiekt komunikacyjny odpowiadający temu klawiszowi z obiektem 

odpowiadającym za działanie pierwszego przekaźnika. 

Grupy adresowe mogą być przedstawione za pomocą struktury dwupoziomowej, 

trójpoziomowej lub swobodnej (projektant systemu sam może określić ilość poziomów i ich 

zakres). Aby przygotować adresy grupowe dla projektu, należy przejść do okna „Adresy 

grupowe”. Jeżeli takie okno jest zamknięte, należy je otworzyć za pomocą menu głównego: 

„Przestrzeń robocza” > „Otwórz nowy panel” > „Adresy grupowe” 

W oknie „Adresy grupowe”: 



▪ Zaznacz ikonę , następnie za pomocą menu 

kontekstowego (prawy klawisz myszy) wybierz opcję „Dodaj: Grupy główne”. Pojawi się 

okno dialogowe dodawania grup głównych. 

▪ W oknie tym wprowadź nazwę np „Oświetlenie” jako nazwę grupy głównej. 

▪ Dodaj grupę pośrednią o nazwie „Sala_062” analogicznie jak przy tworzeniu 

grupy głównej. 

▪ Następnie, analogicznie dodaj do grupy pośredniej dwie grupy adresowe:  

     – K1 on/off 

     – K2 on/off 

Wynik prawidłowego wykonania poleceń prezentuje rysunek poniżej: 

 
Rys 14. Wynik widłowo przygotowanych adresów grupowych. 

 

Następnie należy połączyć obiekty komunikacyjne urządzeń magistralnych. W tym celu 

należy:  

▪ Ustaw panele „Budynek” oraz „Adresy grupowe” w pozycji horyzontalnej: 

Menu „Okno” > „Ustaw panele poziomo” 

▪ Trzymając przyciśnięty klawisz Shift zaznacz urządzenia znajdujące się w polu 

„Pokój” (Panel „Budynek” – rozwijane drzewo). W efekcie z prawej strony okna 

widoczne będą obiekty komunikacyjne zastosowanych urządzeń. Następnie z okna 

„Budynek” wybierz obiekt komunikacyjny modułu przekaźnikowego odpowiedzialny za 

sterowanie pierwszym przekaźnikiem (obiekt nr 0) i przenieś go do podgrupy opisanej jako 

„K1 on/off”. 

Następnie do tej samej grupy przenieś obiekt sterujący z przycisku 5-cio klawiszowego 

(obiekt nr 3) – rysunek . W ten sposób połączone zostały obiekty przycisku i przekaźnika 

w grupie adresowej. 

▪ Następnie wykonaj to samo dla drugiego klawisza i kanału modułu 

przekaźnikowego w drugiej grupie adresowej zgodnie z poniższymi wytycznymi: 

▪ K2 on/off: obiekt nr 5 z przycisku oraz obiekt nr 15 z wyjścia przekaźnikowego 



 

 
Rys.15.  Łączenie obiektów komunikacyjnych (klawisz 1 i kanał pierwszy). 

 

W dalszej części naszego projektu należy dokonać wgrania adresów indywidualnych oraz 

programu aplikacyjnego.  

▪ Aby zaprogramować urządzenia musisz powrócić do swojego projektu. W tym celu 

przejdź do modułu projektów i otwórz wykonany wcześniej projekt.   

▪ W oknie Budynki zaznacz przycisk. 

▪ Uruchom tryb Programowania urządzeń – wybierając opcję Programowanie z menu 

kontekstowego i rozpocznij wgrywanie adresów oraz aplikacji poprzez wybranie opcji  

Zaprogramuj wszystko. W tym momencie rozpoczyna się procedura wgrywania Adresu 

fizycznego i Aplikacji do wybranego urządzenia.  

▪ W czasie wgrywania patrz uważnie na okno informacyjne z prawej strony obszaru 

roboczego (rysunek 16). Przyciśnij przycisk programowania (aktywacja stanu 

programowania) na porcie magistralnym BCU (w przypadku przycisku ABB – 

rysunek 16) wybranego wcześniej urządzenia. Po uruchomieniu trybu programowania, 

program informuje, jakie urządzenie powinno mieć aktualnie wciśnięty przycisk 

programowania. Podczas programowania dioda LED zostanie automatycznie wyłączona 

po nadaniu adresu fizycznego do urządzenia. 

▪ Powtórz operację z drugim urządzeniem (zaznaczając w projekcie i naciskając przycisk 

programowania na drugim urządzeniu). 

 

 

 



 

        

Rys. 16. Okno informacyjne programowania i port magistralny BCU 

 

Po zaprogramowaniu urządzeń i wgraniu aplikacji należy dokonać sprawdzenia 

funkcjonowania urządzeń 

▪ Kiedy naciśniesz pierwszy klawisz (bez znaczenia czy prawy, czy lewy ) powinna 

zapalić się lampka sygnalizacyjna podłączona do wyjścia Chanel 1 – załączanie  

i wyłączanie lampki powinno odbywać się dowolnym naciśnięciem klawisza. 

▪ Kiedy naciśniesz drugi klawisz (bez znaczenia czy prawy, czy lewy ) powinna zapalić 

się lampka sygnalizacyjna podłączona do wyjścia Chanel 2 – załączanie  

i wyłączanie lampki powinno odbywać się dowolnym naciśnięciem klawisza. 

 

Realizacja funkcji centralnej. 

Funkcja centralna jest operacją sterującą czynnościami w całym budynku, lub jego 

części (w zależności od zapotrzebowania). W naszym przypadku będzie to centralne 

załączanie/wyłączanie oświetlenia oraz podnoszenie i opuszczanie rolet (przy zachowaniu 

dotychczas zaprojektowanych funkcji elementarnych). Należy wybrać sensor wywołujący 

funkcję centralną np. czwarty klawisz przycisku Push – button. Realizując funkcję centralną 

wykonujemy połączenie sterowania oświetleniem (ON/OFF) oraz roletami (UP/DOWN). 

W takim przypadku należ stworzyć nową podgrupę i w niej połączyć sensor ze wszystkimi 

urządzeniami wykonawczymi jakie mają tą funkcję wykonywać. Praktycznie wystąpi tu 

połączenie różnych typów zmiennych EIS (typ 1 „switching” i typ 7 „drive control”) w jednej 

grupie. Jest to możliwe tylko w przypadku, gdy oba obiekty komunikacyjne maja tą samą 

wielkość pozycji, na której kodowany jest rozkaz (w tym przypadku jest to 1 bit). Należy 

jednak pamiętać, iż dla oświetlenia rozkaz „wyłączenia” zakodowany jako „0” (OFF), dla 

rolet interpretowany jest jako „podniesienie” (UP). W dalszej części zostanie przedstawiony 

w kilku krokach proces realizacji funkcji centralnej. 

Krok 1 Przygotowanie grupy adresowej 

W przygotowanej wcześniej grupie głównej/grupie pośredniej:  

funkcje centralne/piętro 1+2+3 stwórz podgrupę sterowanie centralne.  



 
Rys. 17. Adres funkcji centralnej. 

 

Następnie należy zaznaczyć nawo zbudowaną grupę i z menu kontekstowego wybierz opcję 

„Właściwości”. W oknie właściwości zaznacz opcję „Centralny”. 

 
Rys. 18. Parametry adresu funkcji centralnej. 

 

Krok 2 Przygotowanie przycisku sterującego 

Grupą centralną będzie sterował np. czwarty klawisz przycisku Push – button, który 

należy sparametryzować aby pełnił funkcję przełącznika np. lewy klawisz załącza, prawy 

wyłącza. 

Krok 3 Łączenie obiektów komunikacyjnych 

W celu połączenia obiektów komunikacyjnych wykorzystamy okno widoku 

wszystkich urządzeń w projekcie. Wybierz z menu głównego opcje: 

 „Przestrzeń robocza” -> „Otwórz nowy panel” -> „Urzadzenia”: 

 

 
Rys. 19. Przestrzeń robocza – urządzenia. 

 

W wyświetlonej liście urządzeń należy zaznaczyć odpowiednie obiekty i przeciągnąć je 

do nowoutworzonej grupy adresowej. Przed wykonaniem tej operacji należy się zastanowić, 

które obiekty powinny być połączone w funkcji centralnej. 

 

Funkcje testowe – sprawdzanie adresu fizycznego: 

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z funkcjami testowymi urządzeń 

zaprogramowanych w systemie. Aby to zrobić zaznacz dowolne urządzenie magistralne, które 

chcesz zlokalizować w oknie głównym projektu. Następnie wybierz z menu głównego: 

Diagnostyka  Adresy indywidualne… 





 
Rys. 13. Adresy indywidualne. 

 

Otworzyłeś okno testów „Diagnostyka adresu indywidualnego”: 

 
Rys. 14. Diagnostyka adresu indywidualnego. 

 

Krok 1. Sprawdzenie adresu fizycznego wybranego urządzenia w systemie KNX. 

Naciśnij przycisk programowania (zapali się dioda programowania) w porcie 

magistralnym dowolnego urządzenia na Twoim stanowisku (zaprogramowanego). Naciśnij 

przycisk „Start” i obserwuj pole „Urządzenie(a) w trybie programowania”. 

 

Krok 2. Lokalizacja urządzenia magistralnego w systemie KNX. 

W części „Sprawdź czy adres istnieje i zlokalizuj urządzenie” sprawdź czy jest wpisany 

adres fizyczny urządzenia które jest zaprogramowane w twoim projekcie. Naciśnij 

przycisk . Obserwuj diodę programowania urządzenia, którego adres 

fizyczny wpisałeś. Aby wyłączyć „mruganie” diody naciśnij przycisk „Off”. 

 





Krok 3. Skanowanie wybranej linii. 

W części „Lista wszystkich adresów istniejących w linii”, w polu „Adres linii” wpisz 

adres obszaru i linii do której należą urządzenia zaprogramowane na Twoim stanowisku. 

Następnie naciśnij przycisk . Obserwuj okno dialogowe z prawej 

strony.Po wykonaniu testów zamknij okno „Diagnosty adresu indywidualnego” -  

 

Odczytywanie informacji o urządzeniu: 
Celem ćwiczenia jest odczytanie informacji o urządzeniu dołączonym do systemu 

KNX. 

Krok 1. Odczytywanie informacji o urządzeniu. 

▪ Zaznacz w projekcie przycisk 5-cio klawiszowy kontrolujący funkcje w „Sali 

ćwiczeniowej” 

▪ Z menu głównego wybierz opcję: Diagnostyka  Informacje o urządzeniu 

 
Rys. 15. Informacje o urządzeniu. 

▪ Po otwarciu okna „Informacje sprawdź urządzeniu” sprawdź czy w polu „Adres 

indywidualny” wpisany został właściwy adres fizyczny. 

 
Rys. 16. Okno informacji o urządzeniu. 







▪ Po naciśnięciu przycisku „Odczyt.” odczytywana jest informacja o urządzeniu. 

▪ Po zakończeniu tej procedury wszystkie dostępne informacje są pokazane w formie 

struktury 

▪ Sprawdź następujące pozycje: 

- Jaki typ PEI jest używany?  

– Jaką wersję maski ma BCU? 

– Czy program aplikacyjny pracuje? 

– Czy jest aktywny stan programowania urządzenia? 

– Czy napięcie magistrali jest wystarczające? 

▪ Teraz przyciśnij przycisk programowania, załącz diodę LED i powtórnie odczytaj 

dane z urządzenia. Co się zmieniło? 

Krok 2. Odczytywanie informacji o wadliwie funkcjonującym urządzeniu. 

▪ Zaznacz urządzenie, które ma oddzielnie zamontowany port magistralny. 

▪ Odczytaj dwukrotnie informacje z urządzenia, pierwszy raz z podłączonym elementem 

końcowym, potem bez elementu końcowego (odłącz taśmę łączącą port magistralny 

z elementem końcowym). Uwaga! Najnowsze przyciski mają zintegrowany element końcowy 

z portem magistralnym. Uniemożliwia to odłączenie portu magistralnego od elementu 

końcowego.  

▪ Jaką różnicę zauważyłeś?  

Funkcja nagrywania telegramów: 
Celem ćwiczenia jest monitorowanie telegramów transmitujących informacje 

w działającej instalacji KNX. 

Krok 1. Funkcja „Monitor magistrali”. 

▪ Otwórz okno „Monitor magistrali”. 

 
Rys. 17. Monitorowanie magistrali. 

▪ W oknie „Monitor magistrali” uruchom opcje połączenia z magistralą: 

 
Rys. 18. Okno monitorowania magistrali. 







Następnie wymuś wysłanie telegramu poprzez naciśnięcie drugiego klawisza przycisku 

5-cio klawiszowego. Nagrane telegramy będą kolejno pokazywane w oknie dialogowym. Po 

ich przeanalizowaniu można je zapisać do pliku, wyeksportować w postaci pliku XML lub 

CSV lub usunąć z okna.  

Można również ustawić filtr (Opcje), tak aby rejestrowany były tylko telegramy nas 

interesujące (np. tylko te niepotwierdzone, transmitowane tylko z określonego adresu 

fizycznego, itp.).  

 

Krok 2. Samodzielne odczytywanie informacji zawartych w telegramie. 

Spróbuj teraz wymusić kilka telegramów, odczytać informacje w nich zawarte oraz z 

jakiego urządzenia zostały wysłane. Zastanów się, jakie jeszcze informacje można odczytać z 

zapisanych w ten sposób telegramów. 

 

Załączanie funkcji urządzeń z poziomu programu ETS: 

Celem ćwiczenia jest wymuszanie załączenia (sterowania) urządzeniami systemu KNX 

z poziomu programu ETS. 

Krok 1. Funkcja „Monitor grup adresowych” – wymuszanie stanów urządzenia. 

▪ Otwórz okno „Monitor grup adresowych”. 

 
Rys. 19.Monitorowanie grup adresowych. 

 

▪ W oknie „Monitor adresów grupowych” w polu „Adres grupowy:” po 

uprzednim połączeniu z magistralą  wpisz adres grupowy funkcji centralnej: 





 
Rys. 20. Okno monitorowania grup adresowych. 

 

Następnie naciśnij przycisk „Zapisz” i spróbuj załączyć funkcje centralną. 

Funkcja „Monitor adresów grupowych” pozwala również na wysyłanie wcześniej 

nagranych telegramów do magistrali – wypróbuj tą opcję. 

Krok 2. Odczytywanie informacji o urządzeniu (obiekcie komunikacyjnym). 

▪ W oknie „Adresy grupowe” wpisz adres grupowy odpowiedzialny za załączanie 

oświetlenia L3 w „Sali ćwiczeniowej”. Wciśnij przycisk „Odczyt” i odczytaj stan obiektów w 

tej grupie. 

▪ Odpowiedz na pytanie: W jakiej sytuacji możliwe jest odczytanie stanu obiektu? 






