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Hagyományos rendszerek:
▪ Csillagpontos kialakítás
▪ A növekvő jelek számával nő a jelvezetékek száma (réz ára!)
▪ Kábelek: tűzteher!
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Hagyományos jelektől való megkülönböztetés



Bus rendszerek:

• A bus rendszerek előnyei
− Kevesebb kábel, az összes költség figyelembevétele!
− Bus rendszerek használata esetén a vezérlőszekrény helyigénye csökken
− Sok érzékelő egy bus szegmensben
− Kiterjesztett diagnosztikai lehetőségek

• A bus rendszerek hátrányai
− Nem lehetséges a klasszikus diagnózis klasszikus mérőműszerekkel
− Az érzékelők drágábbak, mint a hagyományos érzékelők
− Technikailag általában összetettebb
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Hagyományos jelektől való megkülönböztetéss



Definíció EN 61158 szerint
▪Bus:
− Digitális, soros adatátvitelen alapuló kommunikációs rendszer
− Használat automatizálási és folyamatirányító rendszerekben

▪BUS rendszer:
− Rendszer, amelyhez legalább egy terepi busz és eszköz csatlakozik

Bus rendszerek
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Fieldbus rendszerek



Fieldbus rendszerek
• KNX



Készülékek szabvány-kompatibilis KNX csatlakozással az összes nagy gyártótól

� Lehetséges a gyártók közötti tervezés

� Magasabb funkcionalitás, rugalmasság és kényelem, mint a hagyományos telepítési technológia esetén

� Az eszközök paraméterezése bármikor megváltoztatható

A KNX termékek azonban meglehetősen drágák, ezért csak akkor érdemes befektetni, ha:

� több gyártó kapcsolódik egymáshoz és

� az üzem rugalmasan és gyorsan adaptálható a használat jövőbeni megváltozása esetén

Fieldbus rendszerek
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KNX – European Installation Bus



• Tervezés és üzembehelyezési eszköz, ETS 5.0 verzió (kb. 1000 €)

• A KNX paraméterezve van, nincs tényleges értelemben vett programozás

• Számos tervezési és képzési dokumentum szabadon elérhető

• Ingyenes demó max. 5 eszközre

https://www.knx.org/knx-en/for-professionals/software/ets-5- professional/index.php

• Ingyenes webalapú képzés: KNX ETS5 eCampus

https://wbt5.knx.org/
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KNX – European Installation Bus



Fieldbus rendszerek
• LON



• Automatizálási feladatokhoz használható univerzális technológia

• Az amerikai Echelon cég fejlesztette ki

• Főleg a BA vezérlő moduljaiban és a BMS decentralizált komponenseiben

• Helyiségautomatizálásból indul ki

• Közvetlen versenytársa a KNX

• EN/IEC 14908 szerint szabványosítva
− Networking in a Local Operating Network (LON)

Fieldbus rendszerek
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LON – Local Operating Network



• Mérnöki tervezés: LONMaker, ALEX, (NL220)

• Licenszdíj eszközönként (Credit): (5$ to LonMark)

• Kommunikációs protocoll LONTalk

Fieldbus rendszerek
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LON – Local Operating Network



Fieldbus rendszerek
• DALI
• DMX



• Fejlesztő: IEC (International Electrotechnical Commission) és DiiA (Digital Illumination Interface Alliance)

• D4i tanúsítvány - a DALI-2 kiterjesztése - DiiA, 2019. November 

• 16 V betáp – erősáram mellett lehet vezetni!

• Bármilyen struktúrában szerelhető (csillagpont, soros stb.)

• 2 vezeték, 64 eszköz egy körön

• Kizárólag a világítástechnikában használható

• 1-10 V-os technológiát helyettesíti

Fieldbus rendszerek
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DALI - Digital Addressable Lighting Interface



Fieldbus rendszerek
• MP-Bus
• M-Bus



• 2 vezetékes bus, a BELIMO szabványosította

• HVAC alkatrészek hálózatba kapcsolása a terepen

• Soronként legfeljebb 8 érzékelő

• max 800 m hosszabbítás

• Kábelezés és energia szakasz

• A működtetőkhöz érzékelő (pl. befújt levegő hőmérséklet-érzékelő) is 
csatlakoztatható

• Diagnosztikai funkciók és a meghajtók visszacsatolása 

• Analóg jeleket menti a DDC / PLC-be

Fieldbus rendszerek

17

MP-Bus - Multi Point Bus



• Az intelligens mérők távoli olvasásának szabványa

EN 13757-2, EN 13757-3, EN 13757-4

• Sebesség: Nagyon lassú!

• Max. 250 résztvevő egy vonalon

• Legfeljebb 4000 m hosszabbítás (szükség esetén: ismétlőt)

• A mérők bus-szal szállíthatók

• Az M-Bus plug-in modulként a mérőkhöz

• Hőáramlásmérők: előremenő és visszatérő hőmérsékletek

• Nincs folyamatszabályozás az M-Bus számlálón keresztül (túl lassú)

Fieldbus rendszerek
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M-Bus – Metering Bus

[https://www.wachendorff-prozesstechnik.de/fileadmin/wp/
fileserver/technical_notes/TN_0301_Grundlagen_M-Bus.pdf]



Fieldbus rendszerek
• EnOcean
• Zigbee
• Z-Wave



• Rádió standard 806 MHz-en

• ISO/IEC 14543-3-10 Standard

• Hatótávolság az épületben kb. 30 m

• Hatótávolság szabadtéren kb. 300 m

• Ideális felújításhoz és műemléképületekhez

Fieldbus rendszerek
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EnOcean – Elemmentes rádiótechnika

EnOcean radiator thermostat 
[https://www.enocean-
alliance.org/product/bidirectional-
wireless-actuator-avd-20-d/]

EnOcean control elements * additionally with PV cells
[https://www.enocean-alliance.org/product/sr06-lcd-rh/]

EnOcean Gateway
[http://enocean-
gateway.eu/]



• Intelligens otthon vezeték nélküli szabványai az otthoni
automatizálásban, az érzékelő hálózatokban és a világítástechnikában

• A ZigBee középpontjában a rövid hatótávolságú hálózatok állnak (akár
100 méterig)

• A hálós hálózatok segítségével több kilométeres távolság is
lehetséges.

• Alacsony energiafogyasztása miatt a ZigBee szabvány ideális az
akkumulátorral működő készülékekhez is.

Fieldbus rendszerek
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ZigBee

A projektet az Európai Bizottság támogatta. A kiadványban megjelentek nem szükségszerűen
tükrözik az Európai Bizottság nézeteit.


