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Domowa sieć informatyczna
Moduły podstawowe

Pierwotnie sieÊ X-10 mia³a s³uøyÊ re-
alizacji podstawowych funkcji sterowa-
nia w†domach i†duøych mieszkaniach.
Nadal jest to podstawowa, najbardziej
popularna aplikacja tego systemu. Stop-
niowe rozszerzanie siÍ obszarÛw jego za-
stosowaÒ nie spowodowa³o istotnego
ograniczenia rynku najprostszych modu-
³Ûw: w³¹cznikÛw, zdalnie sterowanych
regulatorÛw fazowych mocy, prostych ste-
rownikÛw-programatorÛw czasowych itp.
Od tego typu urz¹dzeÒ rozpoczynamy

prezentacjÍ oferty krajowych dystrybuto-
rÛw.

Zdalnie sterowane w³¹czniki
DostÍpne s¹ trzy zasadnicze wersje

w³¹cznikÛw/wy³¹cznikÛw X-10. RÛøni¹
siÍ one miÍdzy sob¹ rodzajem zastoso-
wanej obudowy: najprostsze w†stosowa-
niu s¹ w³¹czniki instalowane bezpoúred-
nio w†gniazdach zasilaj¹cych (przyk³ad
na fot. 1). Zastosowanie tego typu
obudowy zwalnia uøytkownika
z†jakiegokolwiek ingerowania
w†instalacjÍ elektryczn¹ do-
mu, co wiÍcej - takiej in-
stalacji moøna praktycznie
wczeúniej nie planowaÊ!

Zmiana konfiguracji po³¹-
czeÒ wymaga tylko prze³oøe-

nia urz¹dzenia z†gniazda do
gniazda.
Producenci dostarczaj¹ zdalnie ste-

rowane w³¹czniki takøe w†ergonomicz-
nych obudowach montowanych na szy-
nach DIN (idealne do montowania
w†skrzynkach bezpiecznikowych) oraz
w³¹czniki podtynkowe, ktÛre doskonale
zastÍpuj¹ standardowe w³¹czniki oúwiet-
lenia. Niezaleønie od wersji obudowy
w³¹czniki s¹ wyposaøone w†nastawniki

adresowe, przy pomocy ktÛrych
moøna zadaÊ dwuczÍúciowy ad-
res kaødego z†nich.
W³¹cznik prezentowany na

fot. 1 jest zintegrowany z†fa-
zowym regulatorem mocy,

przy pomocy ktÛrego
moøna regulowaÊ
np. jasnoúÊ úwie-
cenia do³¹czonej
do niego lampki.

Sterowniki
Urz¹dzenia wy-

konawcze systemu
X-10 s¹ sterowane
przez rÛønego ro-
dzaju programo-
walne timery, po-
przez oprogramowa-

nie i†interfejs kompute-
rowy, a†bardziej zaawan-

sowane mog¹ samoczynnie
realizowaÊ zadany program,

ktÛry zosta³ uprzednio zapisany w†we-
wnÍtrznej pamiÍci.
Ze wzglÍdu na stosunkowo wysok¹ ce-

nÍ takich rozbudowanych modu³Ûw pe-
ryferyjnych dystrybutorzy oferuj¹ na pol-
skim rynku zegar-timer z†interfejsem X-
10, ktÛry nosi oznaczenie MT-10E. Jego
zewnÍtrzny wygl¹d nie odbiega od typo-
wego, elektronicznego zegara sto³owego.
Moøna go wykorzystaÊ jako normalny ze-
gar-budzik, przy okazji steruj¹c prac¹
prostego, 8-kana³owego zestawu urz¹dzeÒ
X-10. OprÛcz prostych funkcji w³¹czenia
i†wy³¹czenia o†zadanej porze wybranych
w³¹cznikÛw istnieje moøliwoúÊ progra-
mowania dostarczanej do odbiornikÛw
mocy, a†takøe losowego ich w³¹czania
przez timer, co pozwala symulowaÊ obec-
noúÊ domownikÛw.
Moøliwoúci zegara MT-10E s¹ nieco

ograniczone, lecz w†typowych niewiel-
kich systemach sterowania w†zupe³noúci
wystarczaj¹ce. Bardziej wymagaj¹cym
uøytkownikom przedstawimy za miesi¹c
bardziej zaawansowane systemy zarz¹-
dzania sterowaniem w†sieci X-10.

Ma³o efektowny, lecz
niezbÍdny: filtr sieciowy
Bardzo waønym, a†czÍsto lekcewaøo-

nym elementem systemu X-10 jest sie-
ciowy filtr, spe³niaj¹cy jednoczeúnie rolÍ
miÍdzyfazowego ³¹cznika sygna³u. Mo-
du³ filtruj¹cy zapewnia ponadto zamkniÍ-
cie obiegu sygna³Ûw steruj¹cych w†okreú-
lonym przez uøytkownika obrÍbie domu
lub mieszkania, co pozwala stosowaÊ kil-
ka w†pe³ni niezaleønych systemÛw ste-
rowania w†s¹siaduj¹cych ze sob¹ domach
zasilanych jedn¹ lini¹ 220V.
Oferowany w†naszym kraju filtr FD-10

(fot. 2) montowany jest w†obudowie zgod-
nej ze standardem DIN. Dopuszczalny
pr¹d przep³ywaj¹cy przez elementy fil-
truj¹co-sprzÍgaj¹ce wynosi 63A, a†úrod-
kowa czÍstotliwoúÊ filtrowania wynosi
120kHz.
Piotr Zbysiński, AVT

WiÍcej informacji o†systemie X-10
moøna znaleüÊ w†Internecie: www.x-
10.com, www.x10pro.com, www.intelliho-
me.com, www.x10.org, www.smartho-
me.com.

Artyku³ przygotowano w†oparciu
o†materia³y firm:
- Eliway, tel. (0-12) 425-12-23;
- Marguz, tel. (0-22) 636-62-30.

W†drugiej czÍúci artyku³u
prezentujemy podstawowe

modu³y wchodz¹ce w†sk³ad
systemu X-10. Za miesi¹c

przedstawimy nieco bardziej
ìwymyúlneî urz¹dzenia, ktÛre

zamieni¹ kaødy dom lub
mieszkanie w†cyfrowo
sterowane monstrum...
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Fot. 2.
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