
iMM jelenetek scriptekkel – eLAN-IR 

Az iMM server/Connection server lehetőséget ad jelenetek létrehozására, amelyhez felhasználhatunk 

scriptekben beprogramozott utasításokat is.  

Az alábbi példában táblagép-applikáción fogjuk vezérelni az eLAN-IR-003 intelligens IR Box által kezelt 

TV készüléket. Az eLAN-IR betanítását korábban elvégeztük a televízió infra távvezérlőjével.  Erről a 

témáról külön dokumentáció letölthető a honlapunkról.  

A példában a TV készülék ki- és bekapcsoló gombját szeretnénk egy jelenetben kezelni, azaz egy 

gombnyomásra ki/bekapcsolni.  Emellett egy hangulatfény kapcsoló relé kimenetet is használunk. 

 

A lentebb ismertetett lépésekhez hasonlóan, az iHC applikációk felületén akár az összes betanított 

infra parancsot/funkciót elhelyezhetjük, tehát nem szükséges külön applikációt használni az infrás 

távvezérlővel működtetett készülékek kezeléséhez. 

Kezdeti lépések: 

1. eLAN-IR beállításokat mentsük le egy mappába a „save settings” gombra klikkelve 

 

2. Nyissuk meg a lementett „bin” fájlt egy szövegszerkesztővel. A példában notepad++ 

alkalmazást használunk. 

 

 

 

 

http://www.elkoep.hu/fileadmin/user_upload/Hungary/eLAN-IR_manual.pdf


 

 

3. A fájl vége felé keressük meg a „device info”-val kezdődő részt, itt lesznek a lementett 

parancsok szöveges formában, amelyeket felhasználhatunk. 

 

4. Keressük meg azt a parancsot, amelyet szeretnénk a jelenetben használni, esetünkben ez a 

be/kikapcsolás azaz „power_off”, mivel erre az ikonra tanítottuk a távvezérlő gombját. 

 

Erre a parancsra lesz szükségünk: 

"power_off":{"type":null,"ir codes":[3],"ir LED":1} 

Át kell szerkesztenünk, hogy a script fájl-ba be tudjuk illeszteni: 

{"power_off":null,"ir codes":[3],"ir LED":1} 
 

5. Ki kell keresnünk a device ID értékét is: 

 

 



 

Nézzük az IDM3 projektet: 

1. Az eszközkezelőben válasszunk ki egy lámpát: 

Legyen egy hangulatfényt kapcsoló kimenet, amelyet a jelenetben felhasználunk: 

 

2. A scriptekben az „alias” neveket használjuk, ezért exportáljuk ki az „imm” fájlt. 

 

Connection server/iMM beállítás: 

1. Indítsuk el a „winscp” alkalmazást és lépjünk be a home/imm 

könyvtárba 

2. Ebben a könyvtárban hozzunk létre egy mappát, amelyben a 

scriptjeinket tároljuk, a példában Scripts mappa. 

 

 

 

 



3. Mentsük le ebbe a mappába a scriptet, egy ékezetek nélküli névvel és 

.sh kiterjesztéssel. 

 

Bash scriptet használunk, amelyben megadjuk az eLAN-IR-003 eszköz IP címét, a device ID 

értékét és a fenti parancsot: 

#!/bin/bash 
curl -XPUT http://192.168.1.48/api/devices/1504003903232 -d 

'{"power_off":null,"ir codes":[3],"ir LED":1}' 

 

 

4. A script futtatásához állítsuk be a szükséges jogosultságokat: 

a. lépjünk be a „tulajdonságok”-hoz 

 
 

 

 

 

 



b. itt engedélyezzük az alábbiakat: 

 
 

5. Hozzunk létre egy „room” felületet, amelyben a jelenet-kezelő gombot 

elhelyezzük: 

 
Itt megadjuk a script elérési útvonalát, illetve kiválasztjuk a 

hangulatfény kimenetet. 

 

6. Ezután mentsük el a Connection serverre/iMM serverre a beállításokat 

és indítsuk újra az eszközt. 

7. Frissítsük le a telefon/tablet applikációt és próbáljuk ki a 

jelenetet. Ha mindent jól csináltunk, KÉSZEN VAGYUNK! 

 

 

 

 

 

 


