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Anotace 

Tato bakalářská práce se zabývá technologiemi inteligentních rodinných 

domů. Zaměřuje se na dům realizovaný v roce 2000, zhodnocení jeho 

dosavadního softwarového a hardwarového vybavení. Na základě tohoto 

rozboru je vypracován inovativní návrh řízení tohoto domu s využitím nové 

generace programovatelných automatů Tecomat Foxtrot a inteligentní 

elektroinstalace Inels II. Cílem této práce je nastínit možnosti moderních 

systémů domácí automatizace a následné generační porovnání se systémem 

z roku 2000. 

 

 

 

 

 

Abstract 

This bachelor thesis deals with home automation systems. It is focused onto 

intelligent family house built in 2000 and it functionally evaluates its software 

and hardware equipment. Based on this analysis, modern control design using 

new generation of programmable logic controllers Tecomat Foxtrot and 

intelligent house wiring Inels II is proposed. The goal of this bachelor thesis is 

to determine possibilities of modern home automation systems and to compare 

systems of two generations. 
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1 Úvod a cíl práce 

Cílem této práce je vytyčit možnosti inovace hardwarového a 

softwarového vybavení domu, v němž je nyní zabudován řídicí systém z roku 

2000. Původní technologii navrhl můj otec při výstavbě tohoto inteligentního 

rodinného domu v letech 1999-2000. V době, kdy jeho myšlenky získávaly 

reálnou tvář, nebylo příliš obvyklé, aby se k řízení domácností využívaly 

komponenty používané v průmyslové automatizaci. Dnes, po téměř 10 letech, je 

to běžnou praxí a automatizace budov se stala pro velké výrobce 

automatizačních prostředků lukrativní oblastí. 

V úvodu bakalářské práce vysvětluji základní pojmy z oblasti 

automatizace budov. V druhé kapitole představuji řešení řízení inteligentního 

rodinného domu z roku 2000. Následující kapitola se věnuje představení 

produktů domácí automatizace českých výrobců. Tyto produkty jsou pak 

použity při návrhu nového způsobu řízení a ovládání inteligentního rodinného 

domu ve čtvrté kapitole, která je nejrozsáhlejší a tvoří ústřední část mé práce. 

V poslední kapitole jsem shrnul a vyhodnotil poznatky této práce. 

1.1 Co jsou to inteligentní domy 

Inteligentní dům v nejširším možném smyslu slova je budova vybavená 

počítačovou a komunikační technikou, která předvídá a reaguje na potřeby 

obyvatel s cílem zvýšit jejich komfort, pohodlí, snížit spotřebu energií, 

poskytnout bezpečí a zábavu pomocí řízení všech technologií v domě a jejich 

interakcí s vnějším světem. [1] 

Pokud bychom tuto definici vzali doslova, mluvíme spíše o domech 

budoucnosti než o současné realitě. Nicméně díky rychlému růstu technických 

možností v posledních 10 letech se této vizi blížíme.  
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1.2 Přínosy pro obyvatele domu 

Myšlenkou inteligentního domu je zpříjemnit a usnadnit bydlení. 

Inteligentní dům je schopen propojit všechnu techniku tak, aby dokázala 

spolupracovat, a zároveň poskytne jednotný způsob ovládání. Toto ovládání by 

mělo být intuitivní – každý oprávněný uživatel domu by měl být schopen 

ovládat veškeré dostupné systémy v domě (osvětlení, vytápění, zabezpečení…). 

Vyššího komfortu se dosáhne zjednodušením a zrychlením ovládání. 

Činnosti, které se v domě dějí opakovaně a stávají se denní rutinou, zvládne 

dům bez zásahu uživatele. Inteligentní řízení tak správně nastaví topení, 

osvětlení, žaluzie či zabezpečovací systém. Případné změny v těchto 

automatických nastavení musí být proveditelné snadno a rychle.  

Další motivací pro výstavbu inteligentního rodinného domu je značná 

úspora energie. Díky elektronické regulaci topení a osvětlení lze ušetřit až 

třetinu nákladů na energii. Tato úspora je navíc doprovázena zvýšením pohodlí 

obyvatel. 

 

1.3 Rozdíl mezi klasickou a inteligentní elektroinstalací 

1.3.1 Klasická elektroinstalace 

Klasická elektroinstalace je realizována pouze pomocí silového vedení a 

neumožňuje modifikovat funkce systému bez zásahu do zapojení. Funkce 

každého ovladače je pevně dána tím, k jakému zařízení od něj vedou vodiče. 

Pokud chce uživatel udělat změnu, znamená to většinou natažení nových kabelů 

a tedy sekání omítek a jejich následnou opravu a nové malování. [7] 
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1.3.2 Inteligentní elektroinstalace  

Moderní způsob řešení tohoto problému se nabízí při použití tzv. 

inteligentní elektroinstalace. V klasické instalaci ovladač přímo spíná 

elektrický obvod a přes spínač se přivádí elektrická energie do spotřebiče. 

Inteligentní elektroinstalace rozdělila funkci domovního spínače do dvou 

přístrojů. 

Senzor je přijímač povelu od uživatele. Může mít podobu klasického 

vypínače a stejně se i chovat. Vysílá informaci, že „něco“ má být zapnuto. 

Aktor  je výkonový člen, který přijímá a zpracovává zprávy od senzoru a 

připojuje spotřebiče (světla, žaluzie, topení…) ke zdroji energie. 

Lze si tak zvolit, kterým vypínačem bude spotřebič ovládán, a kdykoliv 

dle požadavků uživatele tato při řazení změnit. 
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2 Řízení inteligentního domu z roku 2000 

V květnu roku 2000 byly aplikovány některé prvky průmyslové 

automatizace při výstavbě rodinného domu nedaleko Karlových Varů. Toto 

řešení je v provozu dodnes. Idea a realizace byla zásluhou mého otce, který 

využil know-how firmy Heitec, ve které v té době působil. 

Tento projekt byl založen na principu soustředění veškeré „inteligence“ 

provozu rodinného domu do jednoho místa. Motivací bylo vyhnout se v té době 

běžnému jevu, kdy byl rodinný dům vybaven automatikou pro vytápění, 

zabezpečujícím systémem, řízením solárního ohřevu, ale každý systém byl od 

jiného dodavatele a zařízení spolu nekomunikovala. 

Cílem autora bylo dům vybavit řídicím centrem, které softwarově i 

hardwarově odpovídá aktuálním nárokům obyvatel, avšak je možné ho díky 

jeho modularitě přizpůsobit rostoucím potřebám. 

Nasazeno bylo řešení založené na dvojici programovatelných automatů 

(PLC) Tecomat řady TC600 a komunikaci prostřednictvím SMS zpráv v síti 

GSM. Toto „řídicí centrum“ je umístěno v rozvodné skříni v přízemí, kam také 

vede veškerá kabeláž od jednotlivých komponent v domě. 

 
Obr. 2.1 – Tecomat řady TC600 
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2.1 Hlavní řídicí jednotka Tecomat TC600 

Hlavní řídicí jednotkou je programovatelný logický automat TC606, který 

je doplněn pro potřeby komunikace druhou jednotkou Tecomat TC603. 

PLC řady TC600 jsou volně programovatelné logické systémy určené pro 

řízení pracovních strojů a technologických procesů v nejrůznějších oblastech 

průmyslu. 

Automaty od firmy Teco byly vybrány, protože s nimi měl můj otec dobré 

zkušenosti z předchozích projektů a byly cenově nejdostupnější.  

2.1.1 Přehled základních parametrů PLC řady TC600 

 TC606 TC603 

Binární vstupy 16 12 

Tranzistorové výstupy 4 4 

Reléové výstupy 10 4 

Analogové vstupy 4 - 

Zdrojová pam ěť 
uživatelského programu 

32kB EEPROM (flash) 

Paměť uživatelského 
programu a dat 

32kB RAM 

Doba cyklu na 1k 
instrukcí 

13ms 

Tab. 2.1 Základní parametry PLC řady TC600 

2.1.2 Vstupy a výstupy 

V této podkapitole uvedu seznam vstupů a výstupů hlavní jednotky. 

• Binární vstupy 

� 4 vnitřní a 5 venkovních pohybových IR čidel 

� tlačítko v prvním patře pro aktivaci či deaktivaci alarmu 

� požární čidlo 

� soumrakové čidlo  

� signál HDO1 

                                                 
 
1 HDO – hromadné dálkové ovládání. Jedná se o způsob regulace odběru elektrické energie na dálku. 
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� relé, informující o přítomnosti napájení 230V 

• Analogové vstupy 

� 4 teplotní čidla � vnitřní 

� venkovní 

� teploty náběhové vody z kotle  

� teplota nad krbovými kamny) 

• Binární výstupy 

� 3 LED diody, které signalizují stav alarmu  

� vnitřní a venkovní siréna 

� signál pro resetování požárního čidla 

� ovládání 4 venkovních halogenových světel  

� kontakty relé ovládající kotel. 

2.2 Ovládání a komunikace 

Ovládání řídicího systému domu je možné výhradně pomocí operátorského 

panelu. Informace můžou uživatelé získávat i prostřednictvím komunikace přes 

SMS zprávy. 

2.2.1 Tecomat ID-04.  

Tecomat ID-04 je operátorský panel firmy Teco poskytující snadnou 

komunikaci řídicího systému s obsluhou. Panel je určen především pro spojení 

s programovatelným automatem Tecomat a je určen pro zástavbovou montáž. 

Tento operátorský panel je připojen na šroubovou svorkovnici 

automatu TC606 a komunikuje po sériové lince RS-485. Panel má pouze 

minimální vlastní inteligenci a pracuje systémem „co přijme, to zobrazí“.  

Je základním rozhraním mezi uživatelem a domem. Mezi jeho vybavení 

patří numerická klávesnice, funkční a kurzorové klávesy a čtyřřádkový displej, 

na kterém jsou zobrazovány veškeré důležité informace o stavu domu. Přes 

tento terminál je možné ovládat veškeré dostupné funkce v domě. 
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Obr. 2.2 – Ovládací panel Tecomat ID-04 a signalizační LED alarmu 

Po stisku funkční klávesy F1 je z jakéhokoliv stavu zobrazeno základní 

menu. V menu se uživatel pohybuje převážně pomocí funkčních kláves. 

V případě nastavování parametrů se může pohybovat i kurzorovým klávesami a 

pro zadání hodnoty využije číselnou klávesnici.  

 
Obr. 2.3 – Základní menu ovládacího panelu ID-04 

2.2.2 SMS komunikace 

K automatu TC603 je připojen GSM modul Ericsson GM12 komunikující 

po standardní sériové lince RS-232. Pomocí tohoto modulu jsou na 

předdefinovaná čísla odesílány SMS zprávy s informacemi o alarmech, 

přístupech do domu, výpadcích proudu atp. V původním záměru byla i možnost 

dálkového ovládání pomocí jasně definovaných SMS zpráv, ale vzhledem 

k náročnosti programování bylo z myšlenky ustoupeno. Pomocí SMS zprávy si 

mohou uživatelé zjistit hodnoty z vnitřního a venkovního teplotního čidla. 
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2.3 Zabezpečení domu 

Dům je vybaven 4 pohybovými IR čidly, jejichž reléový výstup v případě 

indikace pohybu spíná binární vstupy PLC typu TC606. K čidlům vede 

čtyřvodičový kabel - dva vodiče se starají o 12V napájení z baterií a zbylé dva 

2 vodiče přenášejí informaci o stavu čidla do PLC. Tato čidla plní poplachovou 

funkci, pokud je zapnut alarm. Ten lze na noc aktivovat jen pro přízemí. 

Ovládacími prvky alarmu jsou terminál ID-04 a mžikové tlačítko umístěné 

v prvním patře nad schody (je přímo napojeno na digitální vstup TC603). 

 

Ovládání Akce Reakce 

Ovládací terminál Zadání PIN Aktivace pro celý dům 

  Deaktivace pro celý dům 

  Deaktivace pro přízemí 

Tlačítko Přidržení po 5 sekund Aktivace pro přízemí 

 Mžikový stisk Deaktivace pro přízemí 
Tab. 2.2 Ovládání alarmu 

Zda je aktivován alarm a zda jen pro přízemí, nebo pro celý dům, může 

uživatel zjistit z indikačních LED diod, jež jsou umístěny v přízemí u terminálu 

ID-04 a v prvním patře u ovládacího tlačítka. O každé provedené akci je 

správce systému informován SMS zprávou. 

Nad vnitřním schodištěm je umístěn optický detektor kouře. V případě 

vniknutí do objektu nebo zjištění kouře se rozezní venkovní i vnitřní siréna 

spolu s rozsvícením halogenových světel umístěných pod střechou a zároveň se 

vyšlou standardní výstražné SMS zprávy na předem určené mobilní telefony a 

bezpečnostní službu. 

2.3.1 Venkovní osvětlení 

K detekci tmy je určen soumrakový spínač s čidlem umístěným v 

dostatečné vzdálenosti od domu. Okolí domu hlídá 5 venkovních pohybových 

IR čidel připojených společně se soumrakovým čidlem na binární vstupy 

automatu TC603. V podhledech domu jsou namontována čtyři halogenová 
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světla, z nichž každé je namontované na jedné straně domu. Tato světla jsou 

spínána výkonovými relé, která jsou ovládána binárními výstupy PLC. 

2.3.2 Záložní napájení 

V případě výpadku napětí je systém napájen ze dvou 12V záložních 

baterií. Přepnutí na záložní napájení se děje automaticky. Výpadek napětí je 

zjišťován pomocí 230V relé, které spíná binární vstup automatu TC606. Ten 

díky tomu může vyhodnotit přítomnost napájení a v případě absence přepnout 

na záložní napájení bateriemi. Všechny bezpečnostní funkce jsou tak zachovány 

a uživatelé jsou o výpadku informováni pomocí SMS. Navíc je možné ve 

vybraných pokojích využít nouzové 12V osvětlení. 

2.4 Vytápění 

Objekt je vybaven teplovodní soustavou s deskovými radiátory a 

odporovým elektrickým kotlem Protherm ovládaným reléovým výstupem 

automatu TC603. PLC spojitě měří 4 teploty – teplotu v referenční místnosti, 

venkovní teplotu, teplotu náběhové vody za kotlem a teplotu nad krbovými 

kamny.  

Regulace vytápění funguje ve 2 režimech: ekvitermním a dle teploty 

referenční místnosti. 

 
Obr. 2.4 – Informace panelu ID-04 o vytápění 
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2.4.1 Ekvitermní regulace 

Při ekvitermní regulaci je regulovanou veličinou teplota náběhové vody, 

která je lineární funkcí venkovní teploty. Uživatel tuto funkci definuje jako 

úsečku. Na ovládacím panelu zadá žádanou teplotu náběhové vody při -15°C a 

při 15°C. Automat poté v závislosti na venkovní teplotě reguluje teplotu 

náběhové vody, aby se pohybovala v hodnotách určených úsečkou (viz Obr. 

2.1). Uživatel může nadefinovat až 3 tyto úsečky. V praxi je dalších úseček 

využito v případě, že jsou subjektivní pocity z teploty umocněny ještě dalšími 

vlivy jako např. větrem či vlhkostí. Jako parametr zadává uživatel maximální 

resp. minimální hodnotu teploty náběhové vody. Tento parametr je definován 

z důvodu snížení překmitů při regulaci. Dalším parametrem je hystereze, která 

určuje, o kolik musí měřená teplota klesnout pod žádanou, aby byl opět spuštěn 

kotel. Kotel je z PLC ovládán dvoustavovým výstupem. 

 
Obr. 2.5 – Příklad závislosti teploty náběhové vody na venkovní teplotě 

V objektu jsou nainstalována krbová kamna. V případě, že obyvatelé 

zatopí v kamnech, je vytápění ostatních místností možné řídit ekvitermně. 

Kvůli automatickému přepnutí na ekvitermní režim byl umístěn teplotní senzor 

nad kamna, ale algoritmus nakonec nebyl naprogramován - vypnutí elektrického 

kotle zařídí teplotní čidlo v obývacím pokoji nebo se v místnostech přitápěných 
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krbovými kamny o úsporu spotřebované energie kotlem postarají termostatické 

ventily. 

2.4.2 Regulace dle teploty referenční místnosti 

V případě této regulace je regulovanou veličinou teplota, která je snímána 

teplotním čidlem v referenční místnosti – obývacím pokoji. Uživatel zadává 

žádanou teplotu v podobě lomené úsečky (Obr. 2.6). Na ovládacím terminálu 

zadá až 6 denních časů a požadovanou teplotu v daném čase. Těchto lomených 

úseček může nadefinovat až 6 a následně je přiřadit jednotlivým dnům v týdnu. 

 
Obr. 2.6 – Nastavení lomené úsečky na ovládacím panelu ID-04 

Dále se mohou měnit parametry hystereze a delta (překmitnutí teploty 

náběhové vody nad žádanou hodnotu), které pozměňují charakteristiku 

regulace. 

Kotel je ovládán binárním výstupem PLC. Je vypnut v případě, že měřená 

teplota v referenční místnosti je vyšší než žádaná, a je zapnut v případě, že 

měřená teplota je nižší než rozdíl žádané teploty a hystereze. Aby se zabránilo 

velkým překmitům při regulaci, je neustále porovnávána teplota náběhové vody 

s aktuálně nastavenou úsečkou ekvitermní regulace a v případě, že by teplota 

náběhové vody stoupla nad tuto úsečku o parametr delta, je kotel vypnut. 

2.5 Vyřešené a nevyřešené problémy 

V této podkapitole bych rád shrnul problémy, které se vyskytly při 

spouštění systému a následně v průběhu prvních let užívání. Zároveň bych chtěl 
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zmínit funkce, které nakonec z důvodu nedostatku času nebyly 

implementovány. 

V původních plánech autora byla možnost ovládat dům kompletně pomocí 

SMS zpráv, zejména pak nastavovat vytápění. 

Dále nebyla dotažena do konce funkce simulace osob v domě pomocí 12V 

osvětlení či hlídání zahrady pomocí PIR čidel, která nyní mají pouze funkci 

senzoru pro venkovní halogenová světla. 

Počátečním zájmem autora také byla možnost regulovat teplotu 

v jednotlivých pokojích. V roce 2000 však byly poměrně vysoké ceny 

termoregulačních pohonů, a tak bylo z této myšlenky ustoupeno. 

Ačkoliv byl systém navržen tak, aby ho bylo snadné rozšiřovat, ukázalo 

se, že orientace ve zdrojových kódech dělá po letech problémy i samotnému 

autorovi. Navíc jakákoliv softwarová změna vyžaduje připojení počítače 

s rozhraním RS-232, které u moderních notebooků už není standardem. Zde 

byla objevena velká nevýhoda PLC řady TC600, u kterého není možné vnitřně 

změnit čas, a tak při přechodu z letního času na zimní a naopak je nutné 

propojit PLC s počítačem. Pro tyto potřeby je v domácnosti uchováván letitý 

notebook. 

V počátcích provozu se řešil problém s falešnými impulsy z pohybových 

IR čidel, které způsobovaly alarm. Problém byl vyřešen podmínkou, že signál 

z pohybového čidla musí trvat alespoň 1 sekundu. 

Jako neřešitelný se ukázal následující problém s kotlem. Pokud je přerušen 

signál HDO, vypne se najednou kotel i čerpadlo náběhové vody, které normálně 

běží ještě 20 minut po vypnutí kotle. Tím zůstane teplá voda u čidla, ale voda 

v radiátorech vychladne. Po opětovném přijetí signálu HDO má automat 

informace o dostatečné teplotě náběhové vody a nevyšle signál k zapnutí kotle. 

Jedná se o problém kotle, nikoliv řídicího systému. Jelikož se ale tento jev 

vyskytuje jen zřídka (cca 1x za měsíc), nebyla úprava v automatice kotle 

Protherm provedena. 
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2.6 Zkušenosti z provozu 

V době tvorby této práce fungoval řídicí systém v domě necelých 9 let. Po 

této době je možné konstatovat, že splnil očekávání autora. Ačkoliv algoritmus 

vytápění byl postaven spíše na „selském rozumu“, než na sofistikovaných 

teoriích, ukázal se po dobu provozu jako velice vhodný. V domě udržoval 

žádanou teplotu a uspořil náklady za energie. V domě je elektřinou zajišťováno 

vytápění, vaření i ohřev vody, přitom celkové roční náklady za elektřinu se 

pohybují kolem 30.000Kč. Je nutno podotknout, že k ceně elektřiny je nutno 

připočítat ještě cenu zhruba 6 plnometrů dřeva, které se ročně spálí v krbových 

kamnech. I tak celkové náklady za energii nepřesáhnou cenu energií, kterou 

jsme dříve platili v třípokojovém panelákovém bytě. 

Počáteční náklady na tuto instalaci byly 80.000Kč. Více než polovinu 

z této částky stály programovatelné automaty. Do celkové částky není započítán 

čas, který autor strávil programováním a navrhováním tohoto systému (jednalo 

se z jeho strany o „hobby přístup“). Jsem přesvědčen, že po 8 letech v provozu 

byl tento systém zaplacený. 
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3 Představení použitých technologií 

V posledních několika letech výrazně vzrostla poptávka po domácí 

automatizaci. Důvody jsou jednoznačné – neustálý vývoj technologií a značný 

pokles ceny. Mezi největší aktéry na evropském trhu pro automatizace budov a 

domácností patří v současnosti firmy Honeywell, Siemens a Schneider Electric. 

Ačkoliv české firmy nedosahují věhlasu zahraničních konkurentů, mají co 

nabídnout. Pro svůj návrh jsem se proto rozhodl pokračovat v původních 

tendencích a zvolit ryze české systémy. 

3.1 Tecomat Foxtrot 

Tecomat Foxtrot (Obr. 3.1) je název programovatelného logického 

automatu (PLC) od české společnosti Teco a.s. Jedná se o modulární řídicí a 

regulační systém malé velikosti. Jeho modularita spočívá v široké škále 

periferních modulů, které je možné k základní jednotce připojit přes 

systémovou sběrnici (nazývanou TCL2). Díky vlastnostem interní sběrnice 

TCL2 je možné periferní moduly připojit až do vzdálenosti 300 m (metalickým 

kabelem) respektive 1500 m (pomocí převodníku optickým kabelem).  

 
Obr. 3.1 – Tecomat Foxtrot 
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Mezi tyto periferní moduly patří jednotky s binárními vstupy, výstupy a 

jejich kombinace, jednotky s analogovými vstupy a výstupy, modul obsahující 

dvě linky sběrnice CIB atd. Pro snadnou instalaci je možné montovat tyto 

moduly na DIN lištu. 

Široké komunikační možnosti Tecomat Foxtrot zahrnují rozhraní RS232, 

sběrnice CIB, 100Mbit Ethernet či slot na paměťové karty s možností uložení 

webových stránek atp. 

3.1.1 Porovnání možností dvou generací PLC 

Z níže uvedené tabulky (Tab. 3.1) je vidět patrný generační skok 

programovatelných automatů Tecomat Foxtrot a Tecomat TC600. Foxtrot svého 

předchůdce předčí ve všech parametrech. Při menších rozměrech je rychlejší, 

má větší paměť pro data a hlavně nesrovnatelně víc komunikačních možností. 

Zejména poslední vlastnost je důležitá při návrhu nového inteligentního řízení 

domu. 

 

 TC600 Foxtrot 

Paměť uživatelského programu 32 KB 
 

192 + 64 KB 

Doba cyklu na 1k logických instrukcí 13 ms 0,2 ms 

Celkový počet uživatelských registru 8 192 65 536 

Binární vstupy/výstupy 48/44 až 134 

Analogové vstupy/výstupy 24/8 až 80/20 

Možnosti komunikace 2x sériová linka Slot pro MMC kartu 
2x sériová linka 

Rozhraní Ethernet 10/100 Mb 
Sběrnice TCL2 

Sběrnice CIB / Inels 
Integrovaný Web server 

Rozměry modulu [mm] 141x182x69 106x95x65 
Tab. 3.1 Porovnání základních parametrů a vlastností PLC dvou generací 
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3.2 Systém inteligentní elektroinstalace INELS 

INELS je sofistikovaný systém inteligentní elektroinstalace vyvinutý 

firmou Elko EP. Je určený zejména pro spínání, stmívání, regulaci, měření a 

sledování stavů v objektech. Je založen na dvouvodičové datové sběrnici CIB, 

která prochází celou budovou. Na tuto sběrnici jsou sériově připojeny všechny 

prvky (aktory a senzory) vyměňující si navzájem informace prostřednictvím 

datových paketů. Jednotlivým prvkům lze přiřazovat funkce a nastavovat jejich 

provozní parametry. 

3.2.1 Prvky systému INELS 

Prvky systému inteligentní instalace INELS můžeme rozdělit do několika 

skupin. Základním rozdělením je na senzory a aktory. Senzory snímají 

informace z místností, naopak aktory jsou prvky, skrz něž se vykonávají 

příslušné akce. Následuje představení nejdůležitějších jednotek INELS, které 

jsem použil při inovaci instalace v rodinném domku. 

3.2.1.1 Senzory 

• Multifunk ční jednotka SOPHY2-L 

Tato jednotka v sobě zahrnuje teplotní senzor, senzor intenzity okolního 

osvětlení, přijímač infračerveného (IR) signálu, vysílač infračerveného (IR) 

signálu, jedno dvoustavové tlačítko, 4 univerzální vstupy a reproduktor. 

 
Obr. 3.2 – Multifunkční jednotka SOPHY2-L 
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• Jednotka vstupů IM2-80B 

Jednotka vstupů IM2-80B je určena pro připojení až 8 zařízení s 

bezpotenciálovým kontaktem. Jednotka generuje napájecí napětí 12V pro 

napájení externích prvků jako jsou PIR senzory, požární detektory, okenní 

čidla a jiné. Jednotka je vybavena vstupem pro připojení teplotního senzoru. 

 
Obr. 3.3 – Jednotka vstupů IM2-80B pro montáž do instalační krabice 

• Nástěnné skupinové ovladače s krátkocestným ovládáním WSB2 

Ovladače mohou být jednotlačítkové - dvoukanálové (WSB2-20), 

dvoutlačítkové - čtyřkanálové (WSB2-40) a čtyřtlačíkové - osmikanálové 

(WSB2-80). Každý ovladač je vybaven integrovaným senzorem teploty. 

Tlačítkům lze přiřadit různou funkci nebo i soubor funkcí, a tak je možné 

jedním tlačítkem ovládat několik spotřebičů zároveň. 

• Nástěnná čtečka karet WMR2-11 

Jednotka WMR2-11 je RFID1 zařízení, určené pro čtení čipových karet, 

klíčenek, apod. Čtečka karet je koncipována do stejného designu jako typ 

skupinového ovladače WSB2-20 a převzala i veškeré jeho další funkce. 

3.2.1.2 Aktory 

• Spínací dvoukanálová jednotka SA2-02B 

Jednotka SA2-02B je určena pro spínání spotřebičů a zátěží (termoelektrické 

hlavice, konvektory atd.). Tato jednotka obsahuje 2 relé se spínacím 

                                                 
 
1 identifikace na rádiové frekvenci 
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bezpotenciálovým kontaktem. Každý výstupní kontakt je možné ovládat a 

adresovat samostatně. 

 
Obr. 3.4 Spínací dvoukanálová jednotka SA2-02B 

• GSM brána GSM2-01 

Prostřednictvím brány GSM2-01 a mobilního telefonu lze SMS zprávami 

ovládat systém a naopak ze systému získávat informace o jeho stavu a 

aktuálních událostech. 

3.3 Vývojové prostředí Mosaic a norma IEC EN 61131-3 

Mosaic je vývojové prostředí od firmy Teco a.s., umožňující vytvářet 

aplikační programy pro všechny řady PLC Tecomat. Toto vývojové prostředí 

obsahuje simulátor PLC, který umožňuje ladění programů bez nutnosti připojení 

reálného PLC. Dále obsahuje nástroj pro tvorbu dialogů pro operátorské panely, 

které dokáže i simulovat. Je možné v něm navrhovat a ladit PID regulátory, či 

tvořit XML stránky, které mohou být využity webovým serverem jednotky 

Foxtrot. 

Komunikace Mosaicu s řídicím systémem probíhá přes sériový kabel, 

Ethernet nebo USB. 

Vývojové prostředí Mosaic podporuje programování podle normy 

IEC EN 61131-3. Programy napsané dle této normy se skládají ze softwarových 

prvků, které jsou napsány v některém z jazyků definovaných normou. Tyto 

softwarové prvky jsou programy, funkční bloky a funkce a souhrnně jsou 
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označovány jako programové organizační jednotky. Každá programová 

organizační jednotka se skládá ze dvou základních částí: deklarační a výkonné. 

V deklarační části se definují proměnné a ve výkonné části vlastní příkazy pro 

realizaci požadovaného algoritmu. 

 Programovat je možno ve 4 jazycích - dvou textových (ST, IL) a dvou 

grafických (LD, FBD). V rámci jednoho programu je možné tyto jazyky 

kombinovat. 

3.3.1 Jazyk ST (jazyk strukturovaného textu) 

Jedná se o velmi výkonný vyšší programovací jazyk s kořeny 

v programovacích jazycích Pascal a C. Obsahuje všechny podstatné prvky 

moderního programovacího jazyka. Algoritmus zapsaný v jazyce ST můžeme 

rozdělit na jednotlivé příkazy, které se používají pro výpočet a přiřazení 

hodnot, volání funkcí a funkčních bloků. 

  
Obr. 3.5 Příklad programu zapsaného v jazyce ST 

3.3.2 Jazyk IL (jazyk seznamu instrukcí) 

Jazyk IL se řadí mezí nízkoúrovňové jazyky typu assembler a řadí se mezi 

řádkově orientované jazyky. Skládá se ze sekvence instrukcí, kde každá 

instrukce začíná na novém řádku. 

PROGRAM Example_ST  
VAR  
StartStop : fbStartStop;  
running : BOOL;  
END_VAR  
// vyvolani instance funkcniho bloku  
StartStop (stop := FALSE, start := TRUE, output => running);  
END_PROGRAM  
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Obr. 3.6 Příklad programu zapsaného v jazyce IL 

3.3.3 Jazyk LD (jazyk kontaktních schémat) 

Jazyk LD má svůj původ v elektromechanických reléových obvodech. Je 

založen na grafické reprezentaci reléové logiky. Jeho primární určení je 

zpracování booleovských signálů. 

 
Obr. 3.7 Příklad programu zapsaného v jazyce LD 

3.3.4 Jazyk FBD (jazyk funkčního blokového schématu) 

Principem jazyka FBD je propojování funkčních bloků a funkcí. Stejně 

jako v jazyce LD jsou funkce a funkční bloky označovány obdélníkem. Rozdíl 

v těchto jazycích je v tom, že zatímco v jazyce LD se po spojnicích mezi prvky 

mohou přenášet pouze hodnoty datového typu BOOL, v jazyce FBD je možno 

po těchto spojnicích přenášet hodnoty libovolného datového typu. 

PROGRAM Example_IL  
VAR  
tmp1, tmp2 : BOOL;  
END_VAR 
Step1: LD %X1.2  // load bit from PLC input  

AND tmp1   (* AND temporary variable *)   
ST %Y2.0  (* store to PLC output *)  

(* empty instruction *) 
Step2:    (* label *)   

LDN tmp2 
END_PROGRAM  
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Obr. 3.8 Příklad programu zapsaného v jazyce FBD 

3.4 Reliance – SCADA/HMI systém 

Reliance je vizualizační systém SCADA/HMI1 pro monitorování a řízení 

technologických procesů v reálném čase. Reliance se využívá s monitorovacími 

a řídicími systémy v různých průmyslových oblastech a mimo jiné i v oblasti 

automatizace budov. 

Reliance je tvořena několika SW moduly: 

3.4.1 Vývojové prostředí: Reliance design 

Program, v němž se vytváří vizualizační projekt. V rozšířené variantě 

Enterprise zahrnuje podporu práce v síti a webovou podporu pro šíření dat 

sítí internet a intranet. 

3.4.2 Runtime modul: Reliance runtime server 

Jedná se o program, který zajišťuje běh vizualizačního projektu u cílového 

uživatele. Má tyto funkce: 

• Komunikace s drivery připojených stanic 

• Grafické zobrazení technologických dat a poruchových hlášení  

• Správa, přihlašování a odhlašování uživatelů  
                                                 
 
1 SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) znamená supervizní řízení a sběr dat. Zpravidla je 
to software fungující nad skutečným řídicím systémem. HMI (Human Machine Interface) znamená 
rozhraní mezi člověkem a strojem. 
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• Zajišťuje zasílání povelů od uživatelů s příslušnými právy 

• Poskytuje technologická data a poruchová hlášení (aktuální i historická) 

webovým klientům Reliance J a zajišťuje předávání a vykonávání povelů od 

těchto klientů. 

3.4.3 Webový klient: Reliance J 

Reliance J je Java Applet určený pro zobrazení vizualizačních schémat s 

aktuálními hodnotami klientům sítě Internet/Intranet. Reliance J umožňuje 

sledování technologie pomocí internetového prohlížeče podporujícího jazyk 

Java - dokáže zobrazit vizualizaci vytvořenou ve vývojovém prostředí a není 

tedy třeba tvořit zvláštní webovou verzi. Jako datový zdroj využívá Reliance 

runtime server, od kterého získává aktuální hodnoty i archivní data protokolem 

TCP/IP. 
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4 Inovativní návrh řízení rodinného domu 

Po představení produktů pro domácí automatizaci v předchozí kapitole 

bych se nyní rád věnoval začlenění těchto komponent do již zmiňovaného 

domu. Dle zadání bude základem modernizace programovatelný automat 

Tecomat Foxtrot, na který budou připojeny pomocí CIB sběrnice komponenty 

systému Inels druhé generace. Ačkoliv nabídka komponent Inels II je široká, 

bylo díky individualitě tohoto projektu nutné použít i některé produkty jiných 

firem. 

Cílem projektu je výběr jednotlivých komponent inteligentní 

elektroinstalace, návrh jejich rozmístění v domě a návrh způsobů komunikace 

mezi těmito komponentami. Dále by se mělo zvážit, jakým způsobem bude 

inteligentní dům ovládán. 

Odrazovým můstkem pro technologický návrh inteligentní budovy jsou 

požadavky obyvatel na úroveň komfortu, zabezpečení atp. Je nutné si dopředu 

stanovit žádaný stupeň automatizace, jelikož je úměrný ceně projektu. V mém 

návrhu uvažuji automatizaci v podobě nezávislého ovládání světel a topení 

v obytných místnostech, širokých možností ovládání a komunikace, 

propracovaného přístupového systému. Celková cena za komponenty by neměla 

překročit 180.000,- Kč. Předpokládám zhruba stejné výdaje spojené 

s konstrukčními změnami v domě a s programováním logických automatů.  

4.1 Komunikace a ovládání 

Je důležité, aby ovládání inteligentní rodinného domu bylo intuitivní a 

přehledné. Ovládání by mělo zahrnovat veškeré funkce, které by běžný uživatel 

mohl potřebovat změnit. Není přípustné, aby bylo natolik složité, že k jeho 

řízení bude nutný proškolený odborník. Nesmí se pro uživatele stát noční 

můrou, obsluhu domu by měli zvládnout i technicky méně zruční obyvatelé, a 

proto je nutné tomuto rozhraní člověk – dům věnovat značnou pozornost. 
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Každou automaticky vykonávanou funkci musí být možné snadno 

přenastavit, či automatické řízení úplně vyřadit a přepnout na „ruční řízení“. 

Jsou totiž okamžiky, kdy je přílišná inteligence na obtíž. 

Uživatel bude moci ovládat dům těmito způsoby: dotykovým panelem, 

pomocí internetového prohlížeče, SMS zprávami a dálkovým ovládáním. 

4.1.1 Dotykový panel Touch 

Současný ovládací panel bude nahrazen dotykovým panelem TOUCH51. 

Jedná se o operátorský panel s dotykovou obrazovkou, primárně určený pro 

montáž do rozvaděčů. Slouží především k vizualizaci řídicích systému. Jeho 

základ tvoří procesorová deska s integrovanými periferiemi, procesorem a 

pamětí RAM a pevným diskem. Dotykový panel využívá odporové snímání 

dotyku.  

Tento panel je ve své podstatě průmyslovým PC s operačním systémem 

Windows XP. Díky tomu je na něm možné spustit Reliance runtime server, 

který bude zobrazovat vizualizaci řídicího procesu domu s možností ho ovládat. 

Navíc bude obstarávat komunikaci s ostatními počítači, které se budou 

připojovat k řídicímu systému vzdáleně přes internet. 

Vizualizace na tomto panelu musí být navržena s ohledem na přehlednost 

a snadnost nastavení základních funkcí, upotřebitelných každý den. Zaškolení 

uživatelé s příslušnými přístupovými právy budou moci zobrazit i rozšířené 

ovládací prostředí, kde bude možné měnit veškeré parametry a nastavení 

řídicího systému. 

K řídicímu systému (hlavní jednotce Foxtrot) bude tento panel připojen 

pomocí Ethernet rozhraní. 
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Obr. 4.1 Příklad vizualizace pokoje na panelu TOUCH [4] 

4.1.2 Ovládání pomocí internetového prohlížeče 

Pomocí internetového prohlížeče nainstalovaného na běžném PC bude 

možno s příslušnými přístupovými právy ovládat řídicí systém domu stejně jako 

z ovládacího panelu.  

Tuto dálkovou správu umožňuje applet Reliance J, který se spouští 

otevřením HTML stránky (umístění appletu volí zpravidla autor vizualizace). 

Nejprve je stažen vlastní applet Reliance J a následně dojde k načtení souborů 

vlastní vizualizace, shodné s vizualizací na ovládacím panelu TOUCH. 

Je nutné zmínit, že v dnešní době mají internetové prohlížeče i mobilní 

telefony střední a vyšší třídy, či je možné se k internetu připojit pomocí PDA. I 

tato zařízení se tak mohou stát prostředky k ovládání řídicího systému. Velký 

potenciál vidím v PDA zařízení, které bude v domě přes wi-fi připojené k síti a 

bude tak sloužit jako dálkový ovladač k veškerým funkcím domu. 
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4.1.3 Komunikace pomocí SMS zpráv 

Komunikace s řídicím systémem bude možná pomocí přesně definovaných 

SMS zpráv. Toto ovládání bude umožňovat omezenou škálu nastavení funkcí.  

Jeho smyslem je okamžitá adaptace domu na změnu aktuálních požadavků 

uživatele. 

Uživatelé budou moci být informováni SMS zprávami o alarmech, 

výpadcích proudu atp. Příjem a vysílání SMS zpráv bude zajišťovat GSM brána 

GSM2-01 připojená k PLC Foxtrot pomocí rozhraní RS232. 

Následuje přehled možné SMS komunikace. Příkazy jsou zprávy od 

uživatele do řídicího systému, informace jsou SMS zprávy, které přicházejí 

z automatu a informují uživatele o aktuálním stavu. Zaslání některých informací 

může být podmíněno předcházejícím příkazem. 

 

Vytápění 

  Příkazy:  Nastavení aktuální žádané teploty v celém domě 

       Nastavení aktuální žádané teploty v místnosti 

       Žádosti o zaslání informací o teplotách 

  Informace: Aktuální teploty z jednotlivých čidel 

       Aktuální žádané teploty v místnostech 

     

Osvětlení 

  Příkazy:  Rozsvícení světel v jednotlivých místnostech 

       Rozsvícení venkovních světel 

 

Zabezpečení 

  Příkazy:  Odemknutí vchodových dveří 

       Aktivace/deaktivace alarmu 

       Žádosti o zaslání informací o stavu zabezpečení 

   

  Informace: Stav alarmu 

       Nepovolený vstup 

       Výpadek napájení 

       Informace o osvětlení, okenních čidlech 
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SMS zprávy odesílané uživateli budou logicky formulovány. Příklady 

takových zprávy můžeme vidět níže. 

!TOPENI.OBYVAK.NASTAV.23 

?TOPENI.DUM.STAV 

!ALARM.DUM.ODEMKNI 

?ALARM.DUM.STAV 

 

První znak zprávy určuje, zde se jedná o příkaz (!) či žádost (?). Následuje 

několik slov, oddělených tečkou, které určují oblast řízení, místnost, akci a 

případně žádanou hodnotu. 

4.1.4 Ovládání pomocí nástěnných ovladačů WSB2 

Klasické vypínače budou nahrazeny vypínači INELS WSB2-40, které jsou 

přes sběrnici CIB připojeny k PLC. Použity budou zejména k ovládání světel, 

ale zasvěcení uživatelé s nimi budou moci i nastavovat teplotu v pokojích. 

Jelikož v domě bydlí postižená osoba a čas od času přijde návštěva, je žádoucí, 

aby se tyto ovladače na první dotyk chovaly intuitivně. 

4.1.5 Pomocí dálkových ovladačů 

V ložnicích a v obývacím pokoji budou instalovány jednotky SOPHY2-L, 

které umožňují přijímat IR signál od dálkových ovladačů, a tak v těchto 

místnostech bude možno ovládat teplotu či osvětlení dálkovým ovladačem. 

 
Obr. 4.2 Základní dálkový IR ovladač 
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4.2 Vytápění 

Jedním z hlavních motivací pro integraci inteligentních systémů do 

rodinných domů je úspora prostředků. Těmito prostředky může být čas, ale 

v první řadě jsou to nižší náklady, dosažené optimalizací spotřeby energie. 

Akční člen topení zůstane stejný – elektrický odporový kotel Protherm, 

který bude ovládán binárním výstupem PLC Foxtrot.  

Senzory teploty v ložnicích a v obývacím pokoji budou multifunkční 

jednotky SOPHY2-L. V koupelnách, v hostinském pokoji a v technologické 

místnosti budou teplotu snímat teplotní senzory TC připojené na jednotky 

INELS s termistorovým vstupem. 

Jako aktory pro regulaci teploty budou ve všech obytných místnostech na 

topných tělesech nainstalovány termopohony ALPHA AA 230V s tichým 

provozem ovládané spínacími jednotkami INELS SA2-02. 

V obývacím pokoji jsou umístěna krbová kamna, od nichž proudí teplý 

vzduch průduchy ve stropě do horních dvou větších ložnic. Jako indikátor 

zatopení bude nad kamny připevněn teplotní senzor TC. PLC bude hlídat 

zvýšení teploty v místě tohoto senzoru. Pokud vyhodnotí, že v kamnech bylo 

zatopeno, bude vypnut elektrický kotel. V tomto případě se teplota v pokojích, 

které nejsou vytápěny kamny, bude regulovat těmito akčními členy: 

• V průduších nad kamny budou instalovány ventilátory MULTIVAC SR 

SILENT ovládány spínacími jednotkami INELS SA2-02. Tyto ventilátory 

budou regulovat přísun teplého vzduchu do ložnic 

• V koupelnách a menší ložnici budou umístěny elektrické konvektory Atlantic 

(o výkonu 1000W) ovládané taktéž spínacími jednotkami INELS SA2-02.  
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4.2.1 Ovládání vytápění 

Pomocí vizualizace bude možné nastavit podobné teplotní křivky, jaké 

jsou v domě využívány dnes, ale nastavení bude pro jednotlivé místnosti. Pro 

přehlednost se bude toto nastavení provádět v tabulce. 

Obr. 4.3 Příklad vizualizace nastavení křivek vytápění pro všední den 

Pomocí SMS zpráv bude možné nastavit okamžitou teplotu pro celý dům, 

jednotlivé místnosti, nebo zjistit informace o aktuálních a žádaných teplotách 

ze všech místností. Tento způsob nastavení teplot bude výhodný v případě, že 

se uživatel vrací domů a v předpokládanou dobu příjezdu by v domě ještě nebyl 

dostatečný tepelný komfort. 

Aktuální žádanou teplotu v místnostech bude možno měnit i pomocí 

nástěnných ovladačů WSB. Pokud uživatel stiskne a podrží obě horní tlačítka 

ovladače po dobu 5 sekund, bude moci každým stiskem jednoho z dolních 

tlačítek snížit teplotu o 0,5°C a stiskem jednoho z horních o 0,5°C zvýšit. 

4.3 Systém domovního zabezpečení EZS 

EZS (elektronická zabezpečovací signalizace) systémy jsou určeny 

k ochraně osob, majetku a informací. Jejich úlohou je odhalit a signalizovat 

Křivky1 - Nastavení žádaných teplot (°C) 
 

Čas 6:00 ↓ ↑ 7:30 ↓ ↑ 14:30 ↓ ↑ 18:00 ↓ ↑ 20:00 ↓ ↑ 20:30 ↓ ↑ 

Obývák 22 ↓ ↑ 19 ↓ ↑ 21,5 ↓ ↑ 22 ↓ ↑ 22 ↓ ↑ 19 ↓ ↑ 

Koupelna1 23,5 ↓ ↑ 19 ↓ ↑ 21,5 ↓ ↑ 23 ↓ ↑ 23 ↓ ↑ 21 ↓ ↑ 

Koupelna2 23,5 ↓ ↑ 19 ↓ ↑ 21,5 ↓ ↑ 23 ↓ ↑ 23 ↓ ↑ 21 ↓ ↑ 

Adam 21,5 ↓ ↑ 19 ↓ ↑ 19 ↓ ↑ 21 ↓ ↑ 21 ↓ ↑ 19 ↓ ↑ 

Ložnice 21,5 ↓ ↑ 19 ↓ ↑ 19 ↓ ↑ 20 ↓ ↑ 21 ↓ ↑ 19 ↓ ↑ 

Vítek 21,5 ↓ ↑ 19 ↓ ↑ 21 ↓ ↑ 21,5 ↓ ↑ 21 ↓ ↑ 19 ↓ ↑ 

Hosté 19 ↓ ↑ 18,5 ↓ ↑ 19 ↓ ↑ 19 ↓ ↑ 19 ↓ ↑ 19 ↓ ↑ 

Sklad 16 ↓ ↑ 16 ↓ ↑ 16 ↓ ↑ 16 ↓ ↑ 16 ↓ ↑ 16 ↓ ↑ 
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jakýkoliv pokus o vniknutí nepovolané osoby do domu, případně sledovat její 

pohyb.  

Pokud je nepovolené vniknutí potvrzeno, následuje posloupnost 

předdefinovaných akcí (obeznámení bezpečnostní služby, spuštění sirén, 

rozsvícení všech světel atp.). Předpokladem pro spolehlivé fungování 

bezpečnostního systému je vzájemná komunikace mezi jednotlivými prvky EZS 

a řídicí jednotkou. Ta je schopna vyhodnotit aktuální dění v domě a v případě, 

že dojde k některé z předdefinovaných situací i podniknout příslušnou akci. To 

vše bez zásahu uživatele. 

Elektronické zabezpečení domu bude obstarávat: 

• 8 pohybových IR čidel JS-10 „Harmony“ 

• 27 magnetických dveřních kontaktů 

Tato čidla budou integrována do všech dveřních a okenních rámů. Společně 

s pohybovými čidly JS-10 budou připojena na vstupní jednotky Inels a 

napájena 12V. Jejich výstupy budou informovat řídicí systém o možných 

vniknutí, ale zároveň budou moci pomocí SMS zprávy informovat 

odcházejícího obyvatele, že zapomněl některé okno zavřít. 

Zde je prostor pro další možné rozšíření bezpečnostních systémů. Vchodové 

dveře budou trvale zabezpečeny elektromechanickým zámkem, ale ostatní 

dveře domu budou zamčeny klasickými zámky. Dveřní magnetický kontakt 

nás informuje o tom, že jsou dveře zavřené, nikoliv však zamčené. Instalovat 

elektromechanické zámky do všech dveří by bylo finančně značně náročné. 

Mohli bychom však umístit do dveřního rámu mikrospínač, na který by při 

zamknutí narazila závora zámku. Získali bychom tak levnou a účinnou 

indikaci zamknutí dveří a systém by nás mohl při aktivaci alarmu 

informovat, že některé dveře zůstávají odemčené.  

• Vnit řní a venkovní siréna 

Tyto sirény není třeba obnovovat. Budou použity ty ze stávající instalace. 

• Bezpečnostní kamera Axis 207 

Jedná se o IP kameru s audio záznamem připojenou k síti přes rozhraní 

ethernet. Tato kamera obsahuje web server, což umožňuje monitoring 
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prostoru přes běžný internetový prohlížeč. Aby bylo zajištěno soukromí 

obyvatel domu, bude kamera aktivní pouze v případě, že řídicí systém 

zaznamená neoprávněné vniknutí. Aktivace proběhne sepnutím jejího 

digitálního vstupu. Následně bude pořízen video záznam, který bude nahrán 

na FTP server a případně rozeslán na předdefinované emailové adresy. 

• Autoriza ční přístupový systém 

Tento systém má v řízení a zabezpečení budovy široké možnosti využití. Ve 

svém návrhu jsem využil čtečku magnetických karet WMR2. Ta bude 

umístěna venku u vchodových dveří. Bude nutno zajistit její dostatečné krytí, 

jelikož původně je určena pro interiérové použití. 

Po identifikaci uživatele magnetickou kartou bude spuštěna série funkcí, 

kterým se budu blíže věnovat v kapitole 4.7.1. 

Moderní doba si žádá pokrok, a tak by bylo možné čtečku magnetických 

karet nahradit snímačem otisku prstů nebo jiného biometrického údaje. 

• Elektromechanický zámek Abloy EL460 

Jedná se o samozamykací elektromechanický zámek (při každém zavření 

dveří se automaticky vysune závora zámku). Vnější klika zámku bude 

uvolňována reléovým výstupem PLC Foxtrot, které bude vyhodnocovat 

autorizace z čtečky karet. Stisknutím aktivované nebo vnitřní kliky je závora 

zatažena do těla zámku a následně odblokována střelka. Zámek je vždy 

možné odemknout cylindrickou vložkou z obou stran dveří nebo stiskem 

kliky z vnitřní strany dveří. [5] 

4.4 Systém požárního zabezpečení EPS 

EPS neboli elektronická požární signalizace je na rozdíl od EZS aktivní 

stále. EPS zabezpečí, že detekce případného požáru proběhne v co možná 

nejčasnějším stadiu jeho vzniku. Prvotními příznaky vzniku požáru je kouř 

(dříve než zvýšená teplota), který představuje významné nebezpečí pro 

obyvatele domu. Proto jsem v mém návrhu rozšířil počet senzorů kouře na 2 

kusy. Jedno bude umístěno nad schodištěm a druhé bude v obývacím pokoji 
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nedaleko krbových kamen, která považuji za nejrizikovější zdroj případného 

požáru. 

4.5 Řízení osvětlení 

Osvětlení je jeden ze základních parametrů, které vytvářejí příjemné 

pracovní a obývací prostředí. Je nutno dbát nejen na ergonomii osvětlení, ale 

zároveň i na individuální, proměnlivé požadavky uživatelů na způsob osvětlení 

jejich prostorů. 

Díky distribučnímu systému INELS bude i osvětlení řízeno hlavní řídicí 

jednotkou. K ovládání světel budou primárně sloužit nástěnné ovladače WSB2 a 

vyhodnocovány budou i informace ze senzoru intenzity světla v multifunkčních 

jednotkách SOPHY2-L. Světla budou k silovému vedení připojována pomocí 

spínacích jednotek SA2-02B. Je jen otázkou programu, které ovladače budou 

daná světla ovládat. 

Použití ovladačů INELS nabízí široké možnosti využití. Jelikož však 

v domě žije i mentálně postižený člověk a čas od času je očekávána návštěva, je 

žádoucí, aby se ovládání světel chovalo standardně. Neznalá návštěva si tak 

bude moci rozsvěcet, aniž by poznala, že ovládá inteligentní elektroinstalaci. 

Zasvěcený uživatel si však bude moci přidržením ovládacího tlačítka po dobu 5 

sekund vynutit i pokročilejší funkce jako rozsvícení či zhasnutí celého patra 

atp. 

K úspoře energie povede algoritmus rozsvěcení na chodbě. Předpokládá 

se, že obyvatelé chodbou prochází a nezdržují se v ní po delší dobu. Proto, 

pokud uživatel na chodbě rozsvítí a senzory pohybu nezaznamenají po dobu 2 

minut žádný pohyb, budou světla automaticky zhasnuta. Volitelnou bude funkce 

automatického rozsvěcení světel na chodbách, ale i v jiných místnostech. Řídicí 

systém v dané místnosti rozsvítí, pokud PIR čidlo zaznamená pohyb. 
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4.5.1 Nízkonapěťové LED osvětlení 

V případě výpadku proudu by neměla být první starost uživatelů, kde 

najdou svíčky a zápalky k jejich zapálení. Z tohoto důvodu bych navrhoval 

umístit do všech místností 24V LED svítidla NS-D-W32 s 32 LED diodami a 

příkonem 2,2W.  (Svítidla a jejich spínací jednotky nejsou zahrnuty v nákresu 

ani cenové kalkulaci). Tato světla by byla při výpadcích napájení automaticky 

rozsvěcena v místnostech, kde do té doby bylo zapnuto 230V osvětlení.  

 
Obr. 4.4 LED svítidlo NS-D-W32/24 

4.6 Integrace produktů Inels 

V této podkapitole bych se chtěl detailněji zaměřit na rozvržení umístění 

produktů Inels. Pro názornost jsem vypracoval i zjednodušený nákres 

elektroinstalace pro obě patra (Obr. 4.6 a 4.7). 

V rodinném domě bude integrováno několik dvouvodičových sběrnic CIB. 

Na tuto sběrnici budou připojeny jednotlivé jednotky Inels (vstupní, spínací, 

multifunkční…), ke kterým jsou připojeny koncové prvky (Tab. 4.1). 

Spínací jednotky a jednotky vstupů jsou navržené k instalaci do 

instalačních krabic. Multifunkční jednotka SOPHY2-L, nástěnné ovladače 

WSB2 nebo čtečka WMR2 jsou provedeny v interiérovém designu a svým 

vzhledem nebudou na obtíž. 
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Označení vstupu jednotky  
připojené k CIB 

Inels jednotka 
připojená na 

CIB 
Vstupy Výstupy 

SOPHY2-L 2 tlačítka, senzor teploty a intenzity světla, 
příjem signál z IR dálkového ovládání, 

možnost připojení dalších vypínačů 

Ovládání TV, audio 
přes IR signál 

IM2-_0B PIR čidla, dveřní kontakty, detektor kouře, 
senzor teploty 

Napájení 12V 

SA2-02B Senzor teploty Termopohony, 
svítidla, ventilátory 

WSB2-40 4 tlačítka  

WMR2-11 2 tlačítka, informace o magnetických kartách  
Tab. 4.1 Možné vstupy a výstupy vybraných jednotek Inels 

Na nákresu elektroinstalace si můžeme všimnout, že krom značek 

použitých prvků je uveden i jejich popis. Tento popis byl inspirován 

dokumentací systému INELS a jeho vysvětlení je patrné z obrázku. (Obr. 4.5) 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Obr. 4.5 Popis prvku připojeného na CIB sběrnici 
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Obr. 4.6 Nákres elektroinstalace v přízemí 
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Obr. 4.7 Nákres elektroinstalace v 1.patře 

 

 
Silové vedení 

230V 
 

 
SA2-02B   Ventilátor 

 
Připojení na 

jednotku Inels 
  WSB2-40   

Magnetický dveřní 
kontakt 

 Sběrnice CIB   Svítidlo   Dvojzásuvka 

 
SOPHY2-L   

PIR senzor  
JS-10 

  Konvektor 

 
IM2-40B   

Optický 
detektor kouře 

  Teplotní senzor 

 
IM2-80B   Rozvodná skříň    

Tab. 4.2 Legenda k nákresu 
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4.7 Hlavní algoritmy řízení 

Prezentace a tvorba kompletního algoritmu pro řízení inteligentního 

rodinného domu překračuje rozsah této bakalářské práce. Zvolil jsem ale 

několik zajímavých algoritmů řídicího systému, které nastíním v následujících 

podkapitolách. Pro tvorbu veškerých algoritmů pro inteligentní rodinný dům je 

především nutné znát individuální požadavky obyvatel. 

4.7.1 Koncepce programu 

Uživatelský program bude vytvořen ve vývojovém prostředí Mosaic. 

V tomto prostředí jsou k dispozici knihovny funkčních bloků, které značně 

ulehčí práci při programování. S jednotlivými vstupy a výstupy jendotek Inels 

připojených přes CIB sběrnici bude programátor pracovat stejně jako s 

ostatními standardními vstupy a výstupy automatu Foxtrot.  

Pro oblast technického zařízení budov jsou připraveny knihovny funkčních 

bloků, které v prostředí Mosaic umožňují realizovat základní funkce – vytápění, 

osvětlení, funkce EPS a EZS apod. Pomocí těchto funkčních bloků je možné 

efektivně tvořit i rozsáhlé a technologicky složité aplikace v oblastech řízení 

budov. 

4.7.2 Navržené algoritmy spojené s přístupovým systémem 

 

Autorizace magnetickou kartou  

  

uživatel identifikován? 

IF  ne THEN sms administrátorovi 

ELSE  

odchází? 
 IF ano THEN odchod  (uživatel xyz)  

 ELSE  příchod (uživatel xyz) 

 

 
příchod  (uživatel xyz) 

povolen p řístup? 

IF  ne THEN sms administrátorovi 

ELSE uživatel xyz je p řítomen v dom ě 
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IF  alarm aktivován THEN deaktivuj 

odemkni zámek 

spus ť obslužnou rutinu uživatele xyz 

 → zvedni teplotou v p ředdefinovaných pokojích 

 → spus ť rádio, TV, nala ď program atp. 

 

 
odchod  (uživatel xyz) 

ukon či obslužnou rutinu uživatele xyz 

IF  žádný uživatel uvnit ř  

THEN   

  IF  otev řené okno   THEN sms uživateli xyz 

  IF  rozsvíceno    THEN zhasni 

  aktivuj alarm 

  sniž teplotu    //  snížení teploty jen o 1°C, aby  

          ji bylo možno rychle zp ět zvýšit 

4.7.3 Navržené algoritmy EZS 

IF  alarm aktivován 

THEN 

 IF  narušení 

 THEN 

  spus ť sirény 

  sms uživatel ům a bezpe čnostní služb ě 

  rozsvi ť všechna sv ětla 

  zablokuj nást ěnné ovlada če WSB 

  zapni kameru   //  kamera odešle záznam emailem a na FTP  

  monitoruj pohyb po dom ě 

4.7.4 Algoritmy ovládání pomocí nástěnných ovladačů WSB2 

/* Nást ěnný ovlada č WSB2-40 má 4 mžiková tla čítka, umíst ěná 
v čtvercové matici 2x2. Jednotlivá tla čítka jsou ozna čena číslem 
řádky a sloupce pomyslné matice – tla čítko11, tla čítko12, 
tla čítko21 a tla čítko22 

*/ 

 

IF  je krátce stisknuto libovolné tla čítko AND je zhasnuto 

THEN rozsvi ť 

ELSE zhasni 

 

IF  je stisknuto tla čítko11 5-10s  

THEN rozsvi ť všechna sv ětla v 1.pat ře 

 

IF je stisknuto tla čítko12 5-10s  

THEN zhasni všechna sv ětla v 1.pat ře 



Kapitola 4 Inovativní návrh řízení rodinného domu Adam Chalupa 

Inovace inteligentního řízení rodinného domu 39  

 

IF  je stisknuto tla čítko21 5-10s  

THEN rozsvi ť všechna sv ětla v p řízemí 

 

IF  je stisknuto tla čítko12 5-10s  

THEN zhasni všechna sv ětla v p řízemí 

 

IF  je stisknuto tla čítko11 AND je stisknuto tla čítko12 

THEN zapni režim ovládání teploty na 1 minutu 

IF  je zapnut režim ovládání teploty 

  IF  je krátce stisknuto tla čítko11 OR tla čítko12 

  THEN zvyš aktuální teplotu v místnosti o 1°C 

  IF  je krátce stisknuto tla čítko21 OR tla čítko22 

  THEN sniž aktuální teplotu v místnosti o 1°C 

4.7.5 Algoritmus simulace osob v domě 

Tento algoritmus je třeba naprogramovat tak, aby rozsvěcel a zhasínal 

světla stejně, jako by to dělali obyvatelé doma, kdyby byli přítomni. Zajímavé 

by bylo naprogramovat samoučící algoritmus, který odpozoruje standardní 

chování uživatelů a při simulaci ho bude interpretovat. 

Multifunkční jednotka SOPHY2-L v sobě obsahuje IR dálkový ovladač, 

proto je možné do tohoto algoritmu zahrnout i spouštění televize nebo 

audiosoupravy. 

4.8 Cenový rozpočet 

Abych dotvořil celý pohled na inovaci řízení inteligentního domu, je nutné 

vytvořit cenovou kalkulaci. V níže uvedené tabulce (Tab 4.3) jsou rozepsány 

jednotlivé položky elektroinstalace a řídicího systému. Ceny jsou uvedeny v Kč 

bez DPH.  

V tomto rozpočtu nejsou zahrnuty náklady za kompletní elektroinstalaci, 

jako jsou jističe, stykače, strukturovaná kabeláž a ani ceny montáže, stavebních 

úprav a programování. Tyto náklady jsou velmi proměnlivé a je těžké je 

dopředu přesně odhadnout. Dle mého úsudku se bude cena za kompletní 

přestavbu blížit částce 400.000Kč. 
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Označení Název ks  Cena/ks Celkem 

 INELS    

GSM2-01 GSM brána 1 9 800 Kč 9 800 Kč 

BPS2-02M Oddělovací modul 1 1 200 Kč 1 200 Kč 

SOPHY2-L Multifunkční jednotka 4 3 994 Kč 15 976 Kč 

IM2-40B Jednotka vstupů 6 1 390 Kč 8 340 Kč 

IM2-80B Jednotka vstupů 2 1 950 Kč 3 900 Kč 

SA2-02B Dvoukanálová spínací jednotka 16 2 327 Kč 37 232 Kč 

WSB2-40 Ovladač WSB 12 1 190 Kč 14 280 Kč 

WMR2-11 Nástěnná čtečka karet 1 2 690 Kč 2 690 Kč 

 Hlavní jednotka    

CP-1004 Tecomat Foxtrot 1 9 900 Kč 9 900 Kč 

 Komponenty EZS    

JS-10 PIR detektor pohybu Harmony 8 600 Kč 4 800 Kč 

SA-201-A Magnetický dveřní kontakt 27 72 Kč 1 944 Kč 

SD-212SP Optický detektor kouře 2 653 Kč 1 306 Kč 

 Napájecí zdroje    

SA-214/18 Akumulátor SA-214/18, 12V, 18Ah 2 990 Kč 1 980 Kč 

PS-100/INELS Napájecí zdroj 230V / 27.2V DC/3.6A a 12V DC / 0.3A 1 3 490 Kč 3 490 Kč 

 Příslušenství INELS    

Touch 11/PCB Touch screen panel 5.7", 640x480 dpi, WIN XP EMBEDDED 1 27 195 Kč 27 195 Kč 

IR-B Univerzální infračervený dálkový ovladač - základní 4 266 Kč 1 064 Kč 

Alpha 230 Termopohon Alpha AA 230V 10 645 Kč 6 450 Kč 

MK Magnetická karta 8 75 Kč 600 Kč 

 Ostatní    

SR100 Ventilátor axiální SR SILENT 100 2 1 139 Kč 2 278 Kč 

ATLANTIC1000 Konvektor Atlantic 1000W 3 1 475 Kč 4 425 Kč 

EL460 ABLOY EL460 – elektromechanický zámek 1 9 890 Kč 9 890 Kč 

TC Teplotní senzor 5 98 Kč 490 Kč 

 Celkem   169 230 Kč 

 
Tabulka 4.3 Rozpočet navrhovaného systému 

4.9 Zhodnocení 

Vyvstává zde otázka, zda jsou tyto náklady za rekonstrukci úměrné 

přineseným výhodám nového systému. Dle mého názoru se inteligentní 

elektroinstalace zcela jistě vyplatí v novostavbách či u kompletních 

rekonstrukcí domů. V případě našeho domu by tato instalace znamenala 

značného snížení komfortu po dobu jejího budovaní a nemalé konstrukční 

změny domu. Myslím, že velké výhody s sebou přináší pouhá výměna hlavní 
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řídicí jednotky za Tecomat Foxtrot doplněný panelem Touch. Mezi tyto výhody 

řadím zejména nové možnosti komunikace přes síť internet. 
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5 Závěr 

Cílem této práce bylo zhodnotit dosavadní způsob inteligentního řízení 

rodinného domu a následně navrhnout inovovaný způsob řízení domu 

s využitím možností současné generace programovatelných automatů Tecomat 

Foxtrot a distribuovaného instalačního systému Inels II. 

Současné hardwarové a softwarové vybavení inteligentního domu z roku 

2000 spolehlivě plní svou funkci i po 8 letech. Díky němu bylo dosaženo 

značných finančních úspor v podobě nákladů za energii. Jeho nedostatky se 

projevují zejména v možnostech komunikace a poměrně složité realizaci 

případných softwarových i hardwarových změn. 

Vzhledem k výše uvedeným nedostatkům jsem navrhl nový systém řízení 

tohoto domu. Nově navržený systém skýtá velmi široké možnosti komunikace, 

zejména pak ovládání přes síť internet, která v posledním desetiletí zažila 

obrovský rozmach. Zajímavou a perspektivní se ukázala integrace inteligentní 

elektroinstalace Inels II, která nabízí snadnou rozšiřitelnost systému. Otázkou 

však zůstává, zda stojí za nutné konstrukční změny v domě. 

Díky této bakalářské práci a získaným informacím jsem si mohl vytvořit 

vlastní pohled, jaké možnosti a jaká úskalí přináší případná budoucí inovace 

řídicího systému v našem domě. 
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