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Anotace 

Tato bakalářská práce pojednává o inteligentních systémech pro automatizaci budov, které 

jsou v současné době nabízeny na českém trhu. 

V úvodu popisuje inteligentní budovu, její výhody, zásady návrhu a základní principy této 

oblasti řízení. Následuje vysvětlení základních pojmů pro snadnější orientaci v obsahu. V další 

části jsou stručně charakterizovány firmy v oboru. 

Dále je uvedeno portfolio vybraných renomovaných firem, základní prvky jejich systémů a 

podrobně popsané některé zajímavé komponenty. 

 V závěru práce jsou na vzorovém projektu patra obytného domu porovnány 3 nejzajímavější 

systémy a popsány některé algoritmy řízení v budově. 

Cílem této práce bylo zmapovat situaci na trhu, přiblížit produkty významných výrobců a na 

malém nekomplikovaném projektu porovnat 3 různé systémy. 

Annotation 

This Bachelor work deals with intelligent building automation systems which are offered on 

the Czech market. 

There is a description of intelligent building, its advantage, project principles and basic 

principles of this control area at the beginning. For easier orientation an explanation of 

fundamental terms follows. There is a short description of firms in this field in the next part. 

Furthemore I mention portfolio of chosen renowned firms, basic elements of their systems 

and I detail some interesting components. 

There is a comparison of three the most interesting systems and a description of some 

control algorithm for building. 

The aim of this work was to evaluate situation on the market, bring products of significant 

producers near and compare three various systems in a small uncomplicated project. 
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1. Úvod 

1.1 Inteligentní budova 

V současné době se s tímto termínem setkáváme čím dál častěji při výstavbě nových 

objektů, a to převážně již ve fázi příprav a projektování. Jde o pojem používaný všemi 

zúčastněnými stranami – klienta, investora, projektanta i dodavatele. Výklad tohoto 

slovního spojení není v současnosti zdaleka jednoznačný, což mnohdy vede k tomu, že si 

každá zúčastněná strana vykládá tyto termíny po svém. Z toho plynou časté 

nedorozumění, rozdílné představy a očekávání. 

1.2 Integrace 

Jedna z definic říká, že inteligentní budovy jsou objekty s integrovaným managementem, 

tedy se sjednocenými prostředky pro řízení, zabezpečení a správy budovy[9]. Základní 

myšlenkou je tedy vytvoření vzájemných vazeb mezi dílčími systémy, které umožní 

optimalizovat provoz budovy dle požadavků uživatele. Důraz se klade zejména 

na provozní náklady, ale i na komfort a počet zaměstnanců údržby budovy. Jiná definice 

vysvětluje pojem inteligentní budova jako objekt, který zabezpečuje produktivní 

a efektivní prostředí pomocí optimalizace stavební konstrukce, technických zařízení, 

služeb a managementu a jejich propojení. Je na první pohled jasné, že se nejedná pouze 

o záležitost čistě technologickou. Celkový výsledek je ovlivněn způsobem provozu zařízení, 

organizací práce, časovým plánem jednotlivých aktivit na pracovišti (případně 

v domácnosti) a provozem zařízení s velkou spotřebou elektrické energie (ohřev vody, 

vytápění, přístroje pro výrobu, osvětlení velkých místností. 

Jak je vidět i bez drahých a složitých technologií lze pomocí vhodné organizace dosáhnout 

velké úspory energie a efektivního provozu a příjemného prostředí. Právě proto je 

základním úkolem projektantů a inženýrů při navrhování inteligentní budovy nalézt 

řešení, které s ohledem na charakter budovy, předpokládaný způsob jejího využití, 

provozní náklady a investice, umožní její optimální provoz. 
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1.3 Automatizace provozu 

Praxe ukazuje, že v situacích, kde je třeba řešit složité rozhodovací procesy 

nebo optimalizační úlohy, kde je kladen důraz na bezpečnost a zajištění důležitých 

provozních parametrů, je vhodné provoz budovy v dané oblasti plně automatizovat[9]. 

V případě použití řídících a automatizačních prostředků je nutné hned v počátku návrhu 

určit komunikační rozhraní (platformu), protože většina výrobců vybavuje svá zařízení 

autonomně pracujícím řízením, které z pohledu integrace do vyššího systému řízení nabízí 

pouze omezené komunikační rozhraní (většinou pouze ovládací a poruchové signály), 

i když se mnohdy jedná o velice složitá a sofistikovaná zařízení s možností komunikace 

umožňující vysoký stupeň integrace a datové komunikace. 

Právě v tomto místě dochází k nejčastějším chybám a narušením koncepce při návrhu 

inteligentní budovy. Nepřesné nebo volné zadání u subdodavatelů, nejasné stanovení 

hranic jejich účasti na projektu nebo nejasná koncepce, umožní, že v rámci 

dodavatelských soutěží a cenových nabídek dojde k narušení kompatibility komunikace 

mezi jednotlivými systémy v budově. Jelikož myšlenka inteligentního řízení budov je 

založena na vzájemné komunikaci, sdílení dat a spolupráci systémů, je zásadní se takovým 

nejasnostem vyhnout (více viz [9]). 

Výsledkem chybného návrhu je pak objekt vybavený moderními technologickými 

prostředky řízení, které spolupracují pouze na naprosto základní úrovni, 

nebo nespolupracují v nějakých částech vůbec. Propojení na vyšších nebo systémových 

úrovních chybí a tudíž není možné uplatnit sofistikované metody řízení a optimalizace 

provozu. Takový objekt pak většinou není úsporný v provozu ani v investicích do něj 

vložených. Vysoké investice do inteligentních systémů pro řízení jsou pak naprosto 

zbytečné. Nízká finanční náročnost projektu rozhodně není vždy v protikladu s energeticky 

úsporným a funkčním řešením. K narušení projektu tedy většinou nedochází 

při minimalizaci vstupních nákladů, ale při nedodržení zvolené koncepce inteligentní 

budovy. 
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1.4 Komplexní technologie 

Ukazuje se, že klíčovým prvkem pro úspěšné řešení návrhu a realizace je svěření celého 

projektu jednomu subjektu, který stojí jak za návrhem, tak za výběrem dodavatelů 

a následnou realizací projektu. Ideálně se však účastní u velkých staveb samotného 

provozu budovy (facility management) nebo u menších objektů provede zaškolení 

obsluhy. 
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2. Základní pojmy 

Pro srozumitelný a přesný výklad textu je na začátku bakalářské práce vysvětleno několik 

nejdůležitějších pojmů a zkratek. 

Sběrnicový systém KNX 

Sběrnice KNX (Konnex Bus) sdružuje 3 v Evropě používané technologie sběrnic. Jedná se 

o EIB (European Installation Bus), BatiBus a EHS (European Home System). Hlavním 

důvodem pro vytvoření KNX je umožnit komunikaci mezi výrobky od více výrobců. 

Výrobky opatřené logem KNX jsou navzájem kompatibilní. V současné době se jedná 

o jediný mezinárodně uznávaný standard pro automatizaci ovládání budov (více viz.[1]). 

KNX RF 

KNX RF je standard pro bezdrátovou komunikaci zařízení pro automatizaci budov. Je 

založen na modelu vrstev ISO-OSI. Fyzikální vrstva a spojovací vrstva jsou určeny 

odpovídajícími ustanoveními EN 13757 (M-Bus). Kmitočtové pásmo 868 MHz až 870 MHz 

je v Evropě rezervováno pro komunikaci na velmi krátkých vlnách pro aplikace v domech 

a v komerčních budovách a dělí se na různá pásma. Pro KNX RF je tedy nutné použít 

kmitočtové pásmo pro vysílání mezi 868 MHz a 870 MHz. Dále lze v budovách používat 

také kmitočtové pásmo 2,4 GHz, ale s ohledem na dosah v budovách se zásadně 

nedoporučuje kmitočet nad 1 GHz (více viz.[1]). 

Profibus 

Profibus je průmyslovou sběrnicí, která se používá jak v oblasti průmyslové automatizace - 

Profibus DP, tak i v oblasti procesní automatizace – Profibus PA. V roce 1996 byla přijata 

sběrnice PROFIBUS jako evropská norma EN50170, což zaručuje její standardizaci[2]. 

Profibus podporuje čtyři topologie (sběrnice, strom, hvězda a kruh). Přenosová rychlost se 

zvyšuje spolu se snížením maximálního dosahu (od 9,6 kbit/s s dosahem 1200 m až 

do 12 000 kbit/s při 100 m), (více viz.[2]). 

 

Ethernet/IP 

Tato technologie byla původně vyvinuta pro IT odvětví. Výhodou je možnost použití 

různých topologií sítě a velká přenosová rychlost (100 Mbit/s). Po hardwarové stránce se 
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průmyslový ethernet odlišuje např. použitím kvalitnější konektorů a kabelů, které jsou 

určené pro větší rozsahy teplot nebo jiných nepříznivých podmínek. Protože průmyslový 

ethernet vychází z hojně používané technologie ethernet, můžeme v jednom systému 

sběrnice kombinovat řízení i správu, což vede k úsporám na údržbu a instalaci. 

LonWorks 

LON – Local Operating Network. Průmyslová komunikační sběrnice využívající různá 

přenosová média. Od kroucené dvojlinky, optických vláken až po bezdrátové spojení. Je 

přísně decentralizovaná, inteligence je až v jednotlivých koncových prvcích systému. 

Obdobně jako u KNX byla tato technologie vyvinuta pro integraci systémů různých 

výrobců. 
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3. Situace na trhu 

Automatizace budov je velice rychle se rozvíjející obor. V podstatě každá větší společnost 

zabývající se elektroinstalacemi nebo automatizací nabízí vlastní specializované produkty. 

3.1 Seznam výrobců 

3.1.1 Teco a.s. 

Teco a.s. je přední český výrobce průmyslových regulačních a řídících 

systémů kategorie PLC (Programmable Logic Controller) s dlouholetou 

historií. První PLC vyrobyla tato firma již v roce 1976. Zařízení jsou vyráběna 

a testována podle mezinárodně platných a uznávaných pravidel IEC/ EN 61131. Při 

výrobních postupech je dodržována norma EN ISO 9001. Sídlo společnosti se nachází 

v Kolíně v České republice[3]. 

Výrobky pro automatizaci budov 

Firma Teco a.s. nabízí produkty v těchto oblastech: 

Hardware 

• Programovatelné řídicí systémy TECOMAT (PLC) 

• Inteligentní elektroinstalační systém INELS 

• Textové operátorské panely 

• Grafické operátorské panely 

• Svorkovnicové moduly 

• Napájecí zdroje 

• Vestavné moduly 

Software 

• MOSAIC - vývojové prostředí pro PLC TECOMAT 

• IDM – parametrizační software pro elektroinstalační systém INELS 

Firma Teco a.s. je schopna poskytnout kompletní technologické vybavení pro inteligentní 

dům. Výhodou firmy Teco a.s. je sídlo v ČR a nízké ceny zařízení. Z těchto důvodů jsem 

Teco a.s. zařadil do užšího výběru společností, jejichž nabídku popíši v následující kapitole. 
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3.1.2 Siemens 

Společnost Siemens AG je v ČR zastoupena dceřinou společností Siemens 

Česká republika. Automatizací budov se zabývá divize Building 

Technologies. Firma Siemens nabízí veškeré technologické vybavení používané 

v inteligentních domech. Díky zastoupení ve všech oblastech automatizace (pohony, 

průmyslová automatizace, procesní automatizace) je možné splnit i neobvyklé požadavky 

na řízení v budovách, aniž by bylo potřeba používat zařízení od jiného dodavatele[4]. 

Výrobky pro automatizaci budov 

Hardware 

• Systémy měření a regulace DESIGO 

• Regulátory pro vytápění a vzduchotechniku SYNCO 

• Termostaty a čidla 

• Ventily a pohony 

• Měření tepla a průtoku 

• Frekvenční měniče 

• Požární a bezpečnostní systémy 

• Elektrická požární signalizace 

• Elektronická zabezpečovací signalizace 

• Systém kontroly vstupu 

Software 

• SW balíček Desigo insight 

o obsluha zařízení pomocí grafiky 

o záznam a zobrazení dat 

o indikace alarmových hlášení 

o záznam logů 

o definice a úpravy programů 

• RXT 10.1 – projektování systémů s regulátory DESIGO 
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3.1.3 Schneider 

 Firma Schneider vyrábí část svých výrobků přímo v ČR v závodě v Písku. 

Na domovní elektroinstalaci se firma zaměřila až po roce 2004 po fúzi 

se společností Lexel-Electric. Od roku 2006 je možné využívat nadstandardní podpory 

nově vybudovaného poradenského střediska CSC Automate (Customer Service Center 

Automate) v Praze. Pro průmyslové budovy, obchodní a administrativní centra, hotely, 

školy a nemocnice nabízí firma Schneider komplexní řešení v oblastech rozvodů elektrické 

energie, zálohování, měření a regulace, přenosu dat a zabezpečovacích systémů[5]. 

Výrobky pro automatizaci budov 

Hardware 

• řídicí systémy Modicon 

• podstanice TAC Xenta 

• inteligentní relé Zelio Logic 

• frekvenční měniče Altivar 

• rozvaděče Sarel pro měření a regulaci 

• strukturovaná kabeláž 

Software 

• Sada programů TAC Vista 

o správa systému 

o protokolování událostí 

o protokolování trendů 

o zálohování 

o zpracování výstrah 

o správa databáze 

o časový rozvrh 

3.1.4 Moeller 

Společnost Moeller Elektrotechnika s.r.o. je dceřinou společností 

koncernu Moeller patřící do skupiny Eaton. Zabývá se výrobou 

přístrojů pro domovní a průmyslové instalace a přístrojů pro distribuci elektrické energie. 

Významnou součástí společnosti Moeller je výrobní závod v Suchdole nad Lužnicí, kde se 
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vyrábí malé domovní jističe, proudové chrániče a domovní rozvodnice pro celý koncern. 

Dalším významným objektem v ČR je distribuční a skladové centrum Moeller BDC 

v Pohořelicích u Brna, které zajišťuje dodávky celého sortimentu produktů Moeller 

zákazníkům v České republice a zemích střední a východní Evropy[6]. 

Výrobky pro automatizaci budov 

Hardware 

• systém moderní elektroinstalace Xcomfort  

• centrální ovládací jednotky Home Manager a Room Manager 

• sběrnicový systém Nikobus 

• klasická elektroinstalace 

• radiofrekvenční systém Xcomfort 

Software 

• Software pro parametrizaci sběrnicového systému NIKOBUS 

• MRF – software pro konfiguraci RF systému 

• MMRF – Software pro konfiguraci Home Manageru 

3.1.5 ABB 

V České republice působí ABB již od roku 1970 a v současné době má 

okolo 2 500 zaměstnanců. České ABB má možnost využití 

mezinárodního know-how a nejnovějších výsledků výzkumu a vývoje 

globální společnosti. Svým zákazníkům nabízí přidanou hodnotu v podobě silného zázemí 

vlastních inženýrských a servisních center a dlouhodobých zkušeností tradičních českých 

výrobců. Hlavní oblasti podnikání společnosti ABB jsou výrobky pro energetiku, systémy 

pro energetiku, výrobky pro automatizaci, průmyslová automatizace a robotika[7]. 

Výrobky pro automatizaci budov 

Hardware 

• inteligentní systém Ego-n 

• instalační sběrnice ABB i-bus EIB/KNX 

• Snímače EIB/KNX  
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• LEAN a SMART dotykové panely  

• požární signalizace 

• řízení provozu žaluzií 

• ovládání osvětlení 

• regulace vytápění 

Software 

• Evropský programovací nástroj (ETS) 

o projektování inteligentních budov 

o dodáván mezinárodní asociací EIBA 

3.1.6 Hager 

Skupina Haher Group je v České republice zastoupena dceřinou 

společností Hager Electro s.r.o., jejímž prostřednictvím je zajišťována 

technická podpora i distribuce výrobků Hager, Polo a Tehalit v ČR. Prodej svých výrobků 

zajišťuje firma výhradně prostřednictvím odborných velkoobchodů, jejichž rychlé 

zásobování provádí z centrálního skladu v Praze. Zde je též sídlo firmy Hager Electro s.r.o., 

ze kterého je zajišťována technická podpora prodeje. V rámci podpory firma zajišťuje 

poskytování technických informací zákazníkům, pomoc při zpracování objektových 

zakázek a pravidelná školení ve vlastním školicím středisku[8]. 

Výrobky pro automatizaci budov 

Hardware 

• Systém Tebis TX 

o standard KNX 

o komunikuje po sběrnici 

• Systém tebis RF KNX 

o standard KNX 

o bezdrátová komunikace 

• Kompletní elektroinstalační sortiment 

• Hlásiče kouře 
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3.1.7 Saia-Burgess Controls  

 

Společnost Saia-Burgess Controls je v ČR oficiálně zastoupena firmou SBsys. Bohužel 

nedodává kompletní řešení pro automatizaci budov. Je možné použít některé typy 

kompaktních PLC a speciální řadu pro technické zabezpečení budov. 

Výrobky pro automatizaci budov 

Hardware 

• Kompaktní PLC PCS1 

o volně programovatelný 

• PCS1 Compact Easy 

o pevné programové vybavení 

o speciálně pro automatizaci budov 

Software 

• nástroj Easy-Suite 

o zobrazení logů 

o zobrazení trendů 

o úprava programu a parametrizace 
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3.2 Teco a.s. 

3.2.1 Tecomat Foxtrot + sběrnice INELS 

Společnost Teco a.s. se prezentuje v oboru automatizace budov systémem inteligentní 

elektroinstalace INELS (dodává firma ELKO EP), kterou lze rozšířit jednoduššími PLC 

Foxtrot i složitým průmyslovými PLC s vysokým výkonem (např. Tecomat TC 700). Pro 

automatizaci menších objektů, kde si vystačíme s parametrizačním programováním, lze 

použít centrální jednotku systému INELS, pro složitější projekty je ideální použít právě 

kombinaci elektroinstalaci INELS a PLC Tecomat Foxtrot. Využijeme svobody při 

programování volně programovatelného automatu a zároveň se pohybujeme v přijatelné 

cenové hladině i pro menší rodinný dům. 

Sběrnice 

Centrální jednotky a I/O moduly jsou propojené pomocí sběrnice TCL2. Ta je fyzicky 

tvořena linkou RS-485. Jedná se o liniovou topologii. Poslední připojený modul může být 

ve vzdálenosti až 300 m a při použití optických převodníků a optických kabelů se tato 

vzdálenost prodlouží až na 1,5 km. Když si uvědomíme, že z každé jednotky vedou 2 CIB 

větve (každá s dosahem 550 m), lze použitím dalších centrálních jednotek nebo I/O 

modulů připojených přes TCL2 pokrýt i obrovské objekty. 

Systém INELS používá sběrnici CIB, která pomocí 2 vodičů obstarává jak komunikaci, tak 

napájení senzorů a akčních členů. Instalace sběrnice je tedy velice snadná, pro instalatéra 

je jediná povinnost dodržet polaritu vodičů. 

Komunikační systém je odolný proti výpadkům napájení díky dvojici akumulátorů (2x12 

V). Sběrnice má nominální napětí DC 24 V. Doporučuje se ovšem použít DC 27 V, aby se 

mohli zároveň dobíjet akumulátory. Při výpadku síťového napětí je systém schopný 

nadále komunikovat po omezenou dobu, elektrické přístroje napájené ze sítě AC 230 

V fungovat samozřejmě nebudou. Systém je tedy schopen pokračovat v programu dokud 

se nevybijí akumulátory, takže krátkodobých výpadků síťového napětí si nemusíme ani 

všimnout. 

Sběrnici je možné zapojit libovolně, kromě zapojení do kruhu. Komunikuje se na základě 

modelu master-slave. Sběrnice je také snadno rozšiřitelná. Na každou větev sběrnice je 
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možné připojit až 32 jednotek a počet větví je možné rozšiřovat pomocí modulů master, 

které obsahují každý 2 větve sběrnice CIB. Každá větev má maximální dosah 550 m. 

Garantovaná odezva je 150 ms, z toho důvodu je možné systém použít i při osvětlení. 

Člověk není schopen poznat zpoždění pod 300ms. Garantovaná přenosová rychlost je 19,2 

kb/s. 

Každá jednotka na sběrnici má svou jedinečnou 16 bitovou adresu. Tato adresa je 

uvedena zvenku na jednotce a zároveň ji má jednotka uloženou v paměti. Při instalaci 

načteme pomocí centrální jednotky jednoduše všechna připojená zařízení a vyplníme 

jejich názvy (symboliku) a dále pracujeme už jen se symbolickými odkazy. 
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Obr. 3.2.1 - Topologie sběrnice CIB 
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Centrální jednotka 

Při výběru centrální jednotky máme 2 možnosti: buď použijeme jednodušší a levnější 

jednotku systému INELS, a nebo Tecomat Foxtrot, který nám umožní realizovat i složitější 

projekty. 

Centrální jednotka CU2-01M 

 

Obr. 3.2.2 – Centrální jednotka INELS CU2-01M 

Jedná se o jednotku, která je součástí systému INELS. Programuje se přes ethernetové 

rozhraní prostřednictvím softwaru IDM (Inels Designe rand Manager). Jednotku je také 

možné ovládat přes vestavěný webserver. Jednotka se nedá volně programovat (nejedná 

se o plnohodnotné PLC), můžeme jí jen parametrizovat. 

• Napájení DC 27 V 

• 2 větve CIB sběrnice (až 2x32 jednotek INELS) 

• Jednoduchý display pro indikaci stavu a zobrazení IP adresy 

• Vestavěný webserver 

• 4 bezpotenciálové vstupy 

• Rozšíření pomocí sběrnice TCL2 

• Komunikační rozhraní – Ethernet (RJ45) a RS-232 

• Releový výstup NC/GND 

• Maximální počet připojených přístrojů přes CIB přímo na centrální jednotku: 2x32 

• Maximální počet připojených přístrojů přes CIB celkově: 2x64 

Cena:         9243,11 Kč bez DPH 
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Tecomat Foxtrot 

Jedná se o kompaktní modulární PLC. Obsahuje 32 bitový RISC procesor s frekvencí 166 

MHz. Pomocí SD/MMC karet je možné rozšířit paměť automatu z interních 256 kB až na 

16 GB. I/O moduly a další centrální jednotky je možné připojit přes sběrnici TCL2. Základní 

modul obsahuje podle provedení analogové, digitální nebo univerzální vstupy, 

ethernetový konektor RJ45 a jednu větev CIB sběrnice. Je vybaven dvěma komunikačními 

kanály CH1 a CH2. Kanál CH1 je pevně osazen rozhraním RS-232, do druhého kanálu je 

možné vložit komunikační submodul. Submoduly jsou různého druhu a podle typu 

umožňují komunikaci se sběrnicí: 

• RS-232 

• RS-485 

• RS-422 

• Profibus DP 

• M-Bus 

• CAN 

• LON 

Případně je možné do CH2 přidat modul s digitálními vstupy a výstupy. 

Programování PLC probíhá v prostředí MOSAIC, které je zdarma. 

  



-17- 
 

Tecomat Foxtrot CP-1005 

 

Obr. 3.2.3 – Centrální jednotka Tecomat Foxtrot CP-1005 

• Napájení: DC 24 (27) V 

• 6 univerzálních vstupů s rozlišením 14 bit, vstupní rozsah konfigurovatelný 

programem 

• 2 napěťové výstupy DC 0-10 V s rozlišením 8 bit 

• 6 releových výstupů (až DC 24 V nebo AC 230 V) 

• Ethernetové rozhraní pro konfiguraci 

• Integrovaný webserver 

• Slot na SD/MMC karty 

• 2 komunikační kanály (CH1 – RS-232, CH2 volitelný) 

Připravují se řady CP-1014 a CP-1015 s 6 tlačítky a LCD displejem. 

Cena:         11979,9 Kč bez DPH 
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Operátorské panely 

Operátorský panel ID-14 

Tento panel slouží pro komunikaci s Tecomatem Foxtrot. Programuje se v prostředí 

MOSAIC. 

 

Obr. 3.2.4 – OP INELS ID-14 

• Napájení: DC 24 V 

• 25 tlačítek 

• LCD 4x20 znaků 

• Připojení přes rozhraní RS-485, protokol TCL2 

Do prodeje se připravují 2 velice zajímavé OP. ID-15 vybavený OS Linux a Touch 11 

s Windows XP Embedded, oba s dotykovým barevným TFT displejem. Prostřednictvím 

těchto panelů bude pak možné komunikovat s webservery centrálních jednotek. 
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Vstupní jednotky 

Jednotka vstupů IM2-80B 

 

Obr. 3.2.5 – INELS jednotka vstupů IM2-80B 

• Napájení ze sběrnice CIB 

• Připojení až 8 bezpotenciálových kontaktů 

• Generuje napájecí napětí DC 12 V pro externí prvky (PIR senzory, požární hlásiče…) 

• Lze nastavit, jestli jsou připojené kontakty spínací nebo rozpínací 

Vyrábí se také varianta pro 14 vstupů 

Cena:         2013,86 Kč bez DPH 
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Multifunkční jednotky 

SOPHY2 

 

Obr. 3.2.6 – Multifunkční jednotka INELS SOPHY2-L 

• Napájení ze sběrnice CIB 

• Snímač lidského hlasu 

• Teplotní senzor 

• Senzor intenzity okolního osvětlení 

• Přijímač infračerveného (IR) signálu 

• Vysílač infračerveného (IR) signálu 

• 1 dvoustavové tlačítko 

• 4 univerzální vstupy ovládané bezpotenciálovým kontaktem 

• Reproduktor 

Cena:         6764,51 Kč bez DPH 
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Stmívací aktory 

Stmívací dvoukanálová jednotka LM2-11B 

 

Obr. 3.2.7 – Stmívací jednotka INELS LM2-11B 

• Napájení ze sběrnice CIB 

• Spínání a stmívání RLC zátěže 

• AC 230 V, max. 250VA, min. 10 VA 

• Programování přes IDM 

Vyrábí se také provedení s montáží na DIN lištu se stejnými parametry. 

Cena:         2958,83 Kč bez DPH 
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Spínací aktory 

Spínací jednokanálová jednotka SA2-01B 

 

Obr. 3.2.8 – Spínací jednotka INELS SA2-01B 

• Napájení ze sběrnice CIB 

• Spínání RLC zátěže 

• Maximálně 10 A a 250 VA 

• Obsahuje 1 relé s bezpotenciálovým spínacím kontaktem 

Vyrábí se také dvoukanálové provedení, jedno a dvoukanálové provedení s montáží na 

DIN lištu se stejnými parametry. 

Cena:         970,79 Kč bez DPH 

 

Zabezpečení 

Systém inteligentní elektroinstalace Inels obsahuje kompletní sortiment pro elektronické 

zabezpečení. Pirometrické detektory, senzory rozbití skla, magnetické dveřní kontakty, 

detektory kouře a hořlavých plynů a sirény. Jednotky jsou napájeny napětím DC 12 V, 

proto se připojují k výstupním modulům IM2-80B a IM2-140M, které jsou vybaveny 

příslušným výstupem napájecího napětí. 
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3.3 Siemens 

Automatizace budov společnosti Siemens je rozdělena do dvou produktových řad. Pro 

menší objekty je určen systém Synco™ living a pro větší budovy (kancelářské komplexy, 

výrobní haly, obchodní centra) je nabízena řada Desigo. 

3.3.1 Desigo V4 

Systém Desigo je vrcholnou řadou společnosti Siemens pro měření a regulaci v budovách. 

Systém je svými možnostmi a cenou orientován pro velké projekty. Přesné ceny se mi 

bohužel nepodařilo zjistit. Po telefonátech s obchodními zástupci, kdy jsem byl odkázán 

na obchodní oddělení, jsem nedostal žádnou odpověď. Ceník není zveřejněn údajně 

z důvodu rozdílných podmínek podle množství dodaných zařízení a kategorií odběratele. 

Bylo mi řečeno, že svou cenou mnohonásobně převyšují systém Synco Living, který je 

určen pro obytné domy. Z tohoto důvodu jsem pro navrhnutý projekt v bakalářské práci 

tento systém nevyužil, není totiž určen pro takové použití. 

Sběrnice 

Komponenty mezi sebou komunikují na základě nejnovějšího protokolu BACnet. Přenos 

zpráv lze realizovat různými způsoby: 

• Ethernet/IP 

• ARCNET 

• RS-485 

• LonTalk 

Z toho plynou různé rychlosti, topologie a dosahy závisející na použitém způsobu 

komunikace. Jako páteřní síť při rozšiřování systému se používá Ethernet/IP. 

Centrální stanice 

Jako centrální stanice je použito PC se softwarovým a hardwarovým vybavením Desigo 

Insight. Umožňuje snadnou konfiguraci systému a obsahuje vizualizační nástroje pro 

následné ovládání a archivaci dat. Připojuje se přes Ethernet, LonWorks nebo modem. 

Startovací základní verze obsahující dongle (USB 2.0) pro připojení PC s ostatními 

komponenty a potřebný základní SW stojí 25 000 Kč. Pokud chceme využívat webové 

rozhraní, připlatíme za licenci pro 2 uživatele 20 000 Kč. Nástroj pro editování grafiky pro 
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vizualizaci přijde na 91 000 Kč. Systém je omezen datovými body (tzv. tagy). Můžeme je 

chápat jako jednotlivé vstupy a výstupy zařízení, které v programu používáme.  Pokud 

potřebujeme 100 dalších, připravíme si 10 000 Kč. Z těchto cen je patrné, že pro instalaci 

v rodinných domech nebo bytech je tento systém nevhodný. 

 

Obr. 3.3.1 – Vizualizační rozhraní Desigo Insight 

Procesní podstanice 

Procesní podstanice (řada Desigo PX) slouží pro decentralizaci systému, umožňují 

nezávislou regulaci v jednotlivých místnostech i rozsáhlejších částech budov, podle 

zvoleného typu. Vybrat si můžeme z několika řad. Od kompaktních s menším množstvím 

I/O bodů po modulární procesní stanice s větším počtem vstupů a výstupů, které lze 

konfigurovat přes centrální stanici Desigo Insight. 

 

Obr. 3.3.2 – Modulární podstanice Desigo PXC 
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Regulátory 

Pro menší místnosti můžeme nasadit regulátory Desigo RXC sloužící pro individuální 

regulaci. Firma Siemens nabízí prostorové jednotky a regulátory s ovládacími tlačítky a 

displejem zaměřené na ovládání topení, žaluzií nebo fancoilů (vytápění i chlazení). 

Regulace pracuje autonomně. Ovšem po přidání systémového regulátoru je možné tyto 

regulátory integrovat do celého systému a propojit je s centrální stanicí podobně jako 

řadu procesních podstanic Desigo PX. 

Moduly 

Moduly se používají jako rozhraní mezi procesními podstanicemi a periferiemi (čidla, 

pohony, atd.). K dispozici jsou moduly pro měření, signalizaci, čítání, spínání a řízení 

polohy. Velkou výhodu vidím v tom, že pomocí těchto menších modulů lze poskládat 

kombinaci vstupů a výstupů na míru použité technologii. 

Ovládací panely 

I zde firma nabízí rozsáhlý sortiment. Od jednoduchých přístrojových jednotek s tlačítky 

přes panely s monochromatickým displejem až po dotykové panely postavené na základě 

průmyslových PC. 

Shrnutí 

Řada produktů Desigo je nebývale rozsáhlá. Komunikuje na základě otevřeného 

protokolu, takže není problém připojit i zařízení třetích stran. Zaměřuje se na použití 

v rozsáhlých objektech a umožňuje integraci do systémů průmyslové automatizace. Kvůli 

velkým investičním nákladům nenajde uplatnění v menších projektech. Velkým zklamáním 

pro mě byla neochota českého zastoupení společnosti sdělit mi pro potřebu bakalářské 

práce ceny konkrétních HW prvků. 

3.3.2 Synco™ living 

Tento systém popíši nejpodrobněji, protože je použit při konkrétní realizaci projektu 

v další části této práce. 

Jedná se o bezdrátový systém automatizace pro rodinné domy a byty. Umožňuje nezávislé 

řízení teploty v místnostech, k ovládání servopohonů na jednotlivých topných tělesech, 

regulátorů topných okruhů, ve kterých se řídí například smyčky podlahového vytápění 
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a radiátory. Dále umožňuje řídit osvětlení, stínění (rolety a žaluzie) a zpracovávat signály 

z dveřních kontaktů a hlásičů kouře. 

Systém je založen na bezdrátové komunikaci mezi jednotlivými prvky prostřednictvím 

protokolu KNX RF. Tento protokol je popsán v úvodní části práce v kapitole Základní 

pojmy. Obrovskou výhodou tedy je, že odpadá zavádění nových komunikačních vodičů 

pro jednotlivé prvky. Tento fakt je nesmírně důležitý obzvláště při rekonstrukcích 

elektroinstalace, kde není třeba narušit povrch zdiva, ani instalovat různé lišty a žlaby. 

Dále díky dodržení standardního protokolu komunikace KNX RF je možné kombinovat 

výrobky různých firem a vytvořit tak finančně dostupné a funkční řešení. Firma Siemens 

sama v katalogu uvádí, že je možné použít výrobky firmy Gamma wave a Hager, které jsou 

také KNX RF kompatibilní a při nahlédnutí do ceníku často také levnější. Díky bezdrátové 

technologii je možné systém postupně bez problémů rozšiřovat, dle finančních možností 

zadavatele. Za nevýhodu považuji napájení připojených zařízení pomocí akumulátorů 

(baterií) a z toho plynoucí nespolehlivost a nutnost výměny. 

Z těchto důvodů je, dle mého názoru, systém Synco™ living ideální pro automatizaci 

rodinných domů a bytů. 

Centrální jednotka 

 

Obr. 3.3.3 – Centrální jednotka Synco Living QAX910 

V tomto případě je použita centrální jednotka s typovým označením QAX910. 

Napájení 

Jednotka je napájena ze sítě AC 230 V. 
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Programování 

Umožňuje pouze parametrizační programování. Zvládá nezávislé časové a provozní režimy 

pro 12 místností. Umožňuje přepínat mezi režimy prázdniny, všední den, zvláštní den 

a dále také jednotlivé uživatelem definované scény (například si můžete nastavit scénu 

práce, kde se vytáhnou rolety, nebo režim odpočinek se zastíněním a vyšší teplotou). Lze 

přepínat mezi režimem chlazení a vytápění, a to i automaticky podle zadaného času 

a teploty. 

Komunikace, vstupy, výstupy 

Centrální jednotka komunikuje bezdrátově, ale i prostřednictvím protokolu TP1. Pomocí 

datové linky lze spojit až 126 centrálních jednotek, a to sériově za sebou. Jedna jednotka 

umožňuje připojit: 

• 1 meteorologické čidlo 

• 2 dveřní spínače 

• 4 akční členy pro osvětlení 

• 3 zesilovače radiového signálu (používají se v případě, že dosah komponent není 

dostatečný) 

• 64 bezdrátových přístrojů 

Pro jednu místnost (celkem lze ovládat maximálně 12) platí tato omezení: 

• 1 prostorová jednotka 

• 2 prostorová teplotní čidla 

• 1 regulátor topných okruhů nebo 6 regulačních servopohonů topných těles 

• 6 okenních spínačů 

• 1 detektor kouře 

Poruchy od jednotlivých zařízení se přenáší do základní jednotky pomocí 8 poruchových 

vstupů. A po vyhodnocení je možné odeslat signál prostřednictvím 2 poruchových 

výstupů. Na jednotce je dále servisní konektor typu RJ45. 

Cena:         13 850 Kč bez DPH 
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Regulace vytápění 

Regulační servopohon pro otopná tělesa SSA955 

 

Obr. 3.3.4 – Servopohony pro otopná tělesa Synco Living SSA955 

• Bezdrátově řízený 

• Vestavěné teplotní čidlo 

• Umožňuje zapnutí tichého režimu (pomalejší regulace, použití hlavně v ložnicích) 

• Napájení: 3 AA baterie, předpokládaná životnost je větší než 3 měsíce 

• Pro případ poruchy lze ventil ovládat ručně 

Velice mě zaujala funkce Ochrana proti uvíznutí ventilu. Ventil se na pokyn centrální 

jednotky jednou plně otevře, zavře a pak vrátí do nastavené polohy. Tímto se předchází 

jeho uvíznutí. 

Cena:         3 150 Kč bez DPH 
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Prostorové teplotní čidlo QAA910 

 

Obr. 3.3.5 – Teplotní čidlo Synco Living QAA910 

• Bezdrátová komunikace 

• Napájení:  2 AA baterie, předpokládaná životnost je větší než 3 roky 

• Rozsah 0 – 50 °C 

• Teplotu hlásí buď periodicky nebo při změně 

Cena:         2 150 Kč bez DPH 

Meteorologické čidlo QAC910 

 

Obr. 3.3.6 – Meteorologické čidlo Synco Living QAC910 

• Bezdrátová komunikace 

• Napájení:  2 AA baterie, předpokládaná životnost je větší než 3 roky 

• Sleduje teplotu a tlak vzduchu 

• Teplotu a tlak hlásí buď periodicky nebo při změně 

• Rozsah:  -50 – 50 °C 

Cena:         4 850 Kč bez DPH 
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Prostorová jednotka QAW910 

 

Obr. 3.3.7 – Prostorová jednotka Synco Living QAW910 

Používá se pro ovládání a zobrazení základních funkcí vytápění místnosti a přenáší 

do základní jednotky informaci o aktuální pokojové teplotě, která je také zobrazena 

na displeji. 

• Bezdrátová komunikace 

• Napájení:  2 AA baterie, předpokládaná životnost je větší než 3 roky 

• Teplotu hlásí buď periodicky nebo při změně 

• Rozsah: 0 – 50 °C 

Tlačítkem „Mode“ se volí provozní režim (Automatický, Ruční, Komfortní, Standardní, 

Útlumový a Ochranný). Tlačítkem „Timer“ se aktivuje časovač – ten nám umožňuje 

zapnout režim (např. komfortní) po omezenou dobu (max. 24 hodin). Ovládacím 

kolečkem korigujeme žádanou prostorovou teplotu. 

Cena:         4 450 Kč bez DPH 
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Ovládání elektrických spotřebičů 

Spínač KRF960-E 

  

Obr. 3.3.8 – Spínač Synco Living KRF960-E 

Slouží ke spínání elektrických přístrojů připojených do sítě 

• Bezdrátová komunikace 

• Napájení: ze sítě AC 230 V 

• Maximální zátěž 2300 W 

• Možnost manuálního ovládání 

Regulace osvětlení 

Stmívač KRF961 

 

Obr. 3.3.9 – Stmívač Synco Living KRF961 
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Používá se pro ovládání osvětlení, umožňuje regulovat intenzitu světla (ovládání výkonu). 

• Bezdrátová komunikace 

• Napájení: ze sítě AC 230 V 

• Maximální zátěž 300 W 

• Možnost manuálního ovládání 

Ovládání ventilace a regulace topné soustavy 

Regulační modul RRV934 

 

Obr. 3.3.10 – Regulační modul Synco Living RVV934 

Tento regulační modul najde uplatnění při řízení ventilační jednotky, maximálně 

3-rychlostního ventilátoru a ovládání tepelného okruhu se servopohony s ovládáním 

DC 0-10 V. Umožňuje předregulaci topné vody až pro 2 samostatné místnosti. Díky 

3 univerzálním releovým výstupům můžeme dále ovládat například čerpadla topné vody. 

Jak je vidět z popisu, neobsahuje žádné akční členy, doplnit jej můžeme například 

servopohony a ventily řady Activatix. Při řízení ventilace je možné připojit na univerzální 

vstupy čidla vlhkosti nebo obsahu CO2. 

• Bezdrátová komunikace 

• Napájení: ze sítě AC 230 V 

• 3 univerzální reléové výstupy 

• 2 univerzální výstupy DC 0-10 V 

• 4 univerzální vstupy 

• 1 výstup pro 3-polohový servopohon, jehož funkci lze přepnout na univerzální 

reléový výstup 

Cena:         8 950 Kč bez DPH 
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Elektronické zabezpečení 

Součástí systému Synco Living nejsou prvky EZB. Ovšem díky otevřenému protokolu KNX 

RF není problém připojit čidla od jiných výrobců nebo k binárním vstupům připojit čidla 

bez bezdrátové komunikace. 

Shrnutí 

Systém Synco™ living najde uplatnění hlavně při rekonstrukcích takových objektů, kde je 

problém narušit zdivo budovy při instalaci nových rozvodů (historické objekty, památkově 

chráněné domy). Nevýhodou je vyšší cena. Výhody spatřuji v rychlosti a jednoduchosti 

instalace a snadném rozšíření v budoucnosti. Toto řešení mě zaujalo, proto jsem si ho 

vybral jako jednu z variant v projektu. 

3.4 Schneider 

3.4.1 Schneider TAC 

Firma Schneider se prezentuje na trhu systémem automatizace budov TAC. Jedná se 

o rozsáhlý balíček produktů obsahující software pro programování, projektování, 

vizualizaci a správu systému a hardwaru. Systém komunikuje prostřednictvím protokolu 

LonTalk sdružení LonWorks. Protokol je popsán ve slovníku pojmů na začátku práce. 

Systém TAC je velice komplexní a umožňuje řídit obrovské komplexy, výrobní haly, 

ale i menší budovy podle použitých komponent. 

Síťová infrastruktura 

Výrobky řady TAC Network Infrastructure (síťová infrastruktura) umožňují bezproblémové 

spojení sítě IP, provozních sběrnic a telefonních linek. Jedná se o komunikační moduly, 

které nabízí celou řadu metod, kterými lze počítač do sítě připojit. Součástí této 

výrobkové řady je brána pro protokol I/Net, která je určená k začlenění do TAC Vista – SW 

nástroje pro dohled nad systémem. TAC Network Infrastructure umožňuje optimalizaci 

návrhu sí_ LonWorks® a vytvoření struktury, která bude využívat různé typy routerů, jak 

pro spojení mezi LON a LON, tak pro spojení mezi Ethernet/IP a LON. Dosah sítě lze 

rozšířit pomocí opakovačů a routerů. 
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Jedná se o tyto moduly: 

• TAC Xenta 511 

• TAC Xenta 901 

• TAC Xenta 911 

• TAC Xenta 913 

Počítač lze do sítě připojit pomocí PCI nebo PCMCIA karty. 

Ovládací panely 

Aby uživatel mohl systém nastavovat a ovládat, je třeba do systému začlenit také ovládací 

panely. Tyto panely slouží k nastavení a administraci jednotlivých podstanic. 

TAC Xenta Operator Panel 

 

Obr. 3.4.1 – OP TAC Xenta 

Používá se pro místní ovládání stanic TAC Xenta. Uživatel přístroj ovládá pomocí 6 tlačítek. 

K zobrazení informací je stanice vybavena podsvíceným LCD displejem 4x20 znaků. 

• Napájení: AC 24 V z podstanice Xenta (lze použít i externí) 

• Kompatibilní s podstanicemi TAC Xenta 100, 280, 300 a 401 

TAC Xenta OP 1500 

Jedná se o robustní PC, které plní funkci webového klienta. Lze jím ovládat všechny 

stanice vybavené webserverem. Mimo to je na něm nainstalovaný Acrobat Reader 

a Microsoft Office Viewer, takže uživatel může tento operátorský panel využít i jako 

obyčejné PC. Ovládá se pomocí barevného dotykového TFT LCD displeje. Do sítě se 

připojuje standardním RJ45 konektorem. 

• Napájení: AC 24 V z měniče (měnič je součástí balení) 
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Parametrizovatelné podstanice 

TAC Xenta 121-FC 

Podstanici je možné konfigurovat pro použití s celou řadu typů servopohonů k ventilům, 

např. pro dvoustavové ovládání ZAP/VYP, několikastupňové ovládání, 3-bodové řízení, 

řízená šířkově pulsní modulací PWM a další. Regulátor umožňuje různé způsoby ovládání 

ventilátorů, včetně pokročilých, např. časově zpožděnou funkci ZAP/VYP, řízení otáček 

a temperování. 

Volně programovatelné podstanice 

TAC Xenta 700 

TAC Xenta 700 je univerzální regulátor pro řídicí systémy budov, který kombinuje řídicí 

funkce, webové funkce, obsluhu alarmů a skvělou grafiku v jednom balení. 

• Až 1000 jednotek TAC Xenta 700 může být řízeno jedním TAC Vista Serverem. 

• Data jsou shromažďována v TAC Vista. 

• TAC Xenta 700 je programovatelná a konfigurovatelná programem TAC XBuilder. 

• Podpora alarmů, dostupnost přes web. 

• Zobrazení a modifikace časových plánů. 

• Podpora pro zobrazení záznamu trendů. 

• Podpora čtení a zápisu hodnot, přístup přes web. 

Čidla snímače a převodníky 

Dodávány jsou tyto typy: 

• snímače teploty ve škále provedení – venkovní, pokojové, jímkové, kanálové, 

příložné, speciální 

• snímače vlhkosti – venkovní, pokojové, kanálové 

• snímače tlaku a diferenčního tlaku pro vzduchotechnické kanály 

• snímače tlaku pro teplovodní okruhy 

• snímače osvětlení – venkovní a pokojové 

• snímače kvality ovzduší – pokojové, kanálové 

• protimrazové ochrany 
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Shrnutí 

Produkty této řady se využijí především u rozsáhlých objektů. Jádrem celého systému je 

PC se softwarem a komunikačními prostředky TAC Vista. Velkou výhodu spatřuji 

v nabízení jak volně programovatelných, tak parametrizovatelných jednotkách. Proti 

použití ve vzorovém projektu hovoří vysoká pořizovací cena, obzvláště softwaru. 

3.5 Moeller 

Produkty pro inteligentní domy firmy Moeller zastřešuje systém Xcomfort. Lze si vybrat 

mezi sběrnicovým systémem NICOBUS a bezdrátovým řešením RF Xcomfort. 

3.5.1 Radiofrekvenční systém Xcomfort 

Tento systém je velice podobný již popisovanému řešení od firmy Siemens – Synco™ 

living. Není ovšem tak obsáhlý a jeho komponenty nevyužívají napájení z akumulátorů. 

Tento systém bohužel nevyužívá žádného standardu pro komunikaci a je zcela 

proprietální. Firma komunikační protokol tají a jeho popis dodává pouze svým partnerům, 

pokud je to nutné z hlediska integrace do složitějších systémů vyšší úrovně. Dokumentaci 

k němu dostanou navíc až po podepsání smlouvy o mlčenlivosti. 

Programování 

Systém se programuje pomocí nástroje Moeller Manager RF. Tento nástroj je na 

stránkách výrobce ke stažení zdarma. Sám výrobce doporučuje svěřit konfiguraci 

a uvedení do provozu certifikované firmě. Nástroj jsem si stáhl a vyzkoušel. Bohužel jsem 

byl velmi zklamán. Program je sice lokalizován do češtiny, ovšem se spoustou chyb 

a nezvyklostí. K naprosté frustraci vede neustálé vyskakování dialogových oken 

s německými texty. Přidání senzorů a aktorů se potvrzuje tlačítkem s textem „Prevzit“ 

a takovýchto hlavolamů je zde mnoho. Program na mě působil nepřehledně a grafické 

rozhraní je velice primitivní. Nápovědu programu se mi nepodařilo vyvolat – objevila se 

pouze chybová hláška „Die Hilfe konnte nicht aufgerufen werden.“ Proto doporučuji 

nastavení systému svěřit firmě, ne kvůli složitosti, ale kvůli mnoha hodinám ušetřeného 

hledání a překládání. 
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Obr. 3.5.1 – GUI systému Moeller Room Manger RF 

Centrální jednotka 

Home Manager 

 

Obr. 3.5.2 – Centrální jednotka Moeller XComfort Home Manager 

Centrální jednotka systému Xcomfort. Při rozsáhlejších projektech, kde vyžadujeme 

automatizaci řízení objektu, je tuto jednotku nutné použít vždy. Umožňuje ovládat zónové 

vytápění budovy, osvětlení, žaluzie, klimatizaci a elektrické spotřebiče. Obsahuje časové 

a logické funkce. Volitelně umožňuje komunikaci s Room Managery jako podřízenými 

jednotkami. Lze ji vybavit GSM modemem pro konfiguraci a ovládání prostřednictvím 

mobilního telefonu. Vyzdvihl bych povedený design a materiály, ze kterých je tato 

jednotka zhotovena. Ovládá se pomocí piezoelektrické klávesnice. Parametrizace je 

možná po připojení PC přes rozhraní RS-232 a softwaru Moeller Manager RF. Napájí se ze 

sítě AC 230 V. 

Cena:         30 330 Kč bez DPH 



-38- 
 

 

Room Manager 

 

Obr. 3.5.3 – Prostorová jednotka Moeller XComfort Room Manager 

 

Může sloužit samostatně k ručnímu ovládání jedné místnosti (několika aktorů), ale využívá 

se především jako ovládací a zobrazovací jednotka začleněná do systému s Home 

Mangerem. Napájena je ze sítě AC 230 V. Obsahuje IRDA port pro aktualizaci případně 

výměnu firmwaru. Při nastavování je možné využít logických funkcí (A, NEBO). 

Parametrizace a konfigurace přes RS 232 port. 

• Zobrazuje stav až z 10 senzorů 

• Ovládání až 10 výstupů 

• 2 světelné scény 

• Ovládání 3 skupin rolet 

• Funkce simulace přítomnosti 

• Synchronizace data a času s Home Managerem 

Cena:         6 888 Kč bez DPH 
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Vizualizace 

Komunikační a vizualizační interface 

  

Obr. 3.5.4 – Komunikační a vizualizační interface pro Moeller XComfort 

Komunikační interface je určen pro ovládání a vizualizaci RF komponent Xcomfort 

na počítači uživatele nebo např. na Touch screenu s využitím vizualizačních softwarů 

Homeputer (Moeller), případně Control Web a jiných. K PC se připojuje prostřednictvím 

USB. 

Cena:         2 150 Kč bez DPH 

 

Moeller Homeputer 

 

Obr. 3.5.5 – Příklad masky vizualizace v programu Moeller Homeputer 

Po instalaci komunikační jednotky lze systém ovládat pomocí PC aplikací Moeller 

Homeputer. Díky tomu je možné využívat operátorské panely s dotykovou obrazovkou 

a průmyslové počítače. 

Cena:         3 585 Kč bez DPH 
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Spínací aktory 

Spínací aktor CSAU-01/01 

Slouží ke spínání odporové zátěže. Při spínání indukčních zátěží (tlumivky, ventilátory) je 

ho nutné doplnit o RC člen pro omezení napěťových špiček. Přijímá signál ze senzorů 

a Room/Home Manageru. 

 

Obr. 3.5.6 – Spínací aktor Moeller XComfort CSAU-01/01 

• Spínání AC 230 V 

• Napájení ze sítě AC 230 V 

• Zátěž až 8 A 

• Může být ovládán až 15 senzory 

Dodávají se také varianty s bezpotenciálním výstupem CSAU-01/02 a s dvojpólový spínač 
CSAU-01/03. 
 

Cena:         3 585 Kč bez DPH 

 

Přenosná zásuvka se spínacím aktorem 

Parametry má shodné s předchozím spínačem. Na první pohled je vidět výhoda mobility – 
stačí zásuvku přenést na jiné místo a zasunout do domovní zásuvky AC 230 V. 

 
Obr. 3.5.7 – Spínací přenosná zásuvka Moeller XComfort 
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• Spínání AC 230 V 

• Napájení ze sítě AC 230 V 

• Zátěž až 8 A 

• Může být ovládán až 15 senzory 

Cena:         1 851 Kč bez DPH 

 

Stmívací aktory 

Stmívací aktor CDAU-01/01 

 

Obr. 3.5.8 – Stmívací aktor Moeller XComfort CDAU-01/01 

• Napájení ze sítě AC 230 V 

• Odporová zátěž až 250 VA 

• Minimální zátěž 5 W 

• Může být ovládán až 15 senzory 

Stmívač je navíc vybaven funkcí pozvolného startu, která omezuje zapínací proud. 

Cena:         1 700 Kč bez DPH 
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Přenosná zásuvka se stmívacím aktorem CDAP-01/02 

 

Obr. 3.5.9 – Stmívací přenosná zásuvka Moeller XComfort 

• Napájení ze sítě AC 230 V 

• Odporová zátěž až 250 VA 

• Minimální zátěž 5 W 

• Může být ovládán až 15 senzory 

Stmívací zásuvka je navíc vybavena funkcí pozvolného startu, která omezuje zapínací 

proud. Výhodou je rovněž mobilita. 

Cena:         1 965 Kč bez DPH 

 

Roletové aktory 

Roletový aktor s bezpečnostními funkcemi 

Slouží k ovládání rolet, žaluzií a markýz s oběma směry pohonu a koncovými spínači. 

Umožňuje zablokovat manuální ovládání (využití při silném větru nebo dešti). 

 

Obr. 3.5.10 – Roletový aktor Moeller XComfort 
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• Ovládání pohonů AC 230 V 

• Napájení ze sítě AC 230 V 

• Odporová zátěž až 6 A 

• Může být ovládán až 15 senzory 

Cena:         2 025 Kč bez DPH 

 

Analogové aktory 

Analogový aktor 0/10 VDC CAAE-01/01 

Aktor se využívá například k ovládání směšovacích ventilů, topení, větrání a jiných 

analogově řízených spotřebičů. 

 

Obr. 3.5.11 – Analogový aktor Moeller XComfort CAAE-01/01 

• Bezdrátová komunikace 

• Spínací relé max. 8 A, AC 230 V 

• Řídící výstup DC 0-10 V, max. 20 mA 

• Napájení ze sítě AC 230 V 

• Může být ovládán až 15 senzory 

K dispozici je také varianta s řídícím výstupem 1-10 V se stejnými parametry. 

Cena:         2 112 Kč bez DPH 
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Teplotní senzory 

Dvojité teplotní vstupy CTEU-02/01 

 

Obr. 3.5.12 – Jednotka teplotních vstupů Moeller XComfort CTEU-02/01 

Jednotka pro měření dvou na sobě nezávislých teplot, do které se připojují teplotní 

senzory: 

• CSEZ-01/01 

o Rozsah -50 - 180 °C s tolerancí 1 °C 

o Obsahuje PT1000 termistor 

o Po vybavení patřičným zakončením můžeme měřit vnitřní/venkovní 

prostorovou teplotu i teplotu kapalin 

• CSEZ-01/05 

o Rozsah -50 - 180 °C s tolerancí 1 °C 

o Obsahuje PT1000 termistor 

o Po vybavení patřičným zakončením můžeme měřit vnitřní/venkovní 

prostorovou teplotu i teplotu kapalin 

o Menší rozměry pro snadnou montáž do PVC trubky podlahového vytápění 

Napájí se baterií 3V s životností 5 – 7 let. Lze si vybrat mezi zasíláním hodnoty cyklicky 

nebo po překročení nastaveného offsetu. 

Cena:         1 980 Kč bez DPH 
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Detektory pohybu 

PIR - detektor pohybu CBMA – 02/01 

 

Obr. 3.5.13 – PIR detektor pohybu Moeller XComfort  CBMA-02/01 

• Napájení – 2 AAA baterie s životností 2,5 roku nebo speciální zdroj (není součástí 

dodávky) 

• Nastavuje se pouze po odklopení krytu přepínači na přístroji 

• Je vybaven dvěma výstupními kanály – kanál A slouží k ovládání osvětlení (snímá 

intenzitu světla a pohyb) a kanál B pro bezpečnostní funkce (snímá pulzy pohybu 

bez závislosti na osvětlení) 

Cena:         2 221 Kč bez DPH 

 

Vstupní senzory 

Dvojité binární vstupy bateriové CBEU-02/02 

Jednotka je vybavena 2 na sobě nezávislými bezpotenciálovými kontakty. Umožňuje 

připojit jakékoliv signalizační a jiné beznapěťové kontakty (detektory kouře, pohybu, 

rozbití skla, tlačítkové spínače, relé atd.). Signály o sepnutí potom vysílá k aktorům 

nebo Home/Room Manageru. 

 

Obr. 3.5.14 – Jednotka binárních vstupů Moeller XComfort  CBMA-02/01 
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• Bezdrátová komunikace 

• Napájení: 3 V baterie s životností 5-7 let 

• 2 vstupy s délkou vedení až 100 m 

• Módy pro různé druhy kontaktů (spínací, tlačítkový a dvojitý tlačítkový) 

Dále jsou k dispozici tlačítka se 2 nebo 4 tlačítkovými body napájená 3 V bateriemi 

a dálkový ovladač s 6 kanály a 4 tlačítky na jeden kanál. 

Cena:         2 230 Kč bez DPH 

Shrnutí 

Bezdrátový systém Moeller XComfort je odpovědí firmy Moeller na řešení Synco Living 

společnosti Siemens. Bohužel komunikace se děje na základě uzavřeného protokolu, takže 

není možné využívat komponenty alternativních výrobců nebo systém integrovat 

do vyšších úrovní řízení. Cenově za produkty řady Synco Living také zaostává. Z těchto 

důvodů jsem pro vzorový projekt XComfort nezvolil. 

3.6 ABB 

Společnost ABB se prezentuje v odvětví inteligentní elektroinstalace a automatizace 

budov systémem Ego-n a i-bus. 

3.6.1 Ego-n 

Komunikace 

Systém bohužel komunikuje proprietálním protokolem. Sběrnice umožňuje zapojení 

jednotek pouze v liniové topologii. Maximální délka odbočky je 30 m. Systém pracuje s 2 

sběrnicemi - primární a sekundární. Primární sběrnice spojuje vstupy (snímače) a aktory. 

Vždy je na ní připojen řídící modul a napájecí modul. Na jednu primární sběrnici můžeme 

připojit maximálně 64 prvků. Sekundární sběrnice propojuje řídící moduly (z nich potom 

vedou primární sběrnice), GSM modul, modul logických funkcí a RF vysílací modul. 

Sekundární sběrnicí můžeme propojit maximálně 8 jednotek a její maximální délka je 

2000 m. Celkem může mít celý systém až 512 prvků. Z topologie, uzavřeného protokolu 

a omezeného počtu jednotek vyplývá, že systém je určen pro malé objekty, nejčastěji 

rodinné domy. 
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Programování 

jednotky můžeme konfigurovat ve dvou úrovních. V úrovni Basic se jedná o zapojení 

s jednou řídící jednotkou. V něm lze programovat bez použití počítače pomocí tlačítek 

a pouze přiřazovat vstupům výstupy a výstupy pouze spínat. Úroveň Plus zvolíme při 

použití více řídících modulů, pokud potřebujeme logické funkce nebo vizualizaci. 

Pro programování v této úrovni potřebujeme PC s potřebným softwarem (Ego-n 

Assistent). Konfigurační SW je velice dobře provedený a obsahuje bohatou nápovědu. 

Ovládání je intuitivní. 

Centrální jednotka 

Úlohu centrální jednotky zde zastupuje řídící modul. Slouží jako zprostředkovatel 

komunikace mezi primární a sekundární sběrnicí. Umožňuje připojit ke své primární 

sběrnici senzory a aktory. Umožňuje připojit až 64 prvků. Programujeme jí buď tlačítky 

a nebo PC s SW Ego-n Assistent. 

Komunikační jednotka 

Pokud potřebujeme využívat sekundární sběrnici, což nastane v případě použití více 

řídících jednotek, GSM modulu nebo logického modulu, je zapotřebí použít komunikační 

jednotku, která zprostředkovává komunikaci na sekundární sběrnici. Umožňuje také 

propojit systém přes ethernet s PC. 

Shrnutí 

Produkty řady Ego-n jsou v současnosti zastaralé. Může za to proprietální protokol 

komunikace nebo nutnost dodržet liniovou topologii. Firma ABB si to ale uvědomuje 

a vytvořila novou řadu ABB i-bus, která tyto nedostatky odstraňuje. 

3.6.2 ABB i-bus 

ABB i-bus je nový systém společnosti ABB pro automatizaci budov. Největší nevýhoda 

systému Ego-n byla v uzavřeném protokolu komunikace a liniové topologii. ABB i-bus oba 

tyto problémy řeší a je logickým krokem firmy v konkurenčním boji v tomto rychle se 

rozvíjejícím oboru automatizace. Veškeré jednotky se napájejí ze sběrnice KNX/EIB, 

na kterou jsou připojeny zdroje napětí. 



-48- 
 

Komunikace 

Systém je zcela decentralizovaný a funguje i bez centrální jednotky nebo PC. Používá 

KNX/EIB sběrnici s libovolnou topologií kromě uzavřené smyčky (kruhu) a nevyžaduje 

použití zakončovacího odporu. Maximální délka sběrnice je 1000 m v jedné linii 

a maximální vzdálenost jednotky od napájecího zdroje je 200 m. Veškeré dosahy lze 

rozšířit pomocí optických rozhraní a komunikace po optických vláknech. V jedné linii může 

být maximálně 64 jednotek. Pokud je třeba více přístrojů nebo požadujeme druhou linii, 

připojíme ji liniovou spojkou. 

Centrální jednotka 

Systém v podstatě nemá jednotku, kterou bychom mohli považovat podobně jako 

u ostatních výrobků za centrální. Jsou zde aplikační a logické jednotky pro složitější logické 

funkce, ale nedisponují žádným rozhraním kromě KNX/EIB. Centrální jednotku tedy 

zastupuje skupina zařízení pro komunikaci, logické funkce a I/O jednotky. 

Logické prvky 

V této kategorii jsou jednotky, které lze programovat pomocí logikých funkcí.  

Modul bezpečnostní, řadový 

Slouží pro vytvoření logických funkcí mezi jednotlivými přístroji KNX/EIB (snímače pohybu, 

magnetické kontakty) a k vytvoření zabezpečovacího systému. 

Cena:         9 866 Kč s DPH 

 

Modul logický, řadový 

Umožňuje použít logické funkce na jednotlivé adresy komponent a tak prvky systému 

řídit. Dále lze využívat funkcí zpoždění, světelných scén, čítač a filtrační funkce. 

Rozšířením je aplikační jednotka s většími možnostmi programování pro rozsáhlejší 

aplikace. 

Cena:         4 209 Kč s DPH 
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Modul řídící žaluziový, řadový 

Po instalaci tohoto modulu lze ovládat až 200 žaluzií v závislosti na poloze Slunce, stavu 

vnitřního osvětlení, vytápění nebo chlazení. 

Cena:         19 671 Kč s DPH 

 

Komunikační prvky 

Pro nastavování systému a propojení s PC můžeme použít tyto jednotky: 

• Rozhraní RS232 

• Rozhraní USB 

• Rozhraní Ethernet/IP 

Pro rozšíření dosahu sběrnice, převod na optické vedení: 

• Rozhraní pro optické kabely 

Snímače a rozhraní 

Každá skupina výrobků je designově sladěná a zahrnuje různé množství komponent 

• Future linear 

o Tlačítkové snímače – 1 až 4 násobné, některé typy mají IR rozhraní 

o Snímač teploty s regulátorem a displejem 

o Snímač pohybu s vícenásobnou čočkou 

o Komunikační rozhraní RS232 

o Komunikační rozhraní USB 

o Spínací hodiny s 2 tlačítky 

• Solo 

o Tlačítkové snímače – 1 až 4 násobné, některé typy mají IR rozhraní 

 

o Snímač teploty s regulátorem a displejem 

o Snímač pohybu s vícenásobnou čočkou 

o Komunikační rozhraní RS232 
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o Komunikační rozhraní USB 

o Spínací hodiny s 2 tlačítky 

• Alpha exclusive 

o Tlačítkové snímače – 1 až 4 násobné, některé typy mají IR rozhraní 

o Prostorový termostat 

o Snímač pohybu s vícenásobnou nebo selektivní čočkou 

o Komunikační rozhraní RS232 

o Komunikační rozhraní USB 

o 4 řádkový LCD displej 

• Impuls 

o Snímač pohybu s vícenásobnou nebo selektivní čočkou 

• Bush – triton 

o Tlačítkové snímače – 1 – 4 násobné s IR rozhraním 

o Tlačítkový 5 násobný snímač s termostatem a LCD displejem 

 

Operátorské panely 

ABB nabízí LCD panely, barevné LCD displeje a řídící panely SMART, které lze volně 

programovat v nástroji ETS. Na panely se instalují rámečky v různých provedeních 

a barvách, takže není problém je sladit s interiérem místnosti. 

Akční členy 

V nabídce společnosti jsou výhodné univerzální jednotky s různými kombinacemi vstupů, 

výstupů a funkcí. Jednou jednotkou lze například řídit servopohony na ventilech topení 

nebo žaluzie, a zpracovávat signály ze zabezpečovacích čidel. 

Samozřejmě firma dodává také spínací, stmívací a žaluziové aktory v provedeních 

pro montáž do rozvaděče, podhledů i lišt. 

Shrnutí 

ABB i-bus dodržuje standard sběrnice KNX/EIB. Jedná se o striktně decentralizovaný 

systém. Pochopit principy tohoto systému a možnosti kombinace jednotlivých prvků bylo 

poměrně složité. Možnosti výrobků této řady jsou rozsáhlé, navíc lze při realizaci vhodně 
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využít rozsáhlého portfolia ABB v oblasti elektroinstalací. Společnost klade velký důraz 

na design ovládacích prvků a tak není problém interiér objektu přizpůsobit vkusu 

obyvatel. 
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4. Vzorový projekt 

V této části práce navrhnu automatizaci vzorového objektu. Jednotlivé součástky se pak 

budou vybírat vždy od jedné společnosti. Cílem tohoto bodu je především porovnat ceny 

jednotlivých výrobců. Zvolil jsem spíše vyšší míru automatizace, aby bylo použito velké 

množství komponent, které výrobci nabízí. 

4.1 Popis objektu 

Jako vzorový objekt jsem si vybral menší rodinný dům. Konkrétně jeho obytné první patro. 

V tomto domě žiji již 10 let, takže znám podrobně návyky obyvatel domu a využití 

jednotlivých místností. 

Půdorys objektu najdeme v příloze č. 1. 

4.2 Požadavky na řízení 

Regulace vytápění 

Dům se vytápí pomocí kombinace elektrického akumulačního topení a kotle na pevná 

paliva. Oba systémy nahřívají teplou vodu v akumulačních nádržích, která je potom 

jedním čerpadlem rozváděna do radiátorů. Většinu roku se používá kotel na pevná paliva, 

proto se nebudu zabývat ovládáním elektrického topení a automatickým přepínáním mezi 

2 zdroji tepla. Teplota jednotlivých místností se ovládá pomocí regulačních ventilů 

ovládaných servopohonem na jednotlivých radiátorech. Jelikož je v každé místnosti čidlo 

pohybu a magnetický kontakt v oknech, automaticky se sníží teplota v místnosti (přivře 

ventil na radiátoru) při dlouhé nepřítomnosti osob nebo při otevřeném okně. Čerpadlo 

pro rozvod topného média do radiátorů lze aktivovat manuálně nebo nastavit čas sepnutí. 

V nádržích může být umístěno tepelné čidlo, které měří teplotu topné vody, pokud bude 

příliš nízká, systém čerpadlo v daný čas nespustí a pošle na nastavené telefonní číslo 

zprávu přes GSM bránu. 

Ovládání osvětlení 

V obytných místnostech domu jsou světla ovládána stmívacími aktory, na chodbách 

a v koupelně jsou použity jen spínací jednotky. 

Systém umožňuje režim „simulace přítomnosti“, ve kterém jsou světla rozsvěcována 

v časových intervalech. Simuluje se tak přítomnost obyvatel. 
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Při odchodu z domu se na displeji centrální jednotky objeví upozornění na rozsvícená 

světla s možností je přímo z centrální jednotky všechna zhasnout. 

Ovládání žaluzií 

Žaluzie v pokojích jsou podle nastavení jejich obyvatel v nastavenou ranní hodinu 

otevírány a večer zavírány. Když systém vybavíme meteorologickým čidlem, můžeme 

reagovat na příliš silný vítr automatickým zatáhnutím rolet, aby nedošlo k poškození oken. 

Rolety lze samozřejmě ovládat též manuálně vypínačem. Pomocí vhodného nastavení 

času otevření na jižní a západní straně domu, lze místnosti vyhřát slunečním zářením. 

Individuální nastavení místností 

Každá obytná místnost umožňuje regulaci intenzity osvětlení, teploty a žaluzií. Parametry 

systémů lze přizpůsobit potřebám a zvyklostem obyvatele místnosti. 

Ovládání spotřebičů 

Zásuvky v domě lze rozdělit do dvou skupin – klasické bez možnosti ovládání a řízené. 

U spotřebičů jako jsou fény, stolní lampičky, rádia a jiné přístroje, u kterých nám 

vyhovuje, pokud se při odchodu z domu vypnou, použijeme spínanou zásuvku. Naopak 

počítače, radiobudíky, lednici a mrazák vypínat nechceme, neboť musí být připojeny ke 

zdroji energie neustále, proto je připojíme do nespínaných zásuvek. 

Při odchodu bude uživatel upozorněn na sepnuté spínané zásuvky a centrální jednotka mu 

nabídne jejich vypnutí. 

Zabezpečení 

Nejdůležitější systém celého domu je patrně systém elektronického zabezpečení (EZS), 

proto musí být návrhu algoritmů zabezpečení a výběru komponent věnována velká 

pozornost. K identifikaci obyvatel domu při vstupu slouží čtečka magnetických karet 

umístěná před vchodovými dveřmi. Osoba, která chce vstoupit do domu, přiloží 

magnetickou kartu ke čtečce a elektronický zámek v hlavních dveřích ji vpustí, pokud má 

oprávnění ke vstupu, do domu. Pro případ nefunkčnosti čtečky nebo ztrátě karty lze dům 

odemknout také klasickým klíčem. Na dveřích je umístěn magnetický senzor otevření. 

Pokud centrální jednotka nevyhodnotí při vstupu po přečtení magnetické karty osobu jako 

oprávněnou ke vstupu nebo nedojde k identifikaci vůbec a přesto magnetický senzor 

ukazuje otevření dveří, spustí se po časovém limitu poplach. Kvůli možnosti manuálního 
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otevření je systém EZS vybaven klávesnicí, na které lze poplach odvolat zadáním kódu pro 

vstup do časového limitu. Bohužel se ukázalo, že kromě inteligentní elektroinstalace INELS 

neobsahuje žádný systém potřebné komponenty pro identifikaci uživatele a klávesnici pro 

deaktivaci alarmu za pomoci kódu. Proto jsem nakonec tento požadavek řízení 

nerealizoval. Je sice možné využít samostatný systém pro zabezpečení objektu, ale tak se 

odchýlíme od původního konceptu inteligentního domu a PIR detektory pohybu a okenní 

kontakty nebude možné využívat pro automatizaci ostatních prvků domu. 

Každá místnost je vybavena infrapasivními (PIR) snímači, které na základě měření teploty 

okolí detekují pohyb v místnosti. Kromě využití pro regulaci vytápění plní především 

bezpečnostní funkci. Pokud je dům v pohotovostním režimu, opakovaná signalizace 

pohybu vyvolá poplach. Rovněž tak otevření oken při nepřítomnosti obyvatel spustí 

poplach. 

Při režimu poplachu se rozsvítí všechna světla v objektu, je aktivována siréna a pomocí 

GSM brány se informuje prostřednictvím SMS zprávy majitel objektu. 

Při odchodu z domu je obyvatel upozorněn na otevřená okna. 

4.3 Příklady algoritmů řízení 

Protože jsou na realizaci projektu použity 3 různé systémy, s jinými možnostmi 

programování, popsal jsem algoritmy obecně pseudojazykem 
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Odchod 

Funkce aktivovaná po stisknutí tlačítka nepřítomnosti na centrální jednotce nebo 

operátorském panelu. 

odchod()  { 

IF  je aktivována funkce zhasínáni sv ětel THEN zhasni všechna  

sv ětla ELSE zobraz rozsvícená sv ětla END 

ukaž na displeji sepnuté zásuvky 

IF  uživatel potvrdí tla čítko pro vypnutí THEN vypni všechny 

zásuvky END 

IF  je zapnuté vytáp ění THEN Aktivuj režim topení 

v nep řítomnosti END 

Zapni alarm 

} 

 

Funkce alarmu 

alarm()  { 

IF  je zapnutý režim nep řítomnosti je z libovolného čidla PIR 

kromě vchodového detekován 2x b ěhem minuty pohyb THEN aktivuj 

režim panika END 

IF je detekován pohyb PIR čidlem u vstupních dve ří a do 5 

minut není zmá čknuto tla čítko p řítomnosti  THEN aktivuj režim 

panika END 

IF  nastane zm ěna stavu okenního kontaktu na otev řeno THEN 

aktivuj režim panika END 

} 
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Poplach 

panika()  { 

pošli SMS s textem „POPLACH – NARUSENI OBJEKTU“ na uložená 

telefonní čísla 

rozsvi ť všechna sv ětla 

} 

 

Ovládání topení 

topení()  { 

IF  zm ěna nastavení teploty na p říslušné prostorové jednotce 

THEN pomocí regulátoru nastav požadovanou teplotu END 

IF  je otev řený okenní kontakt v místnosti déle jak minutu 

THEN p řiv ři ventil vytáp ění na minimální hodnotu END 

IF  p řišla SMS s textem „TOP MISTNOST TEPLOTA“ THEN nastav 

pomocí regulátoru teplotu v p říslušné místnosti na 

požadovanou hodnotu END 

IF  čidlo v místnosti nedetekovalo 1 hodinu pohyb a je d enní 

doba od 9:00 do 21:00 a je aktivována funkce regula ce topení 

v nep řítomnosti THEN sniž požadovanou teplotu o 3 °C ELSE 

použij standardní teplotu z prostorové jednotky  END 

} 

 

  



-57- 
 

Příklad režimu – komfortní režim 

režim_komfort()  { 

IF  svítí sv ětlo v pokoji THEN zav ři žaluzie ELSE nastav 

žaluzie na hodnotu ŽALUZIE_KOMFORT END 

IF  svítí sv ětlo v pokoji THEN nastav osv ětlení na hodnotu 

OSVĚTLENÍ_KOMFORT END 

IF  je zapnutý režim vytáp ění THEN zvyš teplotu o 

ROZDÍL_TEPLOTY_KOMFORT END 

} 

 

Simulace přítomnosti – bezpečnostní funkce 

simulace p řítomnosti()  { 

IF  denní doba je mezi 20:00 a 24:00 a mezi 6:00 a 7:0 0 THEN a 

z o číslovaného seznamu sv ětel náhodn ě jedno na (vygenerované 

vynásobené náhodné číslo mezi 2 až 60) minut END 

IF  denní doba je mezi 12:00 a 21:00 THEN v intervalu 1 h 

generuj náhodné číslo a z o číslovaného seznamu spínaných 

zásuvek zapni p říslušnou zásuvku na (vygenerované náhodné 

číslo mezi 5 až 20) minut END 

} 
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Sledování vnitřní teploty 

sledování vnit řní teploty()  { 

IF  libovolné teplotní čidlo zjistí teplotu v místnosti pod 

5 °C nebo nad 35 °C THEN pošli na telefonní čísla v seznamu 

SMS zprávu „V dom ě je nebezpe čná teplota: TEPLOTA °C“ END 

} 

 

Příklad časového spouštění zásuvky 

časové spoušt ění zásuvky( ZÁSUVKA,OD, DO) { 

IF  nejsou vypnuté zásuvkové výstupy v nep řítomnosti a denní 

doba je OD THEN zapni zásuvku ZÁSUVKA END 

IF  denní doba je DO THEN vypni ZÁSUVKA END 

} 

 

Příklad individuálního programu místnosti: 

ložnice_vstávat() { 

IF  je všední den a denní doba je 5:00 THEN otev ři žaluzie, 

nastav sv ětla na minimální intenzitu a b ěhem jedné minuty je 

úpln ě rozsvi ť END 

} 
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4.4 Realizace 

4.4.1 Systém ABB i-bus 

O řízení objektu se postará programovatelný černobílý dotykový LCD panel Smart 

6136/100M-101-500. Může pracovat s 210 adresami, takže pro účel projektu je 

dostačující. Panel je poměrně nákladný ale zastoupí jak logickou jednotku, tak jednotku 

pro vizualizaci a ovládání domu. Napájen je síťovým napětím AC 230 V. Postará se také 

pro regulaci topení v místnostech bez individuálního nastavení. 

V obytných místnostech jsem pro regulaci vytápění, zobrazení teploty, ovládání žaluzií, 

spínání a stmívání světel použil prostorový termostat 6128-81-101 z řady Future linear. 

Pohony žaluzií ovládají 8 násobné žaluziové aktory JA/S 8.230.1. Použití vícenásobných 

členů je i přes delší rozvody k pohonům úspornější. 

Radiátory v místnostech jsou řízeny elektromotorickou hlavicí ST/K 1.1 ovládanou 

v obytných místnostech prostorovým termostatem, v ostatních programovatelným 

panelem. 

Jako detektor pohybu jsem vybral čidlo 6132-0-0153 z řady Future linear. Dveřní a okenní 

kontakty jsou společně s detektory pohybu připojené na 32 násobnou vstupní a výstupní 

jednotku UK/S 32.2. 

Světla jsou stmívána stmívacími aktory 6583-500 na základě signálů z ovládacího panelu 

nebo prostorového termostatu. V místnostech bez prostorového termostatu jsou 

ovládána tlačítkovým snímačem 6125-81-101 z řady Future linear a spínána 8 násobným 

spínacím aktorem SA/S 8.6.1. Zásuvky spíná 12 násobný spínací člen SA/S 12.10.1. 

Připojení PC při programování a konfiguraci je instalováno komunikační rozhraní USB 

6123 USB-81. 

Okenní a dveřní kontakt od firmy ABB se mi podařilo najít pouze v programu Wave, 

montoval se přímo do kliky a byl příliš složitý a drahý, z toho důvodu jsem použil SA 201 

od firmy ELKO EP. 

Ovládané zásuvky spíná 12 násobný spínací aktor SA/S 12.10.1. 
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Systém bohužel nenabízí GMS modul komunikující po sběrnici KNX/EIB, tudíž ho není 

možné ovládat pomocí mobilního telefonu. 

Rozmístění jednotek 

Viz. příloha C. 

Cenová kalkulace 

Tab. 4.3.1 – Cena ABB i-bus 

Název Počet ks Cena bez DPH Cena s DPH Cena celkem s DPH

Napájecí zdroj SV/S 30.640.5 1 9 277,74 Kč   11 454,00 Kč 11 454,00 Kč            

Řídící dotykový panel SMART 6136/100M-101-500 1 29 206,17 Kč 36 057,00 Kč 36 057,00 Kč            

Snímač tlačítkový s displejem, termostatem, IR 6327-83 5 9 398,43 Kč   11 603,00 Kč 58 015,00 Kč            

Snímač pohybu 6122-81 10 3 643,38 Kč   4 498,00 Kč   44 980,00 Kč            

Hlavice ovládací elektromotorická ST/K 1.1 9 5 157,27 Kč   6 367,00 Kč   57 303,00 Kč            

Stmívač univerzální centrální 6583-500 6 4 048,38 Kč   4 998,00 Kč   29 988,00 Kč            

Člen akční spínací 6 A 8násobný SA/S 8.6.1 1 9 736,20 Kč   12 020,00 Kč 12 020,00 Kč            

Jednotka univerzální  32x I/O UK/S 32.2 1 12 428,64 Kč 15 344,00 Kč 15 344,00 Kč            

Člen akční žaluziový 8násobný JA/S 8.230.1 2 15 752,07 Kč 19 447,00 Kč 38 894,00 Kč            

Rozhraní USB zapuštěné 6123 USB-81 1 3 932,55 Kč   4 855,00 Kč   4 855,00 Kč               

Okenní a dveřní kontakt ELKO EP SA-201 12 74,36 Kč         88,49 Kč         1 061,86 Kč               

Člen akční spínací 10 A 12násobný SA/S 12.10.1 1 12 890,34 Kč 15 914,00 Kč 15 914,00 Kč            

Snímač tlačítkový jednonásobný 6125-81-101 6 1 272,51 Kč   1 571,00 Kč   9 426,00 Kč               

Vysílač infračervený (IR) 6010-25-500 1 2 114,10 Kč   2 610,00 Kč   2 610,00 Kč               

Celkem 57 326 467,86 Kč          

 

Zhodnocení 

Ačkoliv se ABB i-bus prezentuje jako systém vhodný i pro malé objekty, z cenové kalkulace 

je vidět, že pro námi zvolenou míru automatizace a velikost projektu je systém nevhodný. 

Cena 327 000 Kč je ve srovnání s konkurencí značně vysoká. Zarazila mě vysoká cena 

aktorů jak spínacích, tak stmívacích. Vysvětluji si to tím, že samotné aktory obsahují 

jednoduché logické funkce a díky striktně decentralizované logice, lze pro jednoduché 

projekty vystačit pouze s nimi. Ovšem pokud požadujeme vyšší míru inteligence domu, 

pokročilejší funkce a pohodlné centrální ovládání, musíme počítat s nemalou sumou 

za další potřebné jednotky. 

Pro daný projekt nemohu tento systém doporučit. Uplatnění najde buď v rozsáhlých 

komplexech jako jsou hotely, nemocnice, školy atd., nebo naopak v objektech, kde 

nevyžadujeme složitější řízení a vystačíme si pouze s ovládáním světel a spotřebičů 
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vypínači (v tomto případě je ABB i-bus podle výrobce dokonce levnější než klasická 

elektroinstalace). 

4.4.2 Systém Siemens Synco living 

U vchodových dveří je umístěna centrální jednotka QAX910, na níž lze ovládat veškeré 

funkce domu. Je vybavena GSM modulem pro komunikaci a ovládání prostřednictvím 

mobilního telefonu. Systém se programuje přes interface GD04 přes PC. 

V každé obytné místnosti je prostorová jednotka QAW910. Prostřednictvím této jednotky 

se ovládá osvětlení, žaluzie a teplota v pokoji. Stmívací a spínací aktory jsem vybral 

Gamma Wawe sys, určené pro zapuštěnou montáž do vložky. 

Okenní a dveřní kontakty jsou bezdrátové AP 260. Vzhledem k tomu, že na trhu není KNX 

RF kompatibilní bezdrátový detektor pohybu, zvolil jsem Hager TX510 komunikující 

a napájený ze sběrnice KNX, který je doporučován firmou Siemens. Detektory jsou 

připojeny k centrální jednotce sběrnicí KNX-TP1. Jedná se o jedinou část systému, která 

nekomunikuje bezdrátově. Použít bezdrátovou jednotku vstupů a PIR čidlo 

s bezpotenciálovým kontaktem by bylo příliš nákladné kvůli nutnosti napájení čidla 

z externího zdroje. 

Řízení vytápění mají na starost regulační servopohony a termostatické ventily SSA955 

napájené z AA baterií. 

Rozmístění jednotek 

Viz. příloha D. 
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Cenová kalkulace 

Tab. 4.3.2 – Cena Siemens Synco living 

Název Počet ks Cena bez DPH Cena s DPH Cena celkem s DPH

Centrální jednotka QAX910-CS 1 13 850,00 Kč 16 481,50 Kč 16 481,50 Kč            

Prostorová jednotka QAW910 5 4 450,00 Kč   5 295,50 Kč   26 477,50 Kč            

Detektor pohybu Hager TX510 10 4 248,00 Kč   5 055,12 Kč   50 551,20 Kč            

Spínací vložka Gamma Wave sys 5TC1232 6 1 397,00 Kč   1 662,43 Kč   9 974,58 Kč               

Stmívací vložka Gamma Wave sys 5TC1230 6 2 464,00 Kč   2 932,16 Kč   17 592,96 Kč            

Regulační servopohon a ventil SSA955 9 3 150,00 Kč   3 748,50 Kč   33 736,50 Kč            

Dveřní a okenní kontakt AP260 12 1 955,00 Kč   2 326,45 Kč   27 917,40 Kč            

Zásuvkový adaptér KRF960-E 11 3 195,00 Kč   3 802,05 Kč   41 822,55 Kč            

Ovládací tlačítko UP210 6 2 778,00 Kč   3 305,82 Kč   19 834,92 Kč            

Interface pro programování GD04 1 400,00 Kč       476,00 Kč       476,00 Kč                  

Dálkové ovládání GSM GD06 1 5 891,00 Kč   7 010,29 Kč   7 010,29 Kč               

Dálkový ovládač wave S 425 1 2 320,00 Kč   2 760,80 Kč   2 760,80 Kč               

Celkem 69 254 636,20 Kč          

 

Zhodnocení 

Systém Synco Living je zajímavý zejména pro svou jednoduchost instalace. Všechny 

komponenty až na PIR čidla komunikují bezdrátově a jsou napájeny z baterií. Z toho plyne 

nutnost jejich včasné výměny, ovšem doba provozu na baterie je u všech komponent 

velice dlouhá, takže nás tato skutečnost při užívání nebude nijak obtěžovat. 

K částce za hardware 255 000 Kč přičteme pouze sumu za kabeláž k detektorům pohybu. 

Náklady na uvedení do provozu budou oproti ostatním řešením nejmenší, za cenu menší 

míry individualizace je systém snadno parametrizovatelný a jeho nastavení zvládne 

i technicky nadaný člověk bez znalosti programování PLC. Z toho důvodu je cena 

srovnatelná se systémem od firmy Teco a.s. 

Pokud hledáte prostředek pro automatizaci již obydleného objektu, zvolil bych právě 

Synco Living. Po zakoupení komponent a základním nastavení je možné plně využívat 

pohodlí inteligentního domu. Pro některé speciální případy, kdy není možné provádět 

stavební úpravy (památkově chráněné budovy, objekty s nepřetržitým provozem), je 

bezdrátová komunikace jednotek nutností. 
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4.4.3 Systém Tecomat Foxtrot, elektroinstalace INELS 

Roli centrální jednotky zde zastupuje programovatelné PLC Tecomat Foxtrot CP-1005. 

Pro ovládání obytných místností je v každé z nich instalována multifunkční jednotka 

SOPHY2-L vybavená teplotním čidlem, displejem, přijímačem IR signálu z ovladače 

a tlačítky pro nastavení teploty v místnosti a polohy žaluzií. Spínaná (ne stmívaná) světla, 

spínané zásuvky, žaluziové pohony a servopohony na ventilech radiátorů ovládají aktory 

SA2-02 se 2 výstupy. Intenzitu osvětlení řídíme stmívacím aktorem LM2-11B. 

Radiátory jsou vybaveny termopohonem ALPHA AA 230 V. 

Zabezpečení objektu zajišťují PIR detektory pohybu JS-20 Largo a magnetické dveřní 

a okenní kontakty SA-200-A. 

Rozmístění jednotek 

Viz. příloha E. 

Cenová kalkulace 

Tab. 4.3.3 – Cena Teco a.s. + INELS 

Název Počet ks Cena bez DPH Cena s DPH Cena celkem s DPH

Multifunkční jednotka SOPHY2-L 5 4 124,80 Kč   4 908,51 Kč   24 542,56 Kč            

Centrální jednotka CP-1005 1 11 979,90 Kč 14 256,08 Kč 14 256,08 Kč            

Spínací dvoukanálová jednotka SA2-02B 20 2 403,21 Kč   2 859,82 Kč   57 196,40 Kč            

Stmívací jednotka LM2-11B 6 2 958,83 Kč   3 521,01 Kč   21 126,05 Kč            

Magnetický dveřní kontakt SA-200-A 12 74,36 Kč         88,49 Kč         1 061,86 Kč               

PIR detektor pohybu Largo JS-20 10 484,36 Kč       576,39 Kč       5 763,88 Kč               

Touch screen panel, 5,7" 1 29 737,73 Kč 35 387,90 Kč 35 387,90 Kč            

Jednotka vstupů IM2-140M 1 3 093,09 Kč   3 680,78 Kč   3 680,78 Kč               

Tlačítkový vypínač WSB2-20 6 991,44 Kč       1 179,81 Kč   7 078,88 Kč               

IR dálkový ovladač komfortní IR-C 1 2 590,50 Kč   3 082,70 Kč   3 082,70 Kč               

Termopohon Alpha AA 230V 9 705,31 Kč       839,32 Kč       7 553,87 Kč               

GSM brána GSM2-01 1 10 120,95 Kč 12 043,93 Kč 12 043,93 Kč            

Napájecí zdroj - stabilizovaný DR60-24 1 882,00 Kč       1 049,58 Kč   1 049,58 Kč               

Celkem 74 193 824,46 Kč          

 

Zhodnocení 

Kolínská společnost Teco a.s. se svým PLC Foxtrot doplněným inteligentní elektroinstalací 

INELS nemá zatím na českém trhu konkurenci. Volně programovatelný automat s cenou 

12 000 Kč spolu s velkým výběrem z prvků INELS, jejichž cena je také velice zajímavá, je 
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pro uvažovaný projekt dobrou volbou. Oproti bezdrátovým systémům musíme počítat 

s náklady na instalaci a materiál vedení, odpadá ovšem nutnost vyměňovat u jednotek 

baterie. Cena za uvedení do provozu bude oproti řešením od ABB nebo Siemens nejvyšší. 

Je totiž zapotřebí PLC pro dům kompletně naprogramovat. Tato skutečnost se nám 

ale odmění nejvyšší mírou individualizace a volností při případných změnách a rozšířeních. 

Pokud uživatel disponuje potřebnými znalostmi, je možné pomocí SW od výrobce, který je 

zdarma, aby si program v budoucnu sám upravil. Běžný zákazník určitě svěří tuto činnost 

specializované firmě. 

Odhadnout cenu naprogramování jsem se pokusil na doporučení vedoucího práce jako 

200 x počet vstupů a výstupů. Za program pro PLC foxtrot bychom tedy zaplatili cca 

20 000 Kč. Ve srovnání tuto cenu ale neuvádím, protože náklady na parametrizaci 

a programování u ostatních systémů se mi nepodařilo zjistit, s odůvodněním, že je to 

velice individuální záležitost, která záleží na parametrech objektu, koncovém dodavateli 

a sjednaných podmínkách. 

Výsledná cena hardwaru bez kabeláže a programování je přibližně 194 000 Kč, čímž je 

tento systém jasně nejlevnější z porovnávaných. 
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5. Závěr 

Prozkoumat český trh s výrobky pro automatizaci budov byl nesnadný úkol. Systémy 

jednotlivých firem jsou značně odlišné a pro objektivní porovnání je třeba nastudovat 

každý opravdu podrobně. Někteří výrobci neuvádějí podrobné specifikace svých produktů 

a získat základní technické informace vyžadovalo značné úsilí. 

Postupem času výrobci opouštějí svá proprietální řešení a vyvíjejí systémy dodržující 

mezinárodní standardy. 

Prohlásit, který ze systémů je nejlepší s určitostí nelze. Jak se ukázalo, velice záleží na 

požadovaných funkcích a velikosti projektu. Pro vzorový objekt bylo nejvýhodnější řešení 

od firem Teco a.s. a ELKO EP s.r.o. Za výrazně nižší pořizovací cenu než konkurence nabízí 

vysokou míru individualizace, mnoho možností komunikace s nadřazenými systémy, 

dobrou uživatelskou podporu a veškerý potřebný software zdarma. Inteligentní 

elektroinstalace INELS jako jediná obsahovala veškeré potřebné komponenty. U ostatních 

výrobců musíme použít v některých případech jednotky od třetích stran. Pokud bychom 

vyžadovali minimální stavební zásahy, rychlé uvedení do provozu a nevadily by nám menší 

možnosti konfigurace, je dobrou volbou systém Synco Living od společnosti Siemens. 
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Příloha A – Obsah přiloženého CD 

K této práci je přiloženo CD, na kterém je uložena práce v elektronické podobě 

a katalogové listy výrobců. 

A.1 Struktura a obsah adresářů 

/pdf – bakalářská práce uložená ve formátu pdf 

/katalogy – katalogové listy výrobců 
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