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Abstrakt 

 

 Bakalárska práca pojednáva o analýze optimalizácie riadenia prevádzkových technických 

funkcií v inteligentných budovách z hľadiska úspory energie a finančných zdrojov.Cieľom bakalárskej 

práce je analýza a návrh vhodnej inteligentnej inštalácie  pre rodinný dom. Súčasťou práce je preukaz 

energetickej náročnosti rodinného domu. K práci sú priložené vypracované návrhy laboratórnych úloh 

vybraných zbernicových systémov určených pre študentov. 

 

Kľúčové slová:Budova, energia, úspora, riadenie, BMS, KNX, inteligentná inštalácia, Fan-Coil, 

WAGO, EnOcean 

 

Abstract 

 

The thesis deals with the analysis of the operational management of optimizing technical 

functions in intelligent buildings in terms of energy savings and financial resources. The aim of this 

thesis is the analysis and design of a suitable installation for intelligent house. Part of the work is the 

energy performance certificate of a house. The work is accompanied labs developed proposals selected 

bus systems for students. 

 

Keywords:Building, energy, saving, control, BMS, KNX, intelligent installation, Fan-Coil, WAGO, 

EnOcean 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Zoznam použitých značení a skratiek 

 

BEMS  Building energy managment system (systém energetického managementu budov) 

BMS  Building managment system (systém managementu budov) 

HVAC  Heating, ventilating, air condicion (kúrenie, ventilácia a vzduchotechnika) 

KNX  Štandardizovaný celosvetový systém pre automatizácu budov 

EIB  Európsky štandard kvality a  kompatibility systémovej techniky budov  

PC  Osobný počítač 

ETS  Programovací jazyk pre KNX 

EZS  Elektrnická zabespečovacia signalizácia 
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1Úvod 

 

 V dnešnej dobe zbernicové systémy ponúkajú vysokú mieru integrácie a rôznorodosť funkcií 

pri riadení a optimalizovaní prevádzkových parametrov inteligentných budov. V praxi nie je vždy 

ale možné okamžitepovedať či je vhodné použiť zbernicový systém alebo nie. Pred samotným 

výberom je nutné urobiť dôkladnú analýzu, ktorá bude zahrňovať všetky aspekty, ktoré 

od inteligentného systému zadávateľ požaduje. Bez tejto dôkladne prípravy by sa totiž samotný systém 

mohol predražiť a prinášať namiesto úžitku pravidelné straty. Medzi najčastejšie kritéria, ktoré 

sa posudzujú pri návrhu inteligentnej inštalácie sú najmä úspora energií, funkčnosť, bezpečnosť 

a pohodlnosť ovládania systému. 

 

 Prvá časť bakalárskej práce je venovaná trendom a cieľom v oblasti úspor energií 

v inteligentných budovách. Popisuj kritéria, ktoré sú dôležité pri návrhu inteligentného systému. 

Popisuje návrh a výber komptonentov pre inteligentnú inštaláciu vo vybranej budove z hľadiska 

optimalizácie riadenia prevádzkových technických funkcií. Vyhodnocuje energetickú náročnosť 

vybranej budovy z hľadiska použitých riešení v danej budove. 

 

 Praktická časť popisuje zbernicový systém WAGO a jeho využitie v inteligentných budovách. 

Ide o návrh a vypracovanie laboratórnych úloh, na ktorých sa študenti môžu z daným zbernicovým 

systémom zoznámiť. 
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2 Inteligentná budova 

 

 Je definovaná ako budova vybavená počítačovou a komunikačnou technikou, 

ktorá predpovedá a reaguje na potreby uživateľov s cieľom zvýšiť ich komfort, pohodlie, znížiť 

spotrebu energie, poskytnúť bezpečie a zábavu pomocou riadených technológií v dome a ich 

interakciou z vonkajším svetom. [4] 

 

Pojem inteligentný dom má v súčasnej dobe široký význam, od domu s bežným kamerovým 

systémom až po výskumné laboratóriá, určené pre vývoj a testovanie najnovšie techniky. Pre lepšiu 

predstavu o miere inteligencie domu ju možno rozdeliť do nasledujúcich piatich bodov, vzostupne 

od najjednoduchšie:  

 

1. Dom obsahuje inteligentné zariadenia a systémy, ktoré fungujú nezávisle na ostatných. 

Ako príklad možno uviesť osvetlenie, ktoré v prípade nedostatočného osvetlenia zvonku 

reaguje na prítomnosť osôb. 

 

2. Dom obsahuje inteligentné zariadenia a systémy, ktoré spolu komunikujem, tj. zdieľa 

informácie medzi sebou. Príkladom komunikácie (medzi zariadením a systémom) môže byť 

napríklad reakcia domu na zamknutie vchodových dverí, kedy dôjde k zníženiu teploty 

vykurovania, stiahnutiu roliet a ďalším úkonom. 

 

 

3. Prepojený dom (tzv. Connected home) je prepojený cez vnútorné a vonkajšie komunikačné 

siete, ktoré umožňujú interaktívne ovládanie systému z domu aj mimo neho. Ako príklad 

možno uviesť správanie domu v prípade poplachu, kedy systém zaistí dobrú viditeľnosť 

do domu aj vnútri neho a kontaktuje bezpečnostnú službu. 

 

4. Učiaci sa dom reaguje na bežný život jeho užívateľa. Nastavenie systému vychádza 

zo zaznamenaných aktivít v dome, napr. kúrenia podľa bežného spôsobu používania. 

 

5. Pozorný dom je riadený v závislosti na aktivitách a okamžitej polohe ľudí a predmetu 

v dome. Rozdiel medzi pozorným a učiacim sa domom je v použití informácií v reálnom čase, 

bez potreby historických údajov. Príkladom je výskumný projekt" the Awre home ", 

ktorého zaujímavosťou je použitie špeciálnej podlahy, ktorá sníma kroky osôb pre 

identifikáciu rôznych ľudí a určenie ich aktuálnej polohy. [11] 

 



12 

 

Body 1. -3. patrí medzi bežne dostupné technológie, naopak body 4. a 5. sú v súčasnosti len 

vo výskumnom stave. [11] 

 

 Hlavným cieľom inteligentných domov je spríjemnenie a zjednodušenie bývania 

užívateľov. Namiesto klasického manuálneho ovládania jednotlivých svetiel, kúrenia, roliet či hudby 

možno vytvoriť režimy (scény) pre každú miestnosť, alebo aj pre celý dom. Scény môžu byť 

definované podľa aktivít osôb, spúšťané stlačením jedného tlačidla prípadne zmenené pomocou 

manuálneho ovládania, ktoré je v dome vždy k dispozícii. [11][12] 

 

 Rozvoj techniky v oblasti komunikačných sietí v dnešnej dobe umožňuje realizáciu 

komunikačnej siete dvoma spôsobmi. Tou populárnejšie v dnešnej dobe je bezdrôtová sieť, ktorá 

sa zdá byť lacnejšou variantou z hľadiska jednoduchšej inštalácie a absencií káblov, ktoré treba 

niekam zabudovať. Bezdrôtový systém disponuje až dvadsaťkrát pomalšou dosiahnuteľnou rýchlosťou 

pri prenose dát v počítačovej sieti, čo sa nepriaznivo prejavuje kolísaním prenosu podľa sily signálu. 

Zabezpečenie bezdrôtových systémov sa neustále zdokonaľuje, väčšinou sa používa silné šifrovanie. 

Nevýhodou je obmedzenosť druhu prenášaného signálu a neúmerne vyššia zložitosť inštalácie 

a konfigurácie systému, ktorý je navyše závislý na softvéri a napájanií, popr. rušení signálu. Paradoxne 

vo výsledku môže ísť o drahšiu variantu, ak sa jedná o novostavbu či rekonštrukciu domu, 

kde je položenie káblov ľahké. V prípade že boli káble správne a bez poškodenia inštalované, jedinou 

chybou môže byť ich odpojenie od prístroja. Je teda zrejmé, že použitie bezdrôtových systémov 

je vhodné použiť tam, kde už nie je iná možnosť. [11][14] 

 

 Vyššieho komfortu a pohodlia je možné dosiahnuť zjednodušením a zrýchlením ovládania, 

a to automatickým zaistením rutinných záležitosťou a vykonávaním zmien ľahko a rýchlo. 

V súčasnosti už nie je potrebné mať na stenách rôzne vypínače a ovládače pre rôzne zariadenia. 

Zviazaním viac ovládačov do jedného zariadenia sa zmenšuje ich celkový počet na stenách oproti 

bežným domom a výrobcovia už dodávajú dnes zariadenia v elegantnom dizajnovom vzhľade, káble 

sú vedené v stenách, takže celkovo systém nepôsobí v dome rušivým dojmom. Ovládanie všetkej 

elektroniky cez telefón alebo internet je praktické, s možnosťou použitia diaľkového ovládača sa šetrí 

zbytočné vstávanie. Systém je možné nastaviť tak, aby automaticky reagoval na dané zmeny počasia, 

napr. pri daždi zavrel strešné okná a podobne.  

 

 Bezpečnostný režim sa spustí napríklad pri zamknutí vchodových dverí, alebo pred spaním 

tlačidlom pri posteli. Deaktivácia bezpečnostného režimu sa vykonáva zadaním číselného kódu 

na dotykovom paneli. V prípade poplachu je systém schopný na dotykovom paneli zobraziť pôdorys 

domu s miestom, kde poplach nastal a dodať záznam príslušnej kamery. Pri poplachu sa rozsvietia 

všetky svetlá v dome i na záhrade a je bezprostredne privolaná bezpečnostná služba.  
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 Elektronický zabezpečovací systém (EZS) je dnes bežne inštalovaný takmer v každom 

dome a využíva rad snímačov a detektorov ako napríklad: 

o Pohybové snímače 

 Existujú v prevedení na montáž na stop či stenu, v prevedení do exteriu či interieru. 

 Dokážu ignorovať domáce zvieratá. 

o Dverové a okenné kontakty. 

o Snímače pre detekciu rozbitia skiel. 

o Otrasový detektor 

 Je určený pre kovové trezory, kovové dvere a betónové múry. 

 Systém zachytí vŕtanie, búranie, páčenie, použitie výbušnín a rezacích horákov. 

o Protipožiarne detektory. 

o Detektory úniku vody, plynu, oxidu uhoľnatého.[11] 

 

2.1Úvod do energetického managementu budov 

 

V súčasnej dobe sa čoraz viac vo svete skloňuje energetická otázka a jej zabezpečenie. 

V súčasnej dobe cena za elektrinu postupne stúpa. Nejde však len o finančné úspory pri správnom 

nastavení a riešení systému, ale aj o ochranu životného prostredia a zamedzenie zbytočnému plytvaniu 

energiou. Pretože stále jedným zo spôsobov výroby energie je spaľovanie fosílnych palív, 

ktoré znečisťujú ovzdušie a vytvárajú emisie CO2. Napríklad elektronickou reguláciou kúrenia 

a osvetlenia je možné ušetriť až jednu tretinu nákladov súčasne so zvýšením pohodlia užívateľov. 

Ide o nastavenie zníženia teploty po odchode z domu, nastavenie rôznych snímačov osvetlenia, 

nastavenie doby práce energeticky náročnejších spotrebičov v časovom intervale počas dňa, 

keď je cena elektrickej energie trebars nižšia. Cieľom regulácie je dosiahnutie optimálneho prostredia 

pre obyvateľov domu za súčasnej existencie týchto úsporných opatrení:  

 

Vykurovanie: 

 V dome je jediný termostat a podľa neho sa riadi všetko vykurovanie v dome. 

Je pohodlnejšie a úspornejšie regulovať teplotu v každej miestnosti zvlášť, nezávisle na zvyšku 

miestností v dome. Pri technickej realizácii je nutné merať teplotu v každej miestnosti s použitím 

elektricky ovládaných termoregulačných hlavíc, preto pri návrhu vykurovacieho systému je potrebné 
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umožniť samotnú reguláciu. U podlahového kúrenia je dobré okrem teploty vzduchu merať aj teplotu 

podlahy, aby nebola príliš zahriata.  

Vykurovanie je možné riadiť nasledovne: 

o Automaticky alebo manuálne, prepínaním medzi rôznymi režimami vykurovania. 

Automatickú zmenu režimov je možné realizovať cez detektor prítomnosti osôb alebo 

v závislosti na zapnutom bezpečnostnom systéme. 

o Časovými programmi, ktoré určia požadovaný nastavený režim, alebo priamo teplotu podľa 

hodiny a dňa v týždni či presného dátumu. 

o  Diaľkový, ovládaním, ktoré je používané v prípade zapnutie kúrenia pred príchode domov 

alebo naopak oddialenie zapnutie kúrenia v prípade neskoršieho návratu. 

o Zablokovaním pri otvorenom okne z dôvodu predchádzania plytvania.[11] 

 

Ventilácia: 

 Z hygienických dôvodov je vhodné zabezpečiť optimálnu ventiláciu vzduchu a celkovo 

znížiť energetickú náročnosť vetrania núteným (mechanickým) vetraním. Použitie rekuperácia (spätné 

získavanie tepla) je výhodné, pretože vzduch privádzaný do budovy je predhrievaný odpadovým 

vzduchom. Ten teda nie je bez úžitku odvedený von, ale v rekuperačnom výmenníku odovzdá väčšinu 

svojho tepla privádzanému vzduchu. Do rekuperačného výmenníka možno inštalovať snímače CO2, 

vlhkosti a prítomnosti osôb. V miestnostiach, kde sú predpoklady pre vyššiu vlhkosť vzduchu 

(napr. kúpeľňa), je vhodné zabezpečiť systém, ktorý pri relatívnej vlhkosti vyššej ako 80% spustí 

ventilátory. Pre plynulú ventiláciu a zlepšenie pocitu tepelnej pohody je možné použiť stropný 

ventilátor, ktorý účinne premieša teplý vzduch hromadiaci sa pri strope so zvyškom vzduchu 

v miestnosti. [11] 

 

Klimatizácia: 

 Klimatizácia charakterizuje všetky možné úpravy vzduchu, tzn. filtráciu, ohrev, chladenie, 

zvlhčovanie a odvlhčovanie, popr. i vetranie. Princíp klimatizácie je v podstate rovnaký 

ako pri vykurovaní. Podstatným rozdielom však je snaha pri zodpovedajúcom stavebnom riešení 

o zníženie tepelných ziskov na rozdiel od vykurovania, kde je snaha o ich zvýšenie. Najväčšie tepelné 

zisky bývajú zo slnečného žiarenia cez okná, ktoré je možné významne znížiť pasívnymi prvkami, 

ktorými sa myslia žalúzie, markízy, fólie, antireflexné sklá a pod. Medzi ďalšie zdroje tepelných 
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ziskov patria elektrospotrebiče, svietidlá a ľudia. Pre ovládanie klimatizácie a kúrenia možno použiť 

jeden jediný termostat. [11] 

 

Tienenie: 

 V letných mesiacoch je oveľa výhodnejšie znižovať tepelné zisky už vyššie spomínanými 

spôsobmi, než spoliehať na energeticky náročnú a drahú klimatizáciu. Osobitná pozornosť je preto 

venovaná oknám, ktoré sú orientované na južnej, juhozápadnej až západnej strane. Najúčinnejšie 

sa zdá byť regulovanie cloniaceho zariadenie umiestneného zvonku budovy. V prípade dosiahnutia 

nastavenej hraničnej teploty dôjde k zatienenie okien samočinne. Existujú žalúzie, ktoré možno riadiť 

s presnosťou jedného stupňa. Pri pohľade na vec je potrebné myslieť na dostatočné vnútorné 

osvetlenie a dostatočný priehľad oknom von, celkovo tieto zariadenia tvoria ďalšiu tepelnoizolačnú 

vrstvu výhodnú najmä počas nocí. V súčasnej dobe existuje aj špeciálne sklo, ktoré v závislosti 

na množstve privádzaného prúdu mení svoje zafarbenie a tým účinne reguluje priepustnosť slnečného 

žiarenia. Veľkou výhodou týchto skiel je nerušený pohľad oknami von. [11] 

 

Ohrev teplej vody: 

 Najväčšieho zníženia výdavkov na ohrev vody možno docieliť použitím solárnych panelov. 

V letných mesiacoch tento spôsob ohrevu pokrýva 100% a v zimných mesiacoch 50% až 60%. 

S nižšou spotrebou vody môžu pomôcť aj termostatické batérie. [11] 

 

Osvetlenie: 

 Veľkou výhodou je použitie svetelných scén, ktoré sú definované podľa rôznych aktivít, 

ktoré práve v miestnosti prebiehajú. Úspora energie sa týka predovšetkým miestností, kde sa ľudia 

zvyčajne zdržujú len krátku dobu. Sú nimi myslené chodby, pivnice, komory, šatne a iné. Súčasne 

sa úspora energie týka dekoračného osvetlenia na záhrade alebo osvetlenia ciest. V týchto prípadoch 

nemusí osvetlenie svietiť trvalo. V miestnostiach s dlhodobejším pohybom osôb je osvetlenie riadené 

v závislosti na aktuálnom množstve denného svetla. Ak sa svieti  v miestnosti dlhšie ako 1 hodinu, 

spravidla sa volí úsporná žiarivka miesto klasickej žiarovky. Súčasným trendom sú LED svietidlá, 

ktoré sú oveľa úspornejšie a majú mnohonásobne vyššiu životnosť ako úsporné žiarivky. [11] 
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Prevádzka spotrebičov a ostatných zariadení: 

 Na trhu existujú spotrebiče s rôznou spotrebou energie ako v prevádzkovom tak aj standby 

režime. Ak je v dome používaný plyn, mal by byť tiež nainštalovaný detektor úniku plynu a oxidu 

uhoľnatého.[11] 

 

Vo väčšine krajín, kde je zväčšená požiadavka na dodávku energie najmä v stavebníctve 

urobili zo stratégie na udržanie a úsporu energie dôležitý ciel energetickej politiky. Všeobecne platí, 

že existuje mnoho spôsobov ako s energiou nakladať a ako ju šetriť. Medzi najbežnejšiu metódu 

úspory patrí bezpochyby kulturalizácia. Na tento účel sa používa Systém hospodárenia s energiou 

BEMS (Building energy management system), ktorý je považovaný za poslednú myšlienku energie.  

 

V dynamickom prostredí budovy sa používa integrácia štyroch hlavných prvkov: systemy, 

štruktúra, služby, riadenia a vzťahymedzinimi. Inteligentné budovy nakladajú s týmito prvkami 

pomocou inteligentných kontrolnych systémov. Zavedením riadenia spotreby energie v budovách 

môžeme dosiahnúť zníženie spotreby energie až o 50 % pomocou BMS (Building Management 

Systems) v budove. 

 

Táto teoria distribuovaných riadiacich systémov sa objavila už na konci 70. rokov 

ako všeobecne aplikovateľná na rozsiahle kontrolné procesy v priemysle. Bola vyvinutá na zlepšenie 

pridružených technológií s automatizáciou a komunikáciou. V súčasnej dobe veľký vývoj vzdialenej 

komunikácie a elektronických zariadení umožňuje miniaturizáciu zložiek a tým znižuje náklady.  

 

Podľa správ OSN sa budovy na spotrebe energií vo svete podieľajú 30 až 40 %.Táto spotreba 

sa najmä líši od typu budovy a jej použitia, či sa jedná o priemyselnú alebo obytnú budovu. 

V komerčne využívaných budovách je najväčšia spotreba energie práve pri osvetlení a klimatizácií, 

kde sa dá spotreba energie znížiť o výrazný podiel použitím systémov kúrenia, ventilácie 

a klimatizácie HVAC (Heating, Ventilating, and Air Conditioning).  

 

Kvôli šetreniu energie je teda kladený veľký dôraz na efektívnosť týchto systémov, ich výkon 

a v neposlednom rade použití technológií, ktoré cenu navyšujú. Preto sa do popredia dostávajú 

komunukácia a počítač, kde ich najväčšou výhodou je ľahká montáž počitačových sieti a následné 

ľahké ovládanie bez nutnosti použitia drahej kabeláže a zariadení. Tento systém je schopný vďaka 

dátam vloženým od uživateľov efektívne využívať denné svetlo a vonkajšiu teplotu s ohľadom na jej 

využitie pre úsporu energie. Tiež dokáže efektívne obmedziť použitie energie vzhľadom na jej typ 

využitia. Ďalej v kombinácií s dennými a sezónnymi dátami spolu s konštrukčnímy podmienkami 
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a správnym vybavením vzniká system, ktorý skutočne dokáže efektívne znížiť náklady na údržbu 

a spotrebu energií. Takto nejak zjednodušene  by sa dali definovať systémy riadenia enegie budov 

BEMS (Building Management Systems). BEMS tiež dokáže zabrániť nadmernému používaniu 

elektrickej energie nastavením hodinového alebo pravidelného výkonu použitých zariadení [1]. 

 

2.2 Obmedzenie maxím záťaže ako jedná s funkcií BEMS 

 

BEMS ponúka funkciu, ktorá dokáže obmedziť maximá záťaže a zaoberá sa odpočtom 

hodnoty spotreby elektrickej energie v priebehu štvrťhodiny a určuje priemerný odoberaný výkon 

za tento časový úsek. Táto funkcia sa dá skvele uplatniť v priemyselných podnikoch a spočíva 

v prognóze výpočtu, ktorá hodnotu najväčšej záťaže spočíta na koniec štvrťhodinového merania. 

Pokiaľ sa počíta s tým, že bude prekročená zmluvne stanovená hodnota, potom zasiahne program 

a spotrebiteľa odpojí (Obr.2.2.1). Táto funkcia predovšetkým odstraňuje doplatky poskytovateľovy 

elektrickej energie. Ponúka však aj možnosť priebežného sledovania priemernej spotreby a tým aj jej 

zníženie v dôsledku optimalizácie priebehu výroby. [2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.2.2.1: Obmedzenie maxima výkonu [2] 
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2.3 Prehľad funkcií management enegií v budove 

 

V tomto prehľadu sú funkcie, ktoré je možné z ohľadom na technické vybavenie a druh 

zariadenia použiť v manažmentu budov, jedná sa o: 

 

Riadenie osvetlenia 

o spustenie osvetlenia ovládačom alebo snímačom prítomnosti osôb 

o nastavenie osvetlenia v hotelových izbách podľa použitia a vo väzbe na systém rezervácií 

o ovládanie konštantného osvetlenia snímačom jasu v miestnosti 

o regulácia osvetlenia podľa jasu vonkajšieho prostredia 

o regulácia rozptýleného svetla nastavením lamiel žalúzií podľa intenzity slnečného svitu 

a zamedzenie priamej slnečnej radiácie 

o nastavenie zimného a letného režimu: 

 v lete proti prehrievaniu miestností 

 v zime k maximalizácií doby priamej slnečnej radiácií 

o automatické zvinutie vonkajších žalúzií pri nárazoch vetru[2] 

 

Multimédia 

o aktivácia svetelnej scény pri zapojení beameru pri prezentácií 

o spojenie serverov audio a video pre individualizované romiestnenie 

o ovládanie vybavenia miestnosti systémom Personal Digital Assisten (PDA), mobilným 

telefónom alebo PC [2] 

 

Bezpečnosť 

o vyznačenie únikových ciest pri požiari 

o snímač dymu v miestnostiach vydá pri zadymení pokyn k odvetraniu elektricky 

nastaviteľnými oknami 

o v prípade požiarneho poplachu sa na obrazovkách kancelárskych počítačov objaví únikový 

plán 

o vyhlásením poplachu sa zopne domové osvetlenie 

o simulácia prítomnosti osôb k riadeniu osvetlenia 

o individualizovaná kontrola vstupu osôb v prístupovom priestore buď systémom Key-Card 

alebo snímaním biometrických údajov [2] 
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2.4 Systém riadenia budovy (BMS) 

 

I keď medzi BEMS a BMS sa nedá hovoriť o nejakých výrazných rozdieloch a oba pojmy 

pomenúvajú rovnakú vec, tak v odbornej literatúre sa k pojmu BMS viaže aj okrem energetického 

managementu i úplne riešenie zabezpečenia budov. Čiže BMS nielenže riadi všetky zariadenia 

v budove ale aj tiež úplne chráni budovu proti vlámaniu, vzniku požiaru a úniku plynu cez bezpečnosť 

a bezpečnostné systémy. BMS sa dá charakterizovať ako počítačovo založený kontrolný systém 

inštalovaný v budovách, kde kontroluje a monitoruje mechanické a elektrické vybavenie budov 

cez rôzne systémy.  

 

Odbornosť BMS je priamo spojená s množstvom spotrebovanej energie v budovách 

a pohodlím obyvateľov budov. Systémy ako ventilácia, osvetlenie, správa energií, bezpečnosť, 

požiarny alarm a inteligentné kontrolné systémy môžu byť ľahko prispôsobené rôznym potrebám 

vďaka svojej vysokej flexibilite a okrem toho je možné počas prevádzky tieto systémy ďalej 

upravovať. Čím sa v budovách značne znížia náklady na energiu a údržbu keďže funkcie, ktoré boli 

obmedzené rezidentami sú teraz nahradené a vykonávané inteligentnými systémami čo značne šetrí 

časom a pracovnou silou.  

 

BMS umožňuje ovládať každý zo subsystémov jednotlivo a tiež umožňuje ich integrovanú 

kontrolu. Dokáže si pomocou rôznych vnútorných a vonkajších senzorov a počítačovej siete získať 

údaje o teplote, tlaku, vlhkosti, rýchlosti prúdenia vzduchu, kyslíka a oxidu uhličitého. U takýchto 

zariadení môžeme merať spotrebu energie, pohonných hmôt a elektrickej energie kedykoľvek čo zase 

vedie k znižovaniu spotreby energie v budove a vedie k úsporám.  

 

BMS ponúka okrem aplikácií ako ústredné kúrenie, klimatizácia a požiarne systémy 

aj centrálne osvetlenie. V tomto prípade by sa malo počítať s energetickou účinnosťou a tepelným 

zaťaženým v porovnaní s odhadovanou cenou a optimálnym stavom, aby mohli byť správne 

a efektívne navrhnuté použité žiarovky a žiarivky. Ako jedna z funkcií  súčasti BMS sa považuje 

aj sledovanie ľudského , ktoré je generované. Taktiež zmiešavanie vonkajšieho vzduchu 

s odpadovým pre zvýšenie množstva kyslíka a zároveň tepelných/ ochladzovacích strát.  
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V odbornej literatúre sa uvádza, že BMS obsahuje tieto súčasti: 

 

Vnútorné a vonkajšie senzory: 

o meranie teploty 

o relatívnej vlhkosti 

o kvalitavzduchu 

o pohyb a jas[2] 

 

Regulátory: 

o zahŕňa prepínače  

o membrány 

o ventily a pohony[2] 

 

Rozhodovacia jednotka: 

o podpora v reálnom čase, 

o zahŕňa interakciu so senzormi 

o začleňuje odborné a inteligentné systémy  

o komunikuje s ovládačmi budovy[2] 

 

Databázy: 

o zahŕňa databázu energetických vlastnosti budov a znalostnej databáze, kde sú všetky dôležité 

informácie zaznamenané[2] 

 

 

 

 

Obr.2.4.1: Úlohy BMS [1] 
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V Obr.2.4.1 sú znázornené štyri hlavné výhody BMS, ktoré sú načrtnuté v nasledujúcich oblastiach: 

 

o získava si obyvateľov tým, že rieši úlohy rýchlo a automaticky 

o vytvára priaznivé prostredie pre obyvateľov 

o efektívne využíva zariadenia a zvyšuje ich dlhovekosť 

o hrá dôležitú úlohu pri prevencií stupňovania krízových stavov (napríklad: záplavy, oheň 

a odcudzenie pomocou rôznych varovaní) 

o ustanovuje systém kontroly s časovým plánom vykonávaných vlastností 

o dramatický pokles nákladov na údržbu a servis 

o nie je nutný miestny dodávateľ 

o monitorovanie a kontrola všetkých oblastí je možná cez PC alebo cez pripojenie k internetu 

o príprava statických a výkonových správ z každého zariadenia pre ich lepšiu optimalizáciu [1] 

 

 

 

 

 

 

2.5 Návratnosť investícií 

 

 Hlavným dôvodom pre použitie BMS v budove je samozrejme úspora financií vďaka úspore 

energií. Počiatočné náklady na inštaláciu BMS sa zdajú byť vysoké ale jej inštalácia sa vráti späť 

na ušetrených energiách. Niektoré metódy úspory energie sú vysvetlené príkladmi:  

 

o V komerčných budovách väčšina zamestnávateľov nevyužíva možnosť efektívneho využitia 

spotreby energie. Napríklad nevypínajú vetracie a osvetlovacie systémy aj keď odídu 

z miestnosti na dlkšiu dobu, zakým BMS sa prepne automaticky po krátkej dobe 

do pohotovostného režimu zakým niekto znova nevstúpi do miestnosti 

Obr.2.4.2: Výhody  BMS [1] 
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o Vetranie a osvelenie často zapínajú už v 7:00 vo väčších komerčných budovách, zatiaľ 

čo niektorí zamestnanci sú na dovolenkách, služobných cestách alebo proste iba do budovy 

prichádzajú s oneskorením. BMS umožňuje inštalovať dochádzkové zariadenia na vstupné 

dvere takže tým zabraňuje plytvaniu s energiou v neprítomnosti osôb 

 

 

o Ďalším problémom ktorý hrá dôležitú úlohu pri návrate investícií je optimálne využitie 

zdrojov, ktoré zvyšujú životnosť zariadení. Napríklad, záťaž je rozdelená medzi všetkých 

členov (napríklad obehových čerpadiel) v mechanických systémoch vydelením doby 

prevádzky medzi všetkých členov, zatiaľ čo bráni trvalej nečinnosti niektorej časti, 

ktorá zlepšuje funkciu 

 

o Pri vzduchotechnike môže byť požadovaná teplota zaistená aj z vonkajšieho prostredia 

bez toho, aby bola vzduchotechnika aktívna. Aj keď je teplota vonkajšieho vzduchu žiaduca 

bude vzduchotechnika aj naďalej pracovať a spotrebovávať energiu v neprítomnosti 

riadiaceho a kontrolného stavu 

 

Systémy pripojené k BMS zvyčajne preukazujú využitie energie budovy okolo 40 % a v prípade, 

že sa započítava aj osvetlenie sa toto číslo dostáva až na 70 %. BMS je teda rozhodujúcou zložkou 

pre riadenie dopytu energie. Nevhodne nakonfigurované BMS s kontrolnými chybami môže ľahko 

zvýšiť v niektorých prípadoch energetickú spotrebu budov v danom regióne vo výške od 5 až 30 % . 

[1] 

 

2.6 Metódy pre zníženie spotreby energie v neprítomnosti Systému riadenia energií (EMS) 

 

Je potrebné poukázať nato, že EMS nie je vždy výhodné. Hlavným dôvodom pre jeho použitie 

je znížiť náklady na energiu. Niekedy sa ale môže stať, že náklady na inštaláciu a prevádzku EMS 

oproti normálnej inštalácií bez EMS sú vyššie ako suma, ktorú by sme mohli dosiahnuť z úspor za 

 energie. Teda pred každou realizáciou musíme zvážiť celkové náklady a ďalšie faktory (ako je typ 

a funkcia budovy, veľkosť a rozmery budovy a počet vnútorných kontrolných systémov), podľa toho 

sa rozhodne či sa daná inštalácia v danej budove vyplatí. Množstvo energetických strát 

sa dá kompenzovať aj bez použitia EMS pomocou: 

 

o Tepelnej izolácie. Izolácia stien, stropov a podláh môže znížiť spotrebu energie až o 

25%.Je doporučené vetrať vzduch pod podlahou ak je to možné 
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o Zabranením prirodzenému vetraniu. Tiež je doporučené zabrániť vnikaniu vzduchu cez dvere, 

okná a iné otvory pomocou špeciálnych pások. Navyše strácanie tepla alebo chladu môžeme 

obmedziť znížením rozmerov okien a zvýšením presklenia okien 

 

o Ovládania slnečného svetla. Použitím vnútorných a vonkajších markíz a farebného skla 

alebo reflexného skla do značnej mieri klesá účinnok slnečného žiarenia 

 

o Motorov/ typov čerpadiel. Vybrané typy motorov alebo čerpadiel, ktoré sú považované 

za ventilačný systém by mali mať rozumnú cenu a ďalšie žiaduce parametre, ako je tichosť 

a minimum vybrácií. [1] 

 

 Technológie inteligentných domov vykazuje neustály progres . Možno predpokladať , 

že tieto systémy z hľadiska budúceho rozšírenia využitia budú schopné splniť najrôznejšie požiadavky 

užívateľov a zaistiť tak úplný komfort ich bývania . V nasledujúcej tabuľke je zobrazený 

predpokladaný vývoj informačných technológií . [12] 

 

 

Dnešné možnosti Vízia do budúcnosti 

Používanie PC Naše okolie sa prepojí 

Čítanie a písanie Použitie intuitívnych senzorov 

Vyhľadávanie informácií slovo od slova Vyhľadávanie na základe kontextu, 

vychádzajúceho zo základu vedomostí 

Oddelené siete s nízkou šírkou pásma Nekonečná šírka pásma a konvergencia 

Hlas mobilného telefónu  Vyhľadávanie pomocou bezdrôtovej Wi - Fi 

Malá mierka - mikro Nano mierka 

Polovodiče na báze silikónu  Nové chytré materiály 

V súčasnosti vznikajúce e - servisy poskytujúce 

pomoc 

Široké prijatie zdravie 

> 10 % obyvateľov je online Široké bezdrôtové pripojenie 

 

  

Tab. 2.6.1: Prehľad vývoja informačných technológií  [12] 
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3 Zaistenie spoľahlivosti BMS 

 

 V rozsiahlych systémoch s veľkým počtom zariadení, veľkým počtom uživateľov a najmä 

väčšou rozlohou však už BMS prestáva byť iba obyčajnou nadstavbou v budovách, ktorá zvyšuje 

pohodlie ale stáva sa nevyhnutným pre zaistenie prevádzky. Veľké množstvo prvkom systému a tiež 

nemožnosť rýchlej fyzickej kontroly (napríklad kvôli veľkej dochádzkovej vzdialenosti), znamená, 

že uživatelia sú odkázaný na automatické notifikácie o alarmových stavoch z BMS a taktiež ovládanie 

systému je riešené prakticky výhradné cez vizualizačný server. Vo chvíli, keď sa uživatelia začnú 

spoliehať na tento systém je potreba zaistiť jeho nepretržitú funkčnosť, pretože výpadky môžu mať 

vážne ekonomické i technické dopady.  

 

Správa BMS je v mnohom podobná správe počítačovej siete, kde sú tieto oblasti  dobre metodicky 

aj technicky zabezpečené. Pre oblasť automatizácie budov však táto podpora z veľkej časti chýba, 

je to najmä v dôsledku veľkého množstva používaných protokolov ako sú BACnet, LonWorks, 

MODBUS, M-BUS a ďalšie. V BMS je možné zabezpečiť spoľahlivosť a bezpečnú prevádzku 

pomocou zabezpečenia kľúčových oblastí pomocou rôznych metód a riešení pre daný typ oblasti. [3] 

 

3.1 Redundantná infraštruktúra 

 

Redundantná infraštruktúra zabezpečuje beh kľúčových súčastí systému i v prípade, že dôjde 

k zlyhaniu jednej komponenty. Tento koncept refundácie kľúčových prvkov je bežne používaný v ICT 

(Information, Communications, Technology), aj keď obnáša zvýšené náklady. Táto redundantná       

infraštruktúra je v BMS veľmi dobre realizovateľná, pretože komunikácia v BMS na najvyššej úrovni 

je zapuzdrená do štandardných sieťových protokolov ako je Ethernet a TCP/IP. Redundancia 

sa zabezpečuje pomocou týchto prostriedkov: 

 

o Násobenie hardwarových komponentov - Tento postup sa využíva najmä u serverov a ďalších 

komplexných zariadení. 

 

o Násobenie sieťovej cesty – Aktívne prvky počítačovej siete sú zapojené a nakonfigurované 

tak, aby boli minimálne zdvojené významné komunikačné kanály. 

 

o Rozloženie záťaže –Využíva možnosť nakonfigurovať niekoľko vzájomne zastupiteľných 

uzlov tak, aby pred užívateľom vystupovali pod jednou adresou (tzv. loadbalancing cluster).  

o Virtualizácia – Virtualizácia serveru umožňuje jeho ľahký presun na iného fyzického hostiteľa 

v prípade výpadku fyzického zariadenia na ktorom virtualizovaný server bežal. 
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o Failover clustering – Na rozdiel od techniky rozloženia záťaže táto technológia síce využíva 

viac uzlov vystupujúcich pod jednou adresou ale v daný okamih je však aktívny iba jeden 

z nich. Ostatné uzly sú pripravené ako záloha v prípade výpadku aktívneho uzlu plne prevziať 

jeho úlohu. 

 

Z praxe plynie, že technológia rozloženia záťaže je vhodná pre vyzualizačné servery, pretože 

nespôsobuje zvýšenú komunikáciu v BMS. Z výkonových dôvodov sa  servery pre BMS 

nevirtualizujú. Naopak ale virtualizácia spolu s technológiou Failover Clustering je vhodná 

pre archivačné servery. Virtualizuje sa jeho aplikačná časť, teda program ktorý komunikuje 

so zariadeniami v BMS, spracováva dáta a odosiela ich do databáze. Samotné databázové úložisko 

je oddelené a využíva MS SQL Failover Clustering.  

 

Naopak nie je možné v redundantnom režime prevádzkovať zariadenia, ktoré komunikujú 

primárne pomocou automatizačné protokolu (najmä PLC, integračné regulátory, aplikačné brány 

a podobne). Taketo zariadenia sú obvykle vybavené fyzickými vstupmi a výstupmi alebo sú k nim 

pripojené ďalšie zariadenia, napríklad pomocou linky RS485. Pokiaľ sa rozhodneme pre zavedenie 

redundantných prvkov v BMS, je potreba si uvedomiť, že tieto riešenia vždy prinášajú zvýšené nároky 

na správu systému. Vďaka komplikovanosti využívaných technológií môže aj drobná nekonzistencia 

či chyba v nastaveniach spôsobiť kolaps celého systému. Teda okrem správnej konfigurácie je nutné 

zaistiť aj konzistenciu dát a programového vybavenia na redundantných prvkoch.  

 

V prípade, že nastane výpadok niektorého z redundantných prvok systému môžu nastať tieto 

dve situácie. Buď použitá technológia sama detekuje závadu, nefunkčný prvok vyradí z prevádzky 

a adaptuje sa automaticky na novú situáciu alebo chyba nie je detekovateľná vstavanými 

mechanizmami a je treba zmenu konfigurácie vynútiť zvonka, či už automatizovane alebo ručným 

zásahom. Obecne platí, že technológie pre zaistenie redundancie sú schopné reagovať na závažné 

problémy ako je zlyhanie hardwaru alebo výpadok napájania, no menej kritické problémy ako strata 

sieťového napájania, pád aplikácie či konfigurácie však zostávajú nepovšimnuté. 

Preto aby sme zabránili podobným chybám je nevyhnutné zaradiť do BMS dohľadové systémy.[3] 

 

3.2 Dohľadové systémy 

 

 Dohľadové systémy nad BMS slúžia k včasnej detekcií závad a uplatňujú sa jak u kritických 

závad, kde je potreba zaistiť čo najmenšiu dobu odozvy a opravy, tak i u skrytých závad, ktoré môžu 

v systéme zostať neodhalené po dlhú dobu ale spätne môžu spôsobovať problémy. BMS síce sám 

o sebe obsahuje mechanizmy pre detekciu závad ako alarmové správy a notifikácie ale tieto vstavané 
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metódy sú však vhodné pre odhaľovanie problémov podriadených zariadení, napríklad technológie 

HVAC.  

Dohľadové systémy sa pre oblasť BMS rozdeľujú do troch kategorií podľa toho, na ktorú úroveň BMS 

sa zameriavajú: 

o Štandardné ICT systémy – Sledujú systém na úrovni sieťovej infraštruktúry. Tieto systémy 

sledujú sieťovú dostupnosť a prevádzkové parametre aktívnych prvkov počítačovej siete 

(prepínače, smerovače, servery,UPS jednotky s komunikačným rozhraním). Pre detekciu 

závad využívajú najmä štandardizované a rozšírené protokoly ICMP a SNMP. 

 

o Úroveň automatizačného protokolu – Tento dohľadový system umožňuje sledovať dostupnosť 

kľúčových zariadení BMS a ich prevádzkové parametre, napríklad nastavenie času, hodnoty 

významných premenných alebo vstupov a podobne. 

 

 

o Aplikačná úroveň – Z dôvodu spoľahlivosti alebo efektivity môže byť najvhodnejším riešením 

pre detekciu chýb na úrovni softwaru využiť špeciálne riešenia na mieru, ktoré síce 

nevyužívajú štandardizovaných protokolov ale sú schopné detekovať aj inak ťažko 

odhaliteľné závady.  

 

Dohľadové systémy obecne v prípade odhalenej závady iba upozornia na existenciu problému, 

pretože náprava situácie obvykle nebýva jednoduchá. aby šla automatizovať. V niektorých situáciách 

však je možné využiť výhod redundantnej infraštruktúry a problém provizórne vyriešiť odstavením 

vyradeného prvku. Pre príklad sa môže uviesť viac uzlov vizualizačného rozhrania BMS, 

prevádzkovaných v režime Network Load Balancing. V prípade, že dohľadový systém detekuje 

závadu na jednom z uzlov, môže sa najskôr pokúsiť o reštart uzlu. Pokiaľ ale tento postup nevedie 

k odstránení poruchy, môže dohľadový systém autonómne rozhodnúť o dočasnom vyradení uzlu 

z clusteru a o odoslaní správy správcovi systému. [3] 

 

3.3 Reakcie na závadu a znalostná databáze 

 

 Vo chvíli kedy sa detekuje závada či už automaticky alebo od užívateľa je potrebné na ňu 

zareagovať. Obecne je najlepšie riešenie minimalizovať závislosť na dostupnosti jedného pracovníka, 

ktorý prijíma správy o závadách alebo vie závadu odstrániť. Je vhodné zriadiť jedno kontaktné miesto 

(tzv. Helpdesk) pre hlásenie závad s vyškolenými pracovníkmi, ktorý budú schopný závadu buď sami 

odstrániť alebo ju predať príslušnému špecialistovi. Ideálne je keď správca systému využíva vhodný 

systém pre evidenciu požiadavkou a konkrétne úlohy odrazu priradzuje daným ľudom a eviduje 

ich dokončenie. Oblasť hlásenia závad a pravidelnej i vyžiadanej údržby vrátane pridruženej analytiky 
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býva pokrytá v systémoch pre podporu facility managementu (CAFM – Computer Aided Facility 

Management). [3] 

 Veľké množstvo závad býva spôsobené nevhodnou zmenou konfigurácie niektorého prvku 

systému alebo je úplným zničením. V oboch prípadoch je najľakšou a najrýchlejšou cestou 

k obnoveniu funkčnosti systému jeho uvedenie do pôvodného stavu tým, že použijeme poslednú 

známu funkčnú konfiguráciu. 

 

 Ďalším krokom pre odstranenie závady je zistenie jej príčiny, aby bolo možné v budúcnosti 

tejto závade predísť. Z tohoto dôvodu by bolo ideálne mať k dispozícií deník (audit) všetkých zásahou 

do systému. Tento zoznam zásahou je bohužiaľ nutné z veľkej časti udržiavať ručne, čo môže ľahko 

viesť k chybám a nie je nikdy daná záruka, že deník bude úplny. Automatizované zaobstarávanie 

deníku je však v mnohých prípadoch nemožné, napríklad keď dochádza k výmene harwaru.Naopak 

nie je problém v BMS sledovať všetky bežné uživateľské akcie, ako je napríklad ovládanie prevádzky 

budovy cez vizualizačné rozhranie BMS, ktoré môžu byť užitočné pri zisťovaní príčiny závady.[3] 

 

3.6 Úpravy systému 

 

 Kritickým bodom pre zaistenie nepretržitej funkčnosti BMS sú najmä chvíle, keď dochádza 

k rozšírovaniu systému (napríklad keď je pripojovaná nová budova). Skúsenosti ukazujú, 

že automatizačné zariadenie i softwarové aplikácie bývajú náchylné na množstvo komunikácie v sieti 

a pri zahltení nefunguje správne. Pri pripojení nového zariadenia sa môže ľahko stať, že konfigurácia 

nie je prispôsobená stávajúcemu systému alebo je dokonca zariadenie neschopné v BMS 

bez problémov fungovať. V oboch prípadoch môže nastať, že je sieť zahltená veľkým množstvom 

nezmyselnách správ a môže dochádzať k výpadkom celého BMS.Týmto situáciam sa dá predchádzať. 

Pri otestovaní nového zariadenia je vhodné najskôr ho pripojiť do oddelenej testovacej siete, 

ktorá obsahuje základné komponenty BMS, ako je napríklad vizualizačný a archívny server 

a v menšom meradle kopíruje štruktúru BMS. Pre zníženie nákladov sa dajú napríklad použiť 

vývojarské verzie aplikácií alebo varianty s minimálnym počtom licencií pre dátové body. V tomto 

prostredí môže nastať k oživeniu zariadenia, preskúmaní možností konfigurácie a najmä k overeniu 

či zariadenie dostatočne podporuje všetky služby, ktoré sú vyžadované v danom BMS (ukladnie 

archívnych dát, odosielanie alarmov a notifikácií, synchronizácia času, korektná vizualizácia dát 

v zariadení v uživateľskom rozhraní atď.). 

 

 Pre overenie funkčnosti väčších celkov (novej budovy alebo areálu) je možné využiť 

prevádzku v tzv. ostrovnom režime. V tomto prípade je systém plne nakonfigurovaný a funkčný 

vrátane náväznosti na podriadené systémy, sú vytvorené nové podklady pre uživateľské rozhrania, 

lokálna sieť je dovybavená archívnym a vizualizačným serverom a systém je prevádzkovaný rovnako 
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ako tomu bude v neskôršej ostrej prevádzke. Ostrovný režim tak umožňuje odstrániť rôzne problémy 

v konfigurácií ešte behom testovacej prevádzky a poskytuje čas pre úpravy konfiguracií tak, aby boli 

kompatibilné za stávajúcim prostredím. Je tak možné vyhnúť sa značným problémom, ktoré by mohly 

nastať pri pripojovaný odrazu do stávajúceho systému. [3] 
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4 KNX 

 

 KNX je celosvetový štandart pre riadenie prevádzkových technických funkcií v budovách. 

Tvorcom a vlastníkom tejto technológie je asociacia KNX. Vďaka certifikácií produktov na základe 

štandardu KNX je zaručená vzájomná kompatibilita výrobkov rôznych firiem (SIEMS, ABB, 

Schneider Electric, WAGO a iné), čo predstavuje vysokú úroveň flexibility. Táto certifikácia 

je vykonávaná v nezávislých laborátoriach. Vlastnou certifikáciou prechádzaju tiež inštalatéri 

a projektanti KNX, ktorí sa školia v certifikačných školiacih strediskách KNX. Na základe úspešne 

absolvovanej skúšky zo základného kurzu KNX je možné dostať cerifikát partner KNX. Na základe 

tejto licencie je možné potom získat detailné informácie o produktoch KNX, objednávať produkty 

od KNX Association, programovat a projektovať systémy KNX.  

 

 Technologia KNX je vlastne decentralizovaný zbernicový systém, ktorý nepotrebuje k svojej 

prevádzke PC a ani žiadnu centrálnu riadiacu jednotku. Všetky informácie a dáta sú uložené 

v mikroprocesoroch jednotlivých prvkov (účastnňikov zberniece), ktorí spolu komunukujú 

na rovnakej úrovni, tzv. multi-master-komunikacia. Uvedenie do prevádzky sa realizuje pomocou ETS 

softwaru. Systém KNX môže poskytovať rôzne rozmanité aplikácie, kde sú integrované rôzne 

technológie ako: 

  

o Komunikácia 

o Bezpečnosť 

o Osvetlenie 

o Ochrana pred slnečným žiarením 

o Vykurovanie 

o Chladenie 

o Ventilácia 

o Energetický manažment 

o Automatizácia 

o Komfort ovládania 

 

Využitie KNX je v riadení prevádzkových technických funkcií administratívnych budov, 

obchodných centier, zdravotnických zariadení a ústavov, bánk, architektonických objektov 

ale aj v priemysle. Tento systém riadenia teda prináša nielen komfort ovládania ale predovšetkýcm 

účinný nástroj pre efektívne riadenie prevádzkových technických funkcií. 
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Samostatnou kapitolov je jeho implementácia v rodninných domoch, kde už niesu 

len úspornym prioritným dôvodom ale jeho hlavný dôvod tu predstavuje komfort a prestiž, 

ktorý inštalácia KNX prináša. Dovoľuje tiež takmer neomedzené možnosti pri výbere ovládačov, 

ktoré upokoja viacej či menej náročného zákazníka a rovnako tak aj otvára možnosti architektom 

dotvorit interier do posledného detailu. [4] 

 

4.1 Prenosové média v KNX 

 

 Systém KNX ponúka vysokú flexibilitu pri prenosových médiach a je možné voliť až z piatich 

dostupných médií, prípadne ich je možné aj kombinovať. V inštaláciach je najpoužívanejšou 

možnosťou ale ničmenej systém KNX TP (Twisted pair) vychádzajúci z pôvodného štandardu EIB. 

Na prenos dát može KNX využiť tieto média: 

 

o Twisted Pair – krútený pár, označovaný ako KNX.TP 

o Power Line – silové vedenie KNX.PL 

o Rádiový prenos KNX/RF 

o Ethernet KNXnet/IP 

o Optická vlákna [4] 

 

4.2 KNX.TP – Twisted pair 

 

 Ako komunikačné médium pre prenos dát sa využíva samostatného kabelu s dvoma krútenými 

pármy vodičov s priemerom medených jadier 0,8 mm: 

 

o farba vodičov červená – čierna (pracovný pár) sa používa pre prenos dát a pre napájanie 

účastníka elektrickou energiou 

o farba vodičov biela – žltá (rezervný pár), pre prídavne napájanie účastníka. 
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Týmto káblom sa prepojujú všetky KNX zbernicové prístroje (snímače, akčné členy a kontroléry) 

a tiež všetky pomocné prístroje (komunikačné rozhranie, napájacie zdroje). 

 

 Použitý káble musí byť stienený z dôvodu možného rušenia vplyvom naindukovaných 

rušivých signálov. Rýchlosť prenosu tejto dátovej zbernice je , čo bolo prevzaté 

zo štandardu EIB a zaručuje tak naprostú kompatibilitu zo stávajúcimí inštaláciami. Káble vyhovuje 

pre sústavy bezpečného malého napätia SELV a to dovoľuje ho klásť aj vedľa silových vedení nízkeho 

napätia. [4] 

 

4.3 KNX.PL Power-line 

 

 V niektorých prípadoch sa pre komunikáciu využívajú priamo silové vodiče siete nízkeho 

napätia 230/400 V AC. Výhoda KNX.PL sa prejavuje najmä vtedy, keď sa stávajúca rozvodná silová 

sieť musí využiť pre prenos dát, ke sa žiadne samostatné oddelené vedenie zbernice nemôže položiť. 

Dátové signály sa takto prekrývajú (superponujú) sínusovým napätím siete. 

Typickými aplikáciami pre tento systém prenosu sú: 

 

o spínanie a stmievanie osvetlenia 

o ovládanie pojonu a žalúzií 

o prenos analógových funkcií 

o simulacia prítomnosti 

o riadenie vytápania 

o spolupráca s zabezpečením objektu 

Obr. 4.2.1: Kábel pre inštaláciu KNX [5] 
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o vizualizácia dotykovými displejmi 

 

Celý systém Power-line je tvorený radou prístrojov, ktoré je možné rozdeliť do troch skupín: 

 

o snímače a spínacie prístroje 

o akčné členy 

o systemové prístroje a príslušenstvo [4] 

 

4.4 KNX.RF Radio frequncy 

 

 Pri konštrukcií elektrických inštalácií ale niekedy i v nových objektoch nastávajú určité 

situácie, kedy na miesto určené pre umiestnenie prístroja KNX/EIB není možné skryte priviesť 

vedenie zbernice (najčastejšie sa to týka tlačitkových snímačov). Pritom podstatnú časť systémovej 

inštalácie je možne uskutočniť prenosom po zbernici. V takýchto prípadoch môže byť výhodným 

prave použitie KNX.RF. 

 

 Jedná sa o rádiový (bezdrátový prenos), ktorý je prenášaný na frekvencii 868 MHz, vysielací 

výkon je bežne 10mW, maximálne 25 mW a prenosová rýchlosť . Vysielací dosah 

je cca 30 m vo vnútri budov a vo voľnom priestore až 300 m. [4] 

 

4.5 KNX.IP IP/Ethernet 

 

 Najmladšou technológiou je prenos prostredníctvom IP telegramu z čoho vyplýva, 

že k prenosu sa využívajú bežné ethernetové siete. Najčastejšie sa používa pre monitorovanie, 

vizualizácie a vzdialenú správu alebo tiež je možné nahradiť páternú líniu systému KNX.TP 

ethernetovou linkou, ktorá je omnoho rychlejšia. [4] 

 

 

4.6 Optické vlákna LWL – Lichtwellenleiter 

 

 Káble s optickými vláknami sa používajú tam, kde je nutne prekonať väčšiu vzdialenosť. 

Predovšetkým keď je potreba vyhnúť sa inštalácii prístroja pre ochranu pred výbojmy a prepretim tam, 

kde pokladané vedenie zasahuje za hranice plášťa budovy alebo jeho pozemku. [4] 
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4.7 Topológia systému KNX/EIB 

 

 Systém KNX/EIB bol vytvorený tak, aby ľahko riadil prevádzku všetkých prevadzkových 

technických funkcií ako v malých budovách tak i v tých najrozsiahlejších objektoch. Preto bola 

navrhnutá štruktúra jednotlivých častí systemovej inštalácie umožňujúca bezproblémovu komunikáciu 

v budove ľubovoľnej veľkosti. Veľkosť siete KNX môže byť až 1000 m, maximálna vzdialenosť 

medzi jednotlivými zariadeniami je 700 m. Všetky zapojené jednotky sa napájajú po zbernici priamo 

z KNX. V jednej podsieti môže byť zapojených až 256 jednotiek čo predstavuje pre celú možnú sieť 

až 65 tisíc jednotiek. 

 

 Silové napájanie je ako u klasickej elektroinštalácie, kde musia byť jednotlivé spotrebiče 

pripojené aj ovládacie prevadzkové technické funkcie pripojené na silovú napájaciu sústavu 230/400 

V s dodržaním všetkých zásad pre správne dimenzovanie a istenie vedenia a spotrebičov 

pre pripojenie na nízke napätie. 

 

 Okrem napájania cez silovú sieť musí byť vyprojektovaná a zriadená komunikačná sieť. 

Aby inštalácia KNX/EIB fungovala bez porúch musí projektan správne vyspecifikovať systemová 

zariadenia, akčné členy a snímače, ktoré sa v odbornej literatúre označujú ako účastnici zbernice. Títo 

účastníci sú pripojený na zbernicovú časť po ktorej je zaistená výmena informácii medzi jednotlivými 

účastníkmi zbernice. 

 

 Silová a komunikačná časť musia byť galvanicky oddelené, čo vyžaduje aj použitie rôznych 

typov vedenia. 

 Topológia samotná popisuje štruktúru systému s ohľadom na komunikačno-technické väzby 

jednotlivých komponentov (účastníkov), ktoré ich vytvárajú. Popisuje sa pomocou sieťových grafov. 
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Sieťový graf je zostavený z uzlov a vetvý. Uzly komunikačnej siete sú jednotlivé prístroje KNX/EIB, 

ktoré sú spojené minimálne s jedním ďalším prístrojom. Spojenie dvoch uzlov v jednej línií 

sa realizuje pomocou dvojžilového vedenia zbernice KNX.TP. Spojenie je možné uskotočniť rovnako 

aj rádiovym prenosom KNX.RF [4] 

 

 

 

 

 

4.8 Príklad rozdielu klasickej a systémovej inštalácie 

 

 Najjednodukšou úlohou, ktorá je riešená v klasickej inštalácií je bezpochyby spínanie svietidla 

alebo okruhu spoločne ovládaných svietidiel z jedného ovládacieho miesta. Ovládací element, ktorým 

je elektromechanický spínač tvorí spoločný silový obvod s ovládaným elektrickým predmetom 

(svietidlom). Tento spínač má funkciu ovládača a súčasne aj výkonového spínacieho prvku. Výhodou 

Obr. 4.7.1: Príklad topológie KNX/EIB [4] 

Obr. 4.7.2: Sieťový graf  KNX/EIB [4] 
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takéhoto riešenia je jeho jednoduchosť, nevýhodou je potom nemennosť zapojenia v prípade potreby 

jeho zmeny. 

 

 

 

 

V KNX systémovej inštalácii sa od seba oddeľuje funkcia ovládača a vlastného výkonového 

spínacieho prvku, činnosť tohto spínača je rozdelená do dvoch samostatných prístrojov. Jedním je teda 

ovládací prvok (tlačítkový snímač) a druhým potom výkonový spínací prístroj (spínací akčný člen). 

Oba tieto prvky niesu súčasťou spoločného silového okruhu, vzájomne komunikujú po zbernici. 

Na Obr. 4.8.1 je znázornená najmešia možná systémová inštalácia zostavajúca z jednonásobného 

snímača, jednonásobného spínacieho akčného člena, napájacieho zdroja pre KNX systémovú 

inštaláciu a predpísného typu zbernicového kabelu. 

 

 

 

 

Obr. 4.8.1: Spínanie jedného svietidla v klasickej inštalácii[6] 

Obr. 4.8.2: Spínanie jedného svietidla v systémovej inštalácii KNX[6] 
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Narozdiel od klasickej inštalácie v ktorej pre zaistenie činnosti postačí správne zapojiť 

prístroje do silového obvodu. V KNX systémovej inštalácii po zapojení potrebných prvkov k silovým 

obvodom i ku zbernici ešte není zaistená prevádzka napriek tomu, že je k ním pripojený správny 

napajáci zdroj. Vzájomná komunikácia jednotlivých snímačov a akčných členov bude dosiahnutá 

až potom ako všetky časti dielčej inštalácie budú naprogramované, k čomu slúži projekt vytvorení 

v PC pri použití programovacieho nástroja ETS. [6] 
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5Analýza realizáciee, špecifikácia a cenová ponuka materiálu z hľadiska optimalizácie riadenia 

prevádzkových technických funkcií v budove 

 

 U návrhu systemovej inštalácie je možné postupovať takmer ľubovoľnými krokmi. Vždy 

záleži na skúsenostiach realizátora diela a ucelenosti predstavy zadávateľa. Často sa názory zadávateľa 

a zrealizátora líšia či už v predstave o realizácií či samotnej funkčnosti. S tohoto dôvodu je dobré 

dodržať určité zásady, ktoré môžu eliminovať neskôršie nezhody v diele. Zásady postupu návrhu: 

 

o Dispozícia a pôdorysné  schéma 

o Popis funkcií domu 

o Realizačná projektová dokumentácia 

o Technické špecifikácie a cena riešenia 

o Realizácia diela[9] 

 

5.1 Dispozícia a pôdorysné schéma 

 

 Pôdorysné schémata sú dôležitou súčasťou návrhu, aby sa v ňom dokázal zrealizovateľ 

orientovať. Bývajú vyžiadané od projektantov alebo architektov a vďaka nim môže zrealizovateľ 

prednášať svoje návrhy zadávateľovy už dopredu bez toho, aby sa s ním prvý krát stretol. Vďaka tomu 

sa do projektu prináša možnosť pripraviť sa dopredu s možným návrhom realizácie a zamerať 

sa na výhody systémovej inštalácie bez straty času. 

 

 Pôdorysné schéma podáva prehľad najmä v týchto bodoch: 

 

o O polohe domu z hľadiska orientácie svetových strán 

o Informácie o okolí domu a jeho terénu 

o Informácie o konštrukcií domu 

o Informácie o prípojkach energií, o miestach pre rozvádzače 

o  O Technológiach ktoré sa budu v dome využívať (kúrenie, klimatizácia, zabezpečenie 

a podobne). [9] 
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Obr. 5.1.1: Pôdorys domu a rozmiestnenie komponentov  
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Značenie prístrojov v schéme: 

 
 

 

 

Obr. 5.1.2: Legenda použitého značenia 

Obr. 5.1.3: Schématická značka prístroja  
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 Adresovanie a značenie prístrojov bolo použité podobné ako je tomu na zbernici KNX. 

Písmeno E na mieste pre číslo poschodia značí, že daný prístoroj sa nachádza v exteriery a je 

umiestnený teda na vonkajšej časti domu. 

 

 Kabeláž modrou farbou vyznačuje prepojenie okenných kontaktov k elektromotorickým 

hlaviciam a prepojenie senzoru rýchlosti vetra s akčným členom poveternostnej stanice, ktorý je 

umiestnení v rozvádzači. Zelenou farbou bola značená zbernica KNX. 

 

 Kabeláž pre svetelné zdroje, zásuvky, motory žalúzií, tlačítko ventilátoru, ventilátor a bzučiak 

nie je v schéme značené. Pre silovú kabeláž a zásuvkové okruhy je nutné dopracovať schéma pre 

silovú časť, ktorá nebola témov tejto práce.Taktiež tieto prvky neboli zahrnuté do cenového návrhu 

inteligentnej inštalácie. 

 

 Okenné kontakty sa nachádzajú na vnútornej strane okien, pre prehľadnosť v schématu boli 

ale zaznačené zvonka. 

 

 Výkres zapojenia rozvádzača nebol uvedený. Pre kompletný projekt by bolo ale vhodné ho 

doplnť podobne jako schéma silovej kabeláže. Akčné členy umiestnené v rozvádzači sú zahrnuté 

v cenovom návrhu. 

 

 

 

 

Obr. 5.1.4: Adresácia prístrojov v schéme 



41 

 

 

5.2 Analýza realizácie a popis funkcií 

 

 Popis funkcií pozostávajú z dvoch častí, špecifikácie funkcií v textovej forme a tabuľka 

s matematickým zápisom funkcie. 

 

 Popis funkcií domu je kľúčova časť realizácie návrhu. V tejto časti sa stretávajú predstavy 

zadávateľa s reálnym pohľadom zrealizovateľa návrhu. Táto časť je slúži na kompletizáciu a ucelenie 

požiadaviek od systémovej inštalácie. Zanedbanie tejto časti vedie k fatálnym dôsledkom pri neskoršej 

realizácií a oživovaní systému.[9] 

 

Prehľad funkcií v dome v textovej podobe pre daný podorys: 

 

Svietidla 

 

o Ovládanie osvetlenia pomocou tlačiťkových spínačov na stenách. 

o Svietidla v spálni a kuchyni budú stmievaná, ostatné budú spínané. 

o V dome budu svetelné scény: 

 panika – všetky svetlá sa zapnú na 100 %, 

 jedlo – svietidlo v kuchyni nad stolom bude zapnuté na 100 %, ostatné svetla 

v kuchyni na 60 % . 

o Sledovanie televízie – svietidlo pri televízií zapnuté na 30 %, svietidlo v kuchyni 

zapnuté na 30 %, ostatné svetlá vypnuté. 

o Príchod domov – svetidlá  v kuchyni a spálni zapnuté na 100 %, svietidlá na chodbe zapnuté 

na 70 % . 

o Svietidlá v dome budú spínané senzormy prítomnosti ak hladina osvetlenia klesne 

pod požadovanú hodnotu. 

o Z každej miestnosti bude možné vypnúť všetky svietidla v dome.[9] 

 

Žalúzie  

 

o Všetky žalúzie budú vonkajšie a  budú ovládanie elektricky. 

o Ovládanie žalúzií bude realizované pomocou tlačítkových spínačov s prioritou menšou než 

ochrana proti vetru a väčšou než oslnenie. 
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o Žalúzie prejdu do automatického režimu z manuálneho po pätnástich minútach od posledného 

používania v manuálnom režime. 

o Žalúzie budú chránené proti silnému vetru, žalúzie sa vytiahnu a nebude ich možné spustiť ani 

v automatickom a ani v manuálnom režime. 

o Žalúzie sa budú v automatickom režíme vysúvať a natáčať lamely podľa intenzity slnečného 

svetla, pri silnom oslne sa po piatich minútach prepnú do automatického režimu a spustia sa 

s natočením lamiel, pri slabom oslne sa po piatich minútach vysunú. 

o Tlačítka majú vyššiu prioritu pri slnení ako automatický režim. 

o Pri odchode z domu sa všetky žalúzie vysunú. [9] 

 

Vytápanie, klimátizacia a vzduchotechnika 

 

o V budove sa nachádza centrálny zdroj tepla (umiestnené v garáži), kotol s vlastnou reguláciou. 

o Budu definované štyri stavy kúrenia a chladenia, útlm – pri odchode z domu dlkšom ako 72 

hodín, komfort – pri bežnom užívaní, kľudový režim – počas noci a dňa v neprítomnosti 

kratšej ako 72 hodín, proti zamrzový režim – v prípade otvorených okien alebo vstupných 

dverí. 

o Stavy úlm a komfort bude možné ovládať pomocou vizualizácie aj pomocou GSM 

prostredníctvom mobilu. 

o Každá miesnosť bude vybavená radiátorom s ovládacou hlavicou. 

o V každej miestnosti budú priestorové termostaty ovládajúce fovládacie hlavice na radiátoroch. 

o Pri otvorených oknách a výstupných dverí sa systém prepne do režimu proti zamrznutiu.[9] 

 

Vizualizácia a GSM komunikácia 

 

o V dome bude zabudovaní dotykový panel s vizualizáciou, ktorá bude umožňovať: 

 zapínanie a vypínanie osvetlenia, 

 ovládanie svetelných scén, 

 ovládanie žalúžií, vrátanie natáčania lamiel, 

 bude poskytovať údaje z poveternostnej stanice, 

 bude poskytovať údaje o teplote v jednotlivých miestnostiach, 

 ovládanie radiatorov v jednotlivých miestnostiach. 

 

 

o Pomocou GSM bude možné ovládať: 

 režim kúrenia úlm a komfort, 

 osvetlenie a scény, 
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 zobrazovanie alarmov z EZS. [9] 

 

Elektronická zabezpečovacia signalizácia (EZS) 

 

o Pri spustení alarmu sa všetky svietidla rozsvieta. [9] 

 

 

 

 

 

Číslo Funkcia Umiestnenie Parameter Poznámka 

1 spínanie svietidiel všetky miestnosti ZAP/VYP  

2 stmievanie svietidiel spálňa, kuchyňa 0-100 %  

3 spínanie/stmievanie cez 

GSM 

všetky miestnosti ZAP/VYP 

0-100 % 

všetky 
svietidlá 

4 svetelné scény všetky miestnosti panika – všetky svietidlá 
ZAP 100 % 

jedlo - svietidlo na stolom 

ZAP 100 %, statné 
v kuchyni 60 %, zvyšok 

VYP 

TV – svietidlo u TV ZAP 

30 %, svietidlo v kuchyni 

ZAP 30 %, ostatné VYP 

príchod domov- svietidlo 

v kuchyni a spálni ZAP 
100 %, svietidlo v chodbe 

ZAP 70 %, ostatné VYP 

 

všetky 
svietidlá 

5 spínanie svietidiel 
pohybovým čidlom 

všetky miestnosti, 
okrem garáže 

ZAP/VYP 

≤ xxx Lx 

≤ yyy Lx 

pri vstupe 

do 

miestnosti 

6 spínanie svietidiel z 
viacerých miest 

všetky miestnosti ZAP/VYP u 

vstupných 
dverí 

7 central VYP všetky miestnosti VYP central  

 

8 ovládanie tienenia všetky okná HORE/DOLE/KROK 

ZAP/VYP 

 

9 priorita ovládania všetky okná slnenie<tlačítka<vietor  

10 prechod z ručného na 
automatický 

všetky okná < 15 minút od posledného 
ručného ovládania 

 

11 bezpečnosť všetky okná ≥ xxx km/h tak žalúzie 
HORE a VYP 

 

Tab. 5.2.1: Prehľad funkcií systémovej inštalácie [9] 



44 

 

12 automatický režim 

oslnenie 

všetky okná ≥ xxx Lx AND ≥ 5 min tak 
DOLE 

≤ yyy Lx AND ≥ 5 min tak 
HORE 

 

 

13 centrálny últm zdroj, všetky 
orkuhy 

útlm zdroja ZAP/VYP 

 

po opustení 
domu >72 

hodín 

14 riadenie teploty centrálne všetky miestnosti   

15 riadenie teploty termostatom všetky miestnosti ZAP/VYP hlavice na 

radiatoroch 

4 možné 

varianty 

16 riadenie radiatorov všetky miestnosti ZAP/VYP  

17 blokacia kúrenia všetky miestnosti pri otvorení okien alebo 
vstupných dverí VYP/ZAP 

ovládacie hlavice 

 

18 vizualizacia všetky miestnosti   

A funkcie 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,14,15,16,17, 

 

   

B údaje z poveternostnej 
stanice 

 rýchlosť vetra  

C teplota v miestnostiach s 

termostatom 

 teplota  

D radiatory  ZAP/VYP  

E riadenie teploty  zobrazovanie a ovládanie 
teplotných režimov 

 

G otvorenie okien   zobrazenie ZAP/VYP  

H simulácia prítomnosti  ZAP/VYP  

21 GSM komunikácia    

A funkcie 14,16,17    

B alarmy  prenášanie alarmov z EZS  

22 prepojenie EZS  pri alarme všetky svietidla 
ZAP 100 % 

 

 

5.3 Realizačná projektová dokumentácia 

 

Realizačná projektová dokumentácia musí obsahovať všetky náležitosti ako klasická 

elektorinštalačná dokumentácia. Obsahuje informácie o rozvodnej sieti, výpočtovom zaťažení, 

ochrane pred úražom el. prúdom, prostredí, spôsob merania, hlavnom prívode. Odlišnosťou od 

klasickej dokumentácie je v značení snímačov v pôdorysných schématach iný systém kladenia 

vodičov. 
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Najväčšie rozdiely sú vo výkresoch rozvádzačov, treba počítať s väčším počtom rozvádzačov. 

Tiež je vhodné vkladať do realizačnej projektovej dokumentácie popis funkcií a tabuľku funkcií kvôli 

zmenám počas realizácie. [9] 

 

5.4 Technické špecifikácie a cenováponuka materiálu 

 Cena systémovej inštalácie sa nedá určiť dopredu iba odhadom bez technickej špecifikácie. 

V jednoduchých domoch postačuje aj konvečná inštalácia. Treba pri porovnávaní cien zahrnúť okrem 

komfortu aj reguláciu a meranie. [9] 

 

 

Položka Množstvo Názov Typ Výrobca Cena[Kč] 

1  Prístroje KNX    

1.1 5 ks Termostat Merten KNX 

2-násobný, white 

MTN6212-

0344 

Schneider 

Electric 

6522 

1.2 7 ks Senzor prítomnosti ARGUS 

s IR, polar white 

MTN5510-119 

 

Schneider 

Electric 

2151 

1.3 7 ks Omietkové púzdro pre 
ARGUS 

MTN550619 

 

Schneider 

Electric 

159 

1.4  

6 ks 

 

Elektromotorická ovládacia 
hlavica 

 

ST/K 1.1 

 

 

ABB 

 

6 603 

1.5 6 ks Adaptér VA 80 
k termoelektrickému pohonu 

VA80-01 ABB 94 

1.6 1 ks Tlačítko 2-násobné, white MTN617225 

 

Schneider 

Electric 

4085 

1.7 5 ks Tlačítko 1-násobné, white MTN617119 Schneider 

Electric 

3725 

1.8 11 ks Ramček pre prístroje, white MGU2.002.18 

 

Schneider 

Electric 

18 

1.9 7 ks Okenný kontakt, biela FM-102 

 

 18 

1.8 50 m KNX kábel, YCYM 2x2x0,8 KSK224 ABB 1000 

Spolu 112 996 Kč 

 

 

 

 

 

Tab. 5.4.1: Prehľad použitých komponentov KNX 
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Položka Množstvo Názov Typ Výrobca Cena [Kč] 

2  Rozvádzač    

2.1 4 ks Akčný člen KNX- spínací 
a stmievací, 16 A, radový, 4-

násobný 

LR/S 4.16.1 

 

ABB 12 162 

2.2 1 ks Transformátor pre vyhrevanie 
snímačov 

6190/49-01 

 

ABB 3 507 

2.3 1 ks Poveternostná stanica WS/S 4.1.1.2 ABB 18 200 

2.4 1 ks Akčný člen KNX-žalúziový, 
radový, 8-násobný 

JRA/S 

8.230.2.1 

 

ABB 14 623 

2.5 1 ks Prepäťová ochrana zbernice US/E 1 

 

ABB 2 757 

2.6 1 ks Napájací zdroj 640 
mA,SELV,radový 

SV/S 

30.640.5 

 

ABB 14 716 

2.7 1 ks Aplikačný modul-časový ABZ/S2. ABB 11 879 

2.8 1 ks USB rozhranie USB/S 1.1 ABB 6 320 

2.9 1 ks Modul GSM IQSD_GSML IQtronic 2 098 

Spolu 122 748 Kč 

 

Výsledná cena za všetky komponenty bola stanovená na235 744  Kč.  Cena približne 

odpovedalaskutočným cenovým návrhom už postavených rodinných domov s inteligentnou kabelážou 

v jednoduchom prevedení. 

 

5.5 Realizácia diela 

 

Realizácia je finálna fáza projektu. Tu je nutné komunikovať s ostatnými profesiami, 

ktorésadielčimy časťami podieľajú na tvorbe diela. Je nutné sa snažiť dodržiavať technický list, ktorý 

bol vytvorený, inač prvky medzi sebou nemusia byť kompatibilné čo do počtu vstupov a výstupov. [9] 

  

Tab. 5.4.2: Prehľad použitých komponentov v rozvádzači 
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6 Zhodnotenie prínosu riešenia z hľadiska energetickej náročnosti vybranej budovy 

 

6.1 Energetická náročnosť budovy 

 

V európskej smernici 2009/91 EC bolo popísané čo sa myslí pod pojmom energetická 

náročnosť budov. Pre podmienky v Českej Republike všetko ohľadom energetickej náročnosti budov 

bolo zadefinované v zákone 406/2000 Sb. $2 písm. f) a to nasledujúco: 

Pre účely tohto zákona sa rozumie energetickou náročnosťou budovy vypočítané množstvo energie 

nutné pre pokrytie potreby energie spojené s užívaním budovy, najmä pre vykurovanie, chladenie, 

vetranie, úpravu vlhkosti vzduchu, prípravu teplej vody a osvetlenia. [15] 

 

6.2 Stanovenie preukazu energetickej náročnosti budovy (PENB) 

 

 Vo vyhláške č. 78/2013 Sb. o energetickej náročnosti budov bolo popísané ako postupovať pri 

výpočte PENB. Vo výpočte bola zohľadnená spotreba energie na vykurovanie, chladenie, vetranie, 

prípravu teplej vody, osvetlenie a klimatizáciu. Energiu posudzuje iba na hranici budovy 

a nezohľadňuje do PENB spôsoby výroby energie mimo budovu. Taktiež do výpočtu nezaraďuje 

energiu dodávanú do technologických zariadení. [15] 

 

6.3 Hodnotenie energetickej náročnosti budovy 

 

 V európskej smernici bolo zavedené, že energetická náročnosť budov sa do právnych 

predpisov zadáva ako hodnotenie energetickej náročnosti budov porovnávaním ukazovateľom 

energetickej náročnosti posudzovanej budovy a referenčnej budovy. Výsledným výstupom výpočtu 

PENB je ročná potreba energie na  celkovej podlahovej plochy a jej porovnanie s referenčnou 

hodnotou. Následné sa výpočet porovná s tabuľkou absolútnych hodnôt mernej spotreby energie 

v . A budova sa začlení do danej energetickej triedy. [16] 
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6.4 Všeobecný popis vybraného objektu 

 

 Jedná sa o bežný rodinný dom postavení v roku 1990. Nachádza sa na severe Slovenska 

v lokalite Kysúc a je určený pre jednu rodinu. Dom je jednoduchého geometrického tvaru, s dvoma 

nadzemiamy a šikmou strechou. Bol postavený s tepelne izolačných tehál a je dodatočne zateplený 

pomocou kontaktného zatepľovacieho systému a vybavený plastovými oknami.  

  

 Zdroj tepla zabezpečuje plynový kotol o výkone 25 kW, ktorý slúži na vykurovanie a ohrev 

teplej vody. Zásobník teplej vody má kapacitou 40 litrov. Otopnú sústavu tvorí dvojtrubková sústava 

s liatinovými radiátormi. 

 

 Osvetlenie zabezpečuje osvetľujúca sústava s bližšie nešpecifikovaním príkonom. Vetranie je 

zaistené manuálne a prirodzene podľa užívateľov. Pridané vetranie predstavuje iba digestor v kuchyni 

na šporákom. 

 

 Výpočet bol realizovaný pomocou programu Národný Kalkulačný Nástroj II. [18] 

 

 

Obr. 6.3 : Prehľad energetických tried [17] 
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Obr. 6.4.1 : Prízemie budovy 

Obr. 6.4.2: 1. Poschodie budovy 
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6.5 Výpočet pomocou výpočetného nástroja Národní Kalkulační Nástroj II 

 

 Výpočetný nástroj NKN II (Národní Kalkulační Nástroj II) umožňuje výpočet hodnotenia 

energetickej náročnosti budov podľa vyhlášky č.78/2013 Sb. a podľa zákona 406/2000 Sb. Nástroj 

využíva k stanoveniu dielčích dodaných energií na kúrenie, chladenie, nútené vetranie, prípravu teplej 

vody a osvetlenie podmienky definované v TNI 73 0331. [18] 

 

Technická normalizačná informácia TNI 73 0331 – Energetická náročnosť budov – Typické 

hodnoty pre výpočet, je súhrn podkladov spracovaných podľa vyhlášky 78/2013 Sb. , európskych 

smerníc a ďalších podkladov. Vďaka tomu, že obsahuje jednotnú metodiku spracovania a hodnoty 

typických parametrov používaných pre výpočet energetickej náročnosti budov môže dobre slúžiť ako 

návod na vytvorenie PENB. [19] 

 

6.6 Zadefinovanie zón v budove 

 

Pre správny výpočet energetickej náročnosti budovy bolo nutné správne špecifikovať vnútorné 

a vonkajšie parametry, ktoré popisujú prevádzku jednotlivých zón.  

 

Obr. 6.4.3: 2. Poschodie budovy 
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Za zónu je možné považovať tie časti budovy, ktoré: 

o sú zásobované z rovnakých zdrojoch systému budovy, užívanie energií je rovnaké, 

o majú rovnaký profil používania, 

o splňujú ďalšie špecifické požiadavky na zónovanie v norme ČSN EN ISO 13790 

v požiadavkách na vykurovanie a chladenie. 

 

Každá zóna je ešte zvlášť popísaná: 

o geometrickou charakteristikou ako základné rozmery, podlahovou plochou, objemom atď, 

o skladbou technických systémov a druhom užívanej energie, 

o popisom prevádzky zóny a jej užívanie. [19] 

 

Podľa ČSN EN ISO 13790 ako jedna z podmienok rozdelenia zón bola definovaná, 

že rozdelenie budovy do tepelných zón nie je požadované pokiaľ pre priestory v rámci budovy platí, 

že: 

o  požadované teploty pre vykurovanie sa u jednotlivých priestoroch nelíšia o viac ako 4K, 

o  všetky priestory nie sú strojne chladené alebo všetky priestory sú strojne chladené 

a u jednotlivých priestoroch sa požadované teploty pre chladenie nelíšia o viac ako 4 K. [20] 

 

Ako prvý krok bolo nutné v nástroji NKN II zadefinovať zónu pre danú budovu. Podľa TNI 

73 0331 bolo možné vybrať už z preddefinovaných parametrov pre jednotlivé zóny. V prípade výpočtu 

podľa mesačného kroku podľa TNI 73 0331 bolo nutné v týchto parametroch dopočítať hodnoty pre 

vnútornú výpočtovú teplotu pre kúrenie  a  pre chladenie. Výpočet bol definovaný v ČSN EN 

ISO 13790. Ostatné parametre pre zóny boli ponechané podľa vybraného preddefinované modelu 

podľa TNI 73 0331 príloha B, parametre pre rodinný dom. [19] 

 

 Ako Zóna 1 boli určené všetky obytné priestory, teda všetky priestory okrem garáže 

a priestoru pod nezateplenou strechou. 

 

Garáž bola počítaná v tomto prípade ako Zóna 2 (neobývané priestory), pretože nesplňuje 

podmienky podľa ČSN EN ISO 13790. 

 

 Ako Zóna 3 mohol byť hodnotený aj priestor pod nezateplenou strechou, nič menej tento 

priestor nie je vykurovaní ani chladení a taktiež nemá žiadne požiadavky na vetranie či osvetlenie. 

Preto sa nepodieľa na energetickej bilancii budovy. 
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Vnútorná výpočtová teplota pre vykurovanie a chladenie: 

 

 [°C], kde:      (1) 

 – je podlahová plocha miestností [ ],  

 – je požadovaná teplota pre vykurovanie (pre chladenie ) s-tého priestoru  [°C]. 

 

 Podlahová plocha posledného podlažia pod šikmou strechou bola určená podielom 

obostavaného posledného podlažia vymedzeného plochou hornej úrovne stropu nad posledný 

podlažím, vonkajšími plochami tepelnej izolácie strešnej konštrukcie. 

 

 Celková podlahová plocha budovy sa môže vypočítať aj z hodnoty obostavaného objemu 

vypočítaného podľa vzorca (2). Obostavaný objem budovy sa delí priemernou hodnotou výšky 

všetkých vykurovaných podlaží v budove. [20] 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6.6.1 : Určenie obostavaného objemu budovy pre šikmú strechu bez izolácie [20] 
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Obostavaný objem budovy: 

 

 [ ], kde:       (2) 

 – je podlahová plocha miestností [ ], 

,  – je výška miestností [m]. [20] 

 

Pre zadanú budovu bola požadovaná teplota pre obytné časti budovy 20 °C (pre režim útlmu 

18 °C) na ploche týchto priestorov o rozlohe 294,72  a pre neobytnú časť budovy bola požadovaná 

teplota 16 °C  (pre režim útlmu 16 °C) na ploche o rozlohe 25,38 . Podľa vzroca (1) bola teda 

určená vnútorná výpočtová teplota Zóny 1 na vykurovanie  °C (pre režim útlmu 

 °C) a pre Zónu 2   °C (pre režim útlmu  °C) Rovnakým 

postupom bola určená aj vnútorná výpočtová teplota zóny na chladenie, kde pre obytné priestory bolo 

uvažované s teplotou na chladenie 22 °C  (pre režim útlmu 16 °C)a pre neobývané priestory s teplotou 

30 °C  (pre režim útlmu 30 °C) na chladenie. Podľa vzorca (1) bola teda určená vnútorná výpočtová 

teplota Zóny 1 na chladenie  °C (pre režim útlmu  °C) a pre Zónu 2  

 °C (pre režim útlmu  °C) V budove nebolo ale s aktívnym chladením 

počítane a tak prevádzková doba chladenia objektu je 0 hodín/ deň. [19] 

 

 

PROFILY TYPICKÉHO UŽÍVÁNÍ 

T
yp

 z
ón

y 

T
yp

ic
k

é 
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ou
ží
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ní
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n
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d
le
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N
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7
3
0
3
3
1
 

<
<
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a
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r 
 

<
<

J
ed

n
o
tk

y
  

Z
Ó

N
A

 1
 

Z
Ó

N
A

 2
 

ob
ec

n
é 

začátek provozu zóny - hodina 0 0 

konec provozu zóny - hodina 24 24 

provozní doba užívání zóny t use,h hodina 24 24 

roční užívání budovy -počet 
provozních dní 

t use,d d 365 365 

v
y
tá

p
ěn

í 

vnitřní výpočtová teplota pro režim 
vytápění 

θ I,H °C 20 16 

vnitřní teplota pro režim vytápění v 

režimu útlumu 
θ I,H °C 18 16 

provozní doba vytápění objektu t H,h hod/den 24 0 

Tabuľka. 6.6.1 : Definovanie profilu užívania zóny  [19] 
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ch
la

ze
n

í 
vnitřní výpočtová teplota pro režim 
chlazení 

θ I,C °C 22 30 

vnitřní výpočtová teplota pro režim 

chlazení mimo provozní dobu 
θ I,C °C 16 30 

provozní doba chlazení objektu t C,h hod/den 0 0 

vě
tr

án
í minimální tok větracího vzduchu V V,k m

3
/h/mj. 25 0 

měrná jednotka - mj osoby osoby 

minimální tok větracího vzduchu V V,d 1/h 0,3 0,1 

doba provozu větracího zařízení t V,mech,h hod/den 24 0 

te
p

el
n

é 
zi

sk
y 

měrné tepelné zisky od osob q occ W/m
2 1,5 0 

časový podíl přítomnosti osob f occ - 0,7 0 

měrné tepelné zisky z vybavení q APP W/m
2 3 0 

časový podíl doby provozu f APP - 0,2 0,2 

doba využití denního světla za rok tD h 1600 400 

doba využití bez denního světla za 

rok 
tN hodina 1200 500 

měrná roční spotřeba elektřiny na 

osvětlení - úsporné osvětlení/zářivky W light kWh/m
2
 rok 2,5 0,30 

měrná roční spotřeba elektřiny na 

osvětlení - žárovkové osvětlení 
W light kWh/m

2
 rok 4,17 0,50 

os
ta

tn
í 

m
2
 podlahové plochy na osobu - m

2
/os 40 0 

hodnoty osvětlenosti E pk lx 90 20 

 

6.7 Identifikácia použitých konštrukcií v zóne 

 

 V zóne bolo nutné výpočtom určiť jednotlivé parametre pre použité konštrukcie ako: 

o  súčiniteľ prestupu tepla konštrukcie , 

o  priepustnosť slnečného žiarenia priesvitnej konštrukcie , 

o  korekčný činiteľ rámu priesvitného prvku . 
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Súčiniteľ prestupu tepla konštrukcie: 

 

Súčiniteľ prestupu tepla konštrukcie  bol definovaný ako celková výmena tepla 

v ustálenom stave medzi dvoma prostrediami, ktoré sú vzájomne oddelené stavebnou konštrukciou 

o určitom tepelnom odpore  s priľahlými medznými vzduchovými vrstvami, zahrňujúci vplyv 

všetkých tepelných mostov vrátane vplyvu prestupujúcich hmoždiniek a kotiev, ktoré sú súčasťou 

konštrukcie. Jeho vzorec pre výpočet bol určený ako: 

 

 , kde:        (3) 

 – je odpor konštrukcie pri prestupe tepla (z prostredia do prostredia)  . [22] 

 

Tepelný odpor: 

 

 Tepelný odpor  bol udávaný akou plochou konštrukcie a pri akom rozdielu teplôt 

dôjde na ich povrchoch k prenosu 1 Wattu, teda k prenosu energie o veľkosti 1 J za 1 sekundu. Vzťah 

na jeho výpočet bol definovaný pri poznatku o hrúbke materiálu a hodnote súčiniteľa tepelnej 

vodivosti vrstvy materiálu, ktorý je konštantný. A zároveň povrchy kolmé na smer tepelného toku 

sú vzájomne rovnobežné a danou vrstvou tak prúdi rovnomerní tepelný tok, vzťah bol daný vzorcom: 

 

  , kde:        (4) 

d – je hrúbka vrstvy, hrúbka vrstvy v konštrukcií  [m], 

 – je súčiniteľ tepelnej vodivosti  . [23] 

 

Odpor konštrukcie pri prestupe tepla: 

 

 Odpor konštrukcie pri prestupe tepla  bol zadaný ako súhrny tepelný odpor 

brániaci výmene tepla medzi prostrediami, ktoré sú od seba oddelene stavebnou konštrukciou 

o tepelnom odpore R s priľahlými medznými vzduchovými vrstvami, udaný bol vzťahom: 
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  , kde:      (5) 

 – je odpor pri prestupe tepla na vnútornej strane konštrukcie  , 

 – je odpor konštrukcie  , 

 – je odpor pri prestupe tepla na vonkajšej strane konštrukcie  . [23] 

 

Priepustnosť slnečného žiarenia priesvitnej konštrukcie: 

 

 Priepustnosť slnečného žiarenia priesvitnej konštrukcie  bola udávaná ako časovo 

spriemerovaná hodnota podielu prepustenej energie nezatienením prvkom k energií, ktorá dopadá 

na jej povrch. Určuje sa podľa ČSN EN ISO 13790 alebo ho udáva priamo výrobca zasklenia. [10] 

 

 Pre danú budovu bola výrobcom zasklenia určená priepustnosť . 

 

 

 

Korekčný činiteľ rámu priesvitného prvku:  

 

 Korekčný činiteľ rámu priesvitného prvku  zasklenia i-tej priesvitnej konštrukcie, 

podiel plochy zasklenia k celkovej ploche okna), bol stanovený podľa ČSN EN ISO 10077-1 

alebo pre výpočet v NKN II bola použitá hodnota 0,7 pre vykurovanie a hodnota 0,8 pre chladenie. 

[25] 

 

Výpočet súčiniteľa prestupu tepla pre nepriesvitné konštrukcie: 

 

 , kde:     (6) 

 – je odpor pri prestupe tepla na vnútornej strane konštrukcie  , 

 – je odpor pri prestupe tepla n-tej konštrukcie  , 
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 – je odpor pri prestupe tepla na vonkajšej strane konštrukcie  , 

 – je hrúbka steny n-tej stavebnej konštrukcie  [m], 

 – je súčiniteľ tepelnej vodivosti n-tej steny stavebnej konštrukcie  . [26] 

 

 Podľa ČSN EN ISO 6946 bol vnútorný a vonkajší tepelný odpor pre nepriesvitné konštrukcie 

priľahlé k vzduchu určený podľa tabuľky 6.7.1. 

 

 

 

Smer tepelného toku 

Tepelný odpor 

 

nahor nadol vodorovne 

 0,10 0,17 0,13 

 0,04 0,04 0,04 

 

 Pre obvodové konštrukcie pre danú budovu boli použité tieto parametre dané výrobcami 

v tabuľke 6.7.2. 

 

 

 

 

Názov materiálu Hrúbka  Súčiniteľ tepelnej vodivosti 

 

Obvodová tehla 0,38 0,122 

Zatepľovací polystyrén 0,010 0,038 

Vonkajšia omietka 0,03 0,7 

Vnútorná omietka 0,015 0,8 

 

Tabuľka. 6.7.1 : Hodnoty tepelného odporu v rôznych smeroch  [26] 

Tabuľka. 6.7.2 : Hodnoty pre obvodové murivo  
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Podľa vzorca (6) a tabuliek 6.7.1 a 6.7.2 bol prepočítaný súčiniteľ tepla pre nepriesvitné 

konštrukcie, obvodové múry: 

 

  

  

Vypočítaný súčiniteľ tepla pre obvodové múry vyhovuje aj podľa ČSN EN ISO 6946, 

kde bolo definované:  

 

 , kde:          (7) 

 – je doporučený súčiniteľ prestupu tepla , 

 – je požadovaný súčiniteľ prestupu tepla . [26] 

 

 Hodnoty pre vonkajšie steny murované boli určené podľa ČSN EN ISO 73 0540-2 pre 

a pre . [27] 

 

 Výpočet pre strechu bol uvažovaný podľa obrázka Obr. 6.6.1, kde stropná konštrukcia zóny 

bola považovaná zo stykom k exteriéru, pretože strecha bola iba plechová bez zateplenia. Pre túto 

konštrukciu boli použité tieto parametre dané výrobcami v tabuľke 6.7.3. 

 

 

 

Názov materiálu Hrúbka  Súčiniteľ tepelnej vodivosti 

 

Tepelná izolácia 0,08 0,04 

Drevený obklad a krytie 0,06 0,13 

Plech 0,55 50 

 

 

Tabuľka. 6.7.3 : Hodnoty pre strešnú konštrukciu  
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Podľa vzorca (6) a tabuliek 6.7.1 a 6.7.3 bol prepočítaný súčiniteľ tepla pre nepriesvitné 

konštrukcie, strop pod nevykurovanou povalou (strecha bez tepelnej izolácie): 

 

  

 

 Vypočítaný súčiniteľ tepla pre strešnú konštrukciu nevyhovuje podľa ČSN EN ISO 6946, 

vzorec (7), kde bolo pre strechu bez tepelnej izolácie určené hodnoty a pre 

 podľa ČSN EN ISO 73 0540-2. [27] 

 

 Pre požadovanú hodnotu  by bolo doporučované danú konštrukciu zatepliť 

a tým hodnotu súčiniteľa prestupu tepla znížiť pod požadovanú hodnotu. 

 

 Súčiniteľ prestupu tepla pre vnútorne steny a strop medzi zónami 1 a 2 boli určené nasledovne. 

Podľa vzorca (6) a tabuliek 6.7.1 a 6.7.4. 

 

 

Názov materiálu Hrúbka  Súčiniteľ tepelnej vodivosti 

 

Vnútorná tehla 0,25 0,26 

Vnútorná omietka 0,020 0,038 

Drevená podlaha 0,06 0,13 

Železobetón 0,1 1,22 

Poter 0,045 1,42 

 

Pre vnútorné steny: 

 

 

Tabuľka. 6.7.4 : Hodnoty pre vnútorne konštrukcie  
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Pre stop zo Zóny 2 do Zóny 1: 

 

 

Výpočet súčiniteľa prestupu tepla pre priesvitné konštrukcie: 

 

  , kde:   (8) 

 – je plocha zasklenia  , 

 – je súčiniteľ prestupu tepla zasklenia , 

 – je plocha rámu  , 

 – je súčiniteľ prestupu tepla rámu , 

 – je viditeľný obvod zasklenia , 

 – je lineárny činiteľ prestupu tepla zasklenia a rámu okna   . [28] 

 

Výrobcom boli deklarované tieto parametre pre rozmery jednokrídlového okna 1,230 x 1,480 m 

v tabuľke 6.7.5. 

 

 

Rozmery 

okna 

(BxH) 

 

1,230 

x 

1,480 

 Dĺžka 
viditeľného 

obvodu 

zasklenia 

 

4,492 
 

Súčiniteľ 
prestupu 

tepla 

zasklenia 

 

1,1 

Rozmery 

zasklenia 

(bx)  

0,998 

x 

1,248 

 Plocha 

rámu 

 

0,57 
 

Súčiniteľ 
prestupu 

tepla rámu 

 

1,2 

  

 

Tabuľka. 6.7.5 : Hodnoty deklarované výrobcom okien  
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Plocha 

okna 

 

1,82  Podiel 

plochy 

rámu 
z plochy 

okna [%] 

31,6 
 

Vypočítaný 
súčiniteľ 
prechodu 

tepla okna 

 

1,32 

Plocha 

zasklenia 

 

1,25  Lineárny 
činiteľ 

prestupu 

tepla 

zasklenia 

a rámu 
okna 

 

0,077 
 

Deklarovaný 

súčiniteľ 
prechodu 

tepla okna 

 

1,3 

 

Pre garážové a vchodové dvere boli výrobcami garantované súčiniteľe prestupu tepla 

v tabuľke 6.7.6. 

 

 

 

Garážové dvere 

 

1,3 

Vchodové dvere 

 

1,2 

Spodné dvere 

 

1,2 

Vnútorne dvere 

 

2 

 

 

  

Tabuľka. 6.7.6 : Hodnoty deklarované výrobcami dverí  

Tabuľka. 6.7.5(pokračovanie) 



62 

 

Výpočet súčiniteľa prestupu tepla pre priľahlú zeminu: 

 

 , kde:       (9) 

 - je charakteristický parameter , 

 – je plocha podlahy , 

 – je obvod podlahy . [20] 

 

 , kde:     (10) 

 – je celková ekvivalentný hrúbka podlahy , 

 – je celková hrúbka obvodových stien , 

 – je tepelná vodivosť príslušnej zeminy  , 

 – je tepelný odpor pri prestupe tepla na vonkajšej strane , 

 – je tepelný odpor podlahy , 

 – je tepelný odpor pri prestupe tepla na vonkajšej strane . [20] 

 

ak , tak vzťah pre súčiniteľ prestupu tepla podlahy bude určený ako: 

 . [20]     (11) 

 

ak , tak vzťah pre súčiniteľ prestupu tepla podlahy bude určený ako: 

  . [20]      (12) 

 

 Pre danú lokalitu bolo uvažované s , podľa normy ČSN EN ISO 13 370 

pre hliny a íly. [20] 

 

 Pre danú budovu bolo počítané s parametrami podlahovej konštrukcie podľa výrobcov v 

tabuľke 6.7.7. 
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Tepelná 
vodivosť 

 

Rozmer podlahy (axb) [m] 11 x 9,7 
- 

Celková hrúbka obvodových stien w  0,435 
- 

Hrúbka podkladového betónu  0,115 
1,36 

Hrúbka hydroizolačného náteru  0,001 
0,0012 

Hrúbka cementového poteru  0,025 
1,42 

 

  

Výpočet charakteristického parametru podľa vzorca (9) a tabuľky 6.7.7: 

 

 

 Výpočet tepelného odporu podľa vzorca (4) a tabuľky 6.7.7: 

   

 

 Výpočet celkovej ekvivalentnej hrúbky podlahy podľa vzorca (10) a tabuliek 6.7.1 a 6.7.6:

       

 

  

 Výpočet súčiniteľa prestupu tepla podlahy podľa vzorca (11): 

 

. 

 

 Redukčný činiteľ konštrukcie b [-] bol pre dané konštrukcie určený z ČSN 73 0540-3. [29] 

 

 Prehľad konštrukcií použitých v zóne bol vymedzený v tabuľke 6.7.8. 

Tabuľka. 6.7.7 : Hodnoty pre podlahu  
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Číslo 
konštruk

cie 

Názov 
konštrukc

ie 

Plocha 

konštruk
cie 

 

Orientáci
a 

konštruk
cie 

Prostredie 

za 

konštrukc
iou 

 

 

 

 

 

 

b 

 

1 Stena-

sever 

65,806 Sever Exterier 0,277 0 0 1 

2 Stena-juh 60,726 Juh Exterier 0,277 0 0 1 

3 Stena-

západ 

68,806 Západ Exterier 0,277 0 0 1 

4 Stena-

východ 

67,966 Východ Exterier 0,277 0 0 1 

5 Stop-pod-

strechou 

106,7 - Exterier 0,384 0 0 1 

6 Podlaha 106,7 - Zemina 0,35 0 0 0,66 

7 Okno-

garáž 

0,42 Juh Exterier 1,57 0,55 0,7 1,15 

8 Okno-

práčovňa 

0,42 Juh Exterier 1,57 0,55 0,7 1,15 

8 Okno-

pracovňa 

1,8 Východ Exterier 1,4 0,55 0,7 1,15 

9 Okno-

kúpeľňna 

0,21 Západ Exterier 1,54 0,55 0,7 1,15 

10 Okno-wc-

dolné 

0,21 Západ Exterier 1,54 0,55 0,7 1,15 

11 Okno-

kuchyňa 

1,44 Východ Exterier 1,44 0,55 0,7 1,15 

12 Okno-wc-

horné 

0,21 Východ Exterier 1,54 0,55 0,7 1,15 

13 Okno-

kumbál 

0,21 Východ Exterier 1,54 0,55 0,7 1,15 

Tabuľka. 6.7.8 : Kompletný popis konštrukcií  



65 

 

14 Okno-

spálňa 

1,44 Sever Exterier 1,44 0,55 0,7 1,15 

15 Okno-

detská izba 

1 

1,44 Juh Exterier 1,44 0,55 0,7 1,15 

16 Okno-

detská izba 

2 

1,44 Juh Exterier 1,44 0,55 0,7 1,15 

17 Okno-

obývačka 1 

1,8 Juh Exterier 1,4 0,55 0,7 1,15 

         

18 Okno-

obývačka 2 

1,8 Juh Exterier 1,4 0,55 0,7 1,15 

19 Okno-

schody 1 

0,42 Západ Exterier 1,57 0,55 0,7 1,15 

20 Okno-

schody 2 

0,42 Západ Exterier 1,57 0,55 0,7 1,15 

21 Okno-

schody 3 

0,42 Západ Exterier 1,57 0,55 0,7 1,15 

22 Balkón-

kuchyňa 

1,6 Východ Exterier 1,36 0,55 0,7 1,15 

23 Balkón-

obývačka 

1,6 Juh Exterier 1,36 0,55 0,7 1,15 

24 Balkón-

spálňa 

1,6 Sever Exterier 1,36 0,55 0,7 1,15 

25 Dvere-

vchod 

2,4 Sever Exterier 1,2 0,55 0,7 1,15 

26 Dvere-

dolné 

2 Východ Exterier 1,2 0,55 0,7 1,15 

27 Dvere-

garáž 

5,5 Východ Exterier 1,3 0,55 0,7 1,15 

28 Stena-

vnútorna 

22,59 - Zóna 1 0,603 0 0 1 
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29 Strop 19,40 - Zóna 1 0,805 0 0 0,4 

30 Dvere-

vnútorné 

2 - Zóna 1 2 0 0 0,29 

 

 

6.8 Popis zóny v budove 

 

 Pre vonkajší objem budovy bolo počítané s vonkajšími rozmermi budovy a výškou danej 

zóny. Bolo počítané s rozmermi: 

o  šírka budovy 9,7 [m], 

o  dĺžka budovy 11[m], 

o  výška zóny 7,18 [m]. 

 

Výpočtom podľa vzorca (13) bolo určené, že vonkajší objem budovy je: 

    (13) 

 

 Zóna 2 má vonkajšie rozmery 4,54 x 5,59 x 2,23 a teda vonkajší objem Zóny 2  

je . 

 

Pre Zónu 1 teda z celkového objemu zostalo . 

 

 Energeticky vzťažná plocha bola definíciou určená ako vonkajšia pôdorysná plocha všetkých 

priestorov s upravovaným vnútorným prostredím v celej budove vymedzená vonkajšími povrchmi 

konštrukcie obálky budovy. [15] 

 

 V budove bolo počítané s troma podlažiami pre každé o šírke 9,7 m a dĺžke 11 m, preto bolo 

s energetickou vzťažnou plochou rátane pre celú budovu s hodnotou 

. 

 

 Zóna 2 má rozmery 4,54 x 5,59 a teda bolo počítane s hodnotou . 
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 Zóna 1 teda zaberala plochu . 

 

 Pre užitnú plochu zóny bolo počítané s vnútornou plochou bez započítania hrúbky stien. 

Pre danú budovu bolo určené, že užitná plocha sa rovná . 

 

 Pre Zónu 2 užitná plocha bola rovná . 

 

 Pre Zónu 1 užitná plocha bola rovná  

 

 Podiel vnútorných a obvodových konštrukcií zo zadaného vonkajšieho objemu zóny tvorí 

asi 21,9 % pre Zónu 1 a 33,88 % pre Zónu 2. 

 

 Vnútorná tepelná kapacita zón bola zadefinovaná ako ťažká kvôli typu konštrukcie, 

ktorá ma plošnú hmotnosť vyššiu ako 100  . 

 

 Prirážka na vplyv tepelných väzieb je priemerný vplyv tepelných väzieb  

, ktorá je súčtom vplyvov jednotlivých tepelných mostov. Pre bežný návrh bolo uvažované 

s prirážkou tepelných mostov na úrovni  . [25] 

 

Osvetlenie zóny 

 

 V danej Zóne 1 bola použitá žiarovková osvetľovacia sústava s celkovým inštalovaným 

príkonom  a v Zóne 2 bola . 

 

 Súčiniteľom závislosti na dennom svetle  [-] a súčiniteľ obsadenosti s reguláciou 

osvetlenia [-] bolo podľa TNI 73 0331 určené po hodnote 1 pre rodinné domy. [19] 

 

 Účinnosť premeny tepelných ziskov bola stanovená na 90 % ako súčasný štandard 

pre svietidlá. [30] 
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 Rovnomernosť osvetlenia zóny bola ponechaná na hodnote 100 %. 

 

Vykurovanie zóny 

 

 Hodnota účinnosti zdieľania tepla medzi vykurovanou zónou a systémom vykurovania bola 

stanovená z TNI 73 0331 na . [19] 

 

 Hodnota účinnosti rozvodu tepla pre vykurovanie bola stanovená z TNI 73 0331 na 

 pre teplonosné látky s teplotou ≥ 65 °C. [19] 

 

Vetranie v zóne 

 

 V oboch zónach bolo uvažované s prirodzeným vetraním. Podľa TNI 73 0331 bola hodnota 

intenzity vetrania  [1/h] pre rodinné domy pre Zónu 1 a  pre Zónu 2. [19] 

 

 Hodnota súčiniteľa zaťaženia vetrom bola ponechaná 0,01 podľa TNI 73 0329. [21] 

 

5.9 Zdroje tepla a prípravy teplej vody 

 

 V zóne sú použité dva energonositeľe, zemný plyn a elektrina. Zemný plyn slúži na prípravu 

tepla a teplej vody v zóne. Plynový kotol má výkon 25 kW a nepriamo ohrievaný zásobník na teplú 

vodu o objeme 60 litrov. Výrobcom bola garantovaná účinnosť výroby tepla plynovým kotlom 

. U oběhových čerpadiel bolo od výrobcú zistený elektrický príkon . 

 

 Podľa TNI 73 0331 bolo určené, že nepriamo ohrievaný zásobník teplej vody má rovnakú 

účinnost ako zdroj výroby tepla . [19] 

 

 Podľa TNI 73 0331 bola určená denná merná strata tepla zásobníku TV. Hodnota 

 bola podľa TNI 73 0331 platná pre nepriamo ohrievaný zásobník od roku 1995 s objemom 

do 200 litrov. [19] 
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 Dĺžka rozvodov teplej vody v budove je 20 metrov. Denná merná strata rozvodov TV bola 

určená podľa tabuľky TNI 73 0331. Pre ¾“ cólovú trubku s hrúbkou izolácie 13 mm a rozvodu bez 

cirkulácie bola udávaná hodnota pre dennú stratu tepla rozvodu teplej vody . 

[19] 

 

6.10 Grafické znázornenie PENB 

 

Po zadaní všetkých dôležitých údajov pre výpočet bol programom NKN II určený PENB 

pre danú budovu. Budova sa zaradila do energetickej triedy D – menej úsporná, čo odzrkadluje 

skutočný stav budovy. Kompletný výpis PENB bol poskytnutí v prílohách na CD. 

 

 

Obrázok 6.10.1 : Preukaz energetickej náročnosti budovy [18] 
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Obrázok 6.10.2 : Preukaz energetickej náročnosti budovy [18] 
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7 Sprevádzkovanie vybraného zbernicového systému 

 
7.1  WAGO 

 

 Spoločnosť WAGO pôsobí vo svete ako predný výrobca bešróbovej elektrickej spojovacej 

techniky a elekronických rozhraní. V roku 1995 začala spoločnosť vyvíjať aj zbernicové systémy 

WAGO-I/O-SYSTEM. [7] 

 

7.1 WAGO-I/O-SYSTEM 750 

 

 Zbernicový systém WAGO-I/O SYSTEM 750 umožňuje na strane technológie kompletne 

zapojovať I/O moduly bez toho, aby bolo nutné sa definitívne viazať k jednomu typu zbernice. 

 

 Modulárnosť systému umožňuje k procesorovému modulu pripojiť takmer ľubovoľnú 

kombináciu binárnych/analogových vstupov a výstupov i komplexné moduly podriadených zberníc. 

Procesorový modul, prepojený s ďalšími modulmy, môže fungovať buď bez prepojenia i s nadradenou 

zbernicou ako nezávyslý riadiaci systém alebo v spojení zo zbernicou ako univerzálne rozhranie. 

Tento prístup zaručuje vysokú technickú dostupnosť dielčich aplikácií, ľahkú štruktúru a rýchlu 

reakčnú dobu pri neomedzenej flexibilite. 

 

 Robustnosť zaručuje dimenzovanie i pre aplikácie v extrémnych klimatických podmienkach, 

pri namáhaní nárazmi či vybráciami. WAGO vychádza zo svojích skúsenosti s elektrickými spojkami 

a trvalú prevádzku tu zabezpečujú pružinové kontakty. 

 

 Na úrovni technológie prebieha výmena dát prostredníctvom subsystému. Spracovanie signálu 

zo senzorov a ovládanie akčných členov zaisťujú automatizačné prístroje. 

 

 WAGO-I/O SYSTEM podporuje rozhrania ako DALI,MP-BUS,KNX/TP1, M-BUS, 

EnOcean, SMI, LON a sériové protokoly. Predstavuje tak globálne pojítko medzi rôznymi 

technológiami používanými v automatizacií budov.[7] 
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7.2 Hardwarový prehľad WAGO-I/O SYSTEM 750 

 

 Riadiace systémy WAGO sú programovateľné podľa normy IEC 61131-3 a hodia sa pre 

rozmanité úlohy a ponúkajú všetky vlastnosti klasického PLC. Vďaka priamemu pripojeniu celej rady 

I/O modulov do systému je možné realizovať i rozsiahle aplikácie. Okrem rôznych výkonostných tried 

(od jednoduchého procesorového modulu pre Ethernet až po plnohodnotné priemyslové PC) riadiace 

systémy vďaka škálovateľnej veľkosti pamäte i rýchlosti ponúkajú niekoľko komunikačných služieb 

a rôzne rozhrania. 

 

Moduly bývaju farebné označené pre ich lepšiu a rýchlejšiu identifikáciu. V WAGO-I/O 

SYSTEM 750 sa používajú najčastejšie moduly pre: 

 

o Binárne vstupy, sú označované žltou farbou a ponúkajú: 

 2, 4, 8 až 16 kanálov pre vstup 

 napájanie 5, 24, 48, 60 a 110 V DC 

 napájanie 24, 120, 230 V AC 

 odozvu 0.2, 3 a 50 ms 

 

 

o Binárne výstupy, sú označované červenou farbou a ponúkajú: 

 2, 4, 8 až 16 kanálov pre výstup 

Obr. 7.1.1: Komunikačné možnosti WAGO-I/O SYSTEM [7] 
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 napájanie 5 a 24 V DC 

 napájanie 24, 120, 230 V AC 

 0.02, 0.3, 0.5, 1, 2, 16A 

 

o Analogové vstupy, sú označované zelenou farbou a ponúkajú: 

 2 až 4 kanály 

 0 -10/ ±10 V DC 

 0 - 20/ 4 – 20 mA 

 

o Analogové výstupy, sú označované sivou farbou a ponúkajú: 

 2 až 4 kanály 

 0 -10/ ±10 V DC 

 0 - 20/ 4 – 20 mA 

 

o Špeciálne moduly, sú označované bielou farbou (bez označenia), patria sem moduly pre: 

 napájanie 

 čítače 

 RS232, RS485 

 DALI 

 EnOcean 

 AS-i 

 MP-Bus a ďalšie 

 

o Špeciálne bezpečnostné moduly, ktoré sú označované žltou farbou po celom povrchu [7] 

 

7.3 Základné parametre pre projektovanie 

  

 Na jednom procesorovom module môže byť pripojených až 64 I/O modulov. Celkovo WAGO 

sieť môže obsahovať ďalších maximálne desať podstaníc v celkovej dĺžke prepojenie maximálne 70 

metrov, ktoré môžu byť spojene s hlavnou stanicou maximálne desať metrovým Ethernetovým 

káblom. V tomto zapojení je teda možné dosiahnuť až 255 I/O (podľa typu). [7] 
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7.4 Elektrické pripojenie 

 

 Každý modul je vybavený silnoprúdovými zbernicami určenými na napájanie pripojených 

periférnych jednotiek. Odbúrava sa tak nutnosť vytvárať pomocnú svorkovnicu určenú na napájanie 

periférií, čím sa zjednodušuje konštrukcia celého elektrického zariadenia. Prúdové zaťaženie zberníc 

je do 10 A pri napätí až do 230 V AC. Použitím napájacích svoriek je možné kombinovať niekoľko 

druhov napájacích napätí. Tieto prenášajú dáta cez drátovú zbernicu WAGO a prerušia napájaciu 

zbernicu tým, že na ňu privedú potrebné napájacie napätie. Takto zostavené svorkovnice sa dajú 

umiestniť v skrinkách v blízkosti technologického zariadenia alebo v silnoprúdom rozvádzači. 

 

 Bezpečné oddelenie signálu z periférie od systému je zabezpečené najčastejšie optočlenmi, 

ktoré umožňujú trvalú prevádzku pri rozdiele potenciálov na obidvoch stranách až do 500 V. 

 

 Na systémové napájanie sa používa zdroj 24 V s dostatočnou prúdovou zaťažiteľnosťou. 

Veľkosť odoberaného prúdu je závisla od počtu a druhu vstupno-výstupných svoriek.Na napájanie 

silových zberní je možné použiť akýkoľvek zdroj napájacieho napätia, ktorý vyhovuje technickým 

predpisom. 

 

 Pripájanie vodičov do signálových a napájacích svoriek je riešený systémom pružiny ,,CAGE 

CLAMP“. Pripájacie body sú dimenzované pre prierezy vodičov od 0,08 do . Prúdové 

Obr. 7.3.1: Štruktúra stanice  WAGO-I/O SYSTEM [7] 
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dimenzovanie v takomto prípade nie je dôležité ani  prípade silových zberníc, ktoré sú dimenzované 

do 10 A.[8] 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7.4.1: Napájanie modulov WAGO-I/O SYSTEM 750[7] 

Obr. 7.4.2: Prepojenie nožových kontaktov WAGO-I/O SYSTEM 750[7] 
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7.5CODESYS 

 

 Procesorový modul WAGO využíva k svojmu programovaniu softwér CODESYS. CODESYS 

spĺňa všetky požiadavky na normu pre PLC IEC 61131-3. Vďaka tomu je možné využívať piatich 

programovacích jazykov: 

o IL – inštrukčný zápis, 

o ST – štruktúrovaný text, 

o FBD – diagram funkčných blokov, 

o SFC –sekvenčný diagram, 

o CFC – súvislý (pokračujúci) funkčný diagram. 

Umožňuje využívať štandartné datové typy ako: Bool, Bit, Byte, WORD, DWORD, SINT, USINT, 

INT, UINT, DINT, UDINT. REAL, STRING, TIME, DATE. Okrem toho CODESYS umožňuje 

automatickú deklaráciu premenných cez WAGO I/O CHECK a má integrovanú vizualizáciu v počítači 

aj na webe. [7] 

 

7.6 Ethernet StarterKit 2 

 

 Ethernet StarterKit od firmy WAGO je zostava s modrulárnym riadiacim systémom WAGO-

I/O-SYSTEM 750. Zostava obsahuje procesorovú stanicu s ethernetovým rozhraním a základné 

digitálne vstupy a výstupy a taktiež základnu sadu špeciálnych modulov. Sada obsahuje celkom tieto 

komponenty: 

 

o 750-849 KNX IP  Procesor, 

o 753-646 KNX/EIB/TP1 Modul, 

o 750-430 Modul pre 8 digitálnych vstupov, 

o  750-1500 Modul pre 16 digitálnych výstupov, 

o  750-642 EnOcean,  

o 750-652 RS-232, 

o 753-647 DALI, 

o 750-600 Ukončovací modul. [32] 

 

750-849 KNX IP Procesor 

 Je tvorení základom z procesorového modulu WAGO-I/O-System 750, ktorý pracuje 

ako modulárne zariadenie. Procesorový modul je napájaný samostatne z 24 V DC zo zdroja. 
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Modul 750-849 vychádza zo spojenia s KNX. Umožňuje komunikáciu medzi EIC a KNX zbernicou. 

Programovanie prebieha pomocou CODESYSU a prepojenie s KNX je zabezpečené pomocou 

ETSpluginu, ktorý prepája premenné s CODESYSU s komunikačnými objektami z ETS. [31] 

 

 

 

 

 

 

753-646 KNX/EIB/TP1 Modul 

 

 Modul dokáže pracovať v dvoch možných režimoch: 

o Režim router: 

Modul je automaticky rozpoznaný ako prvý modul 753-646 pripojený k procesorovému modulu. 

V tomto režime sprostredkováva komunikáciu medzi TP a sieťou KNX. 

o Režim zariadenie: 

Modul je automaticky rozpoznaní ako druhý pripojený modul 753-646 a vystupuje ako zariadenie 

na zbernici.[33] 

 

Obr. 7.6.1: Procesorový modul 750-849 [31] 
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750-430 Modul pre 8 digitálnych vstupov 

 

 Modul zabezpečuje pripojenie pre 8 digitálnych vstupov pre tlačítka, senzory, spínače atď.[34] 

 

 
 

Obr. 7.6.2: Modul 753-646 [33] 

Obr. 7.6.3: Modul 750-430 [34] 
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750-1500 Modul pre 16 digitálnych výstupov 

 

 Modul zabezpečuje pripojenie pre 16 digitálnych vstupov pre tlačítka, senzory, spínače atď. 
skrz pripojenú relátkovú sadu. [35] 
 

 
 

 

 

750-642 EnOcean 

 Modul pracuje na frekvencii 868,3 Mhz a príjma signály od ostatných zariadení, napríklad 
tlačítka a senzory.[36] 

 

 

Obr. 7.6.4: Modul 750-1500 [36] 

Obr. 7.6.5: Modul 750-642  [36] 
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750-652 RS-232 

 Slúži ako sériová linka. [37] 

 

 

 

753-647 DALI 

 Umožňuje riadenie a spínanie svietidiel s digitálnymi predradníkmi. [38] 

 

Obr. 7.6.6: Modul 750-652  [37] 

Obr. 7.6.7: Modul 753-647  [38] 
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750-600 Ukončovací modul 

 Ukončovací modul slúži na správne zakončenie na DIn lište.  Vo vnútri je tvorený odporom, 

ktorý prepája elektrický obvod z napájania, ktoré prestupuje ostatnými modulmi. Jeho vynechaním 

spôsobíme nefunkčnosť celej sady.[39] 

 

7.7Fan-Coil 

 

 Fan-Coilové jednotky sú hojne používané v kancelárskych a administratívnych budovách. 

Pracujú na princípe rozvodu teplej a studenej vody, ktorá je privádzana do jednotky odkiaľ je ohriety 

alebo ochladený vzduch rozvádzany do miestnosti pomocou ventilátoru.  

 

 

 Fan-Coil môže pracovať ako v kombinovanom režime pre kúrenie/ chladenie alebo prívod pre 

kúrenie a chladenie môže byť oddelený. Fan-Coil využíva pre riadenie PI regulátor s premenlivou 

časovou konštantou a akčným zásahom. 

 Fan-Coil môže pracovať v týchto režimoch: 

o Komfort – miestnosť je aktívne využívaná, 
o  Standby – miestnosť je nepoužívana, 
o  Night – nočný režim, 
o  Frost/ Heat protection – ochrana proti zamrznutiu/ prehriatu, napríklad pri otvorenom okne. 

Obr. 7.7.1 Fan-Coilová jednotka[40] 
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Všetky režimy je možné ovládať a nastavovať buď pomocou klasických tlačítok alebo automaticky 

skrz termostaty, senzory prítomnosti alebo časové moduli. 

 

 Na vstupy E1 a E2 je možné pripojiť vstupy okenných kontaktov alebo externé čidla teploty. 

V prípade detekovania otvoreného okna sa zapne automaticky ochrana proti mrazu. Prípadne je možné 

vstup nastaviť ako alarm kondenzu a v prípade otvorenia okien sa automaticky vypne chladenie a 

spustí vetranie. [40] 

 

7.8 Senzor prítomnosti 

 Režimy pre Fan-Coil je možné pohodlne riadiť pomocou sentorov prítomnosti. Tie dokážu 

pracovať ako bežné pohybové čidlá alebo ako senzori intenzity osvetlenia. Maju v sebe zabudované 

teplotné čidla a teda dokážu posielať Fan-Coilovým jednotkám údaje o prítomnosti osôb ale tiež 

regulovať teplotu v miestnosti či spínať režim Night na základe intenzity svetla v miestnosti. [41] 

 

 

  

Obr. 7.8.1 Senzor prítomnosti [41] 
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8 Záver 

 

 V prvej časti práce som sa zameral na spracovanie rešerže danej problematiky. V úvodu som 

stručne vymenoval a popísal možné funkcie využiatia inteligentnej elektroinštalácie, vrátane 

vysvetlenia samotnej inteligencie domu a jej miery. Ďalej som podrobne popísal systém BMS, kde 

som sa zameral na možnosti jeho využitia a jeho správy. 

 

 V druhej časti som analyzoval špecifikácie konkrétneho domu vhodného pre návrh 

inteligentnej inštalácie, vrátane cenovej ponuky pre vybrané komponenty. Následne som vypracoval 

preukaz energetickej náročnosti v programu Národní Kalkulační Nastroj II.Daný program v určitých 

krokoch výpočtu vyžadoval veľmi podrobné vstupné údaje, čo vo výsledku nebolo vhodné pre 

začiatočníka v danej problematike. Tento fakt mohol byť jedným z dôvodov vysokej výslednej 

enrgetickej triedy, ktorá není optimálna. Zlepšenie celkového výsledku by mohlo byť dosiahnuté 

použitím programu ENERGIE, ktorý ale bohužiaľ v študentskej verzii není schopný obsiahnúť také 

množstvo konštrukcií, ktoré obsahuje daný rodinný dom. Správnosť navrhnutého riadenia vybraných 

prvkov použitých v inteligentných budovách som overil reálnym zapojením komponentov v školskom 

laboratóriu. Súčasním výsledkom zapojenia sú tri laboratórne úlohy, zaoberajúce sa riadením Fan-

Coilovej jednotky, prepojením procesorového modulu WAGO 750-849 zo zbernicou KNX a ďalej 

rozšírenie prepojenia o systém EnOcean. Tieto laboratórne úlohy sú spísané detailne krok po kroku 

a určené pre študentov ďalej sa zaoberajúcich sa touto problematikou. 

 

 Táto bakalárska práca sa zameriava na inteligentnú inštaláciu v rodinnom dome, ale v praxi 

je už možné nájsť tieto systémy inde. Veľký dôraz na zabezpečenie a autonómne riadený systém je 

kladený napríklad v bankovníctve. Všade tu už existujú kamerové systémy, zabezpečenie proti 

krádežiam v obchodoch pomocou turniketov a iste by sa našlo mnoho ďalších. Predtým bolo 

samozrejmosťou vybavovať finančné záležitosti na pobočkách bánk, kde osobný kontakt, čestnosť a 

bezúhonnosť vzbudzovali dôveru v daný bankový systém. Bolo to považované za seriózne a bezpečné 

riešenie, ale i v tejto oblasti technológie zaznamenali pokrok, z ktorých možno spomenúť internetové 

bankovníctvo uľahčujúce prístup k celej rade bankových nástrojov a služieb, použitie dotykových 

obrazoviek na bankomatoch, možnosť správy financií aj napriek aplikácie v inteligentných mobilných 

telefónoch. V súčasnosti sa elektronika stáva bežným štandardom, rodiny bez počítačov a telefónov sa 

sú iba výnimkou. Z tohto sa dá usúdiť, že záujem o elektroniku a tieto systémy stále stúpa a do 

budúcnosti sa javí ako veľmi perspektívna oblasť záujmu.  
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I. Úloha laboratornej úlohy 

Naučit se programovat Fan-Coil kontrolér v  software ETS4. 

II. Zadanie 

1. Naprogramujte simuláciu ovládaniavykurovania a chladenia pomocou Fan-Coil 
kontroléru. 

2. Ovládajte režimy kontroléru pomocou senzoru prítomnosti. 
3. Nastavujte požadovanú hodnotu vykurovania/ chladenia pomocou termostatu. 

III. Použité prístroje 

 Fan-Coil kontrolér MTN 645 094, 

 Senzor prítomnosti MTN 6309xx, 

 Termostat MTN 621 2-03, 

 Dva okenné kontakty, 

 Modul s LEDkami pre indikáciu vykurovania/ chladenia. 

IV. Teoretický rozbor 

Najdôležitejšou časťou úlohy je Fan-Coil kontrolér, ktorý riadi a spína vykurovanie 
alebo chladenie na základe nastavených režimov. Na Fan-Coil budú pripojené dva 
okenné kontakty, ktoré budu simulovať otvorenie okna a alarm kondenzu. V prípade 
ich zopnutia sa nastaví požadovaný proti-zamrazový režim a vykurovanie/ chladenie 
sa vypne. Rychlosť ventilátoru bude možné riadiť tlačítkom 1 na termostate 
a zároveň ním prepínať medzi manuálnym a automatickým režimom. Senzor 
prítomnosti bude zabezpečovať prepínanie medzi režimami Komfort a Standby pri 
dennom svetle a pri zakrytí sentoru rukou sa aktivuje nočný režim Night. Prepínanie 
medzi kúrením a chladením bude realizované skr termostat tlačítkami 3 a 4, tak že sa 
nimi bude nastavovať požadovaná hodnota teploty pre kúrenie a chladenie pre rôzne 
režimy.  



  

a) Schéma zapojenia 

 

b) Programovanie v ETS4 

 

 

Produkt Výrobca 
Katalógové číslo v 

ETS4 
Vlastnosť 

Fan-Coil kontrolér Schneider Electric MTN 645 094 kontrolér 
Senzor prítomnosti Schneider Electric MTN 630 9xx spínací člen 

Termostat Schneider Electric 621 2-03 spínací člen 

 

 

ParametrizáciaFan-Coil kontroléru 
V následujúcom textu je detailně popísaná parametrizáce Fan-Coil kontroléru. 

 

 

Obr. 1. Zápojenie Fan-Coilu s LED modulom 

Tab. 1 Zoznam použitých komponentov pre simuláciu vykurovania/ chladenia  



  

Záložka Generals 

V sekcii „General“ sadajú nastaviť základne vlastnosti kontroléru. Bola vybraná 
položka ,,heating and cooling’’, vďaka čomu bude možné využívať Fan-Coil zároveň 
pre vykurovanie aj chladenie. Položka ,,Kind of installation“ bola zmenená na ,,4-pipe 
system“, to zaručuje, že Fan-Coil má samostatný prívod vody pre vykurovanie 
a chladenie. Záložka ,,Kind of used controler“ je nutné zvoliť ,,remote controller“, čím 
povolíme používanie termostatu. 

 

 

 

Záložka Fan 
Ďalšou dôležitou záložkou je ,,Fan”. Tu sa nastavujú otáčky ventilátora. V našom 
prípade zmeníme záložku ,,Number of fan stepls” na ,,3 steps”, aby sme mohli 
ovládať všetky tri rychlosti ventilátoru. Ostatné položky sú prednastavené. 

Obr. 2. Parametrizácia Fan-Coil kontroléru v ETS4-záložka General. 



  

 

 

 

Záložka Heating valve 
V záložke ,,Type of valve” je nutné vybrať ,,2-point valve”, aby bolo možné spínať 
LED diodu na výstupe vykurovacieho ventilu. Ďalej je nutné nastaviť v záložke 
,,PWM time” hodnotu ,,3 min”. V záložke ,,Time for the heating valve to close” treba 
vybrať hodnotu ,,0 min” a v záložke ,,Delay between heating and coolin” musíme 
zvoliť ,,0 min”. Bez týchto nastavení úloha nebude pracovať správne, pretože čas 
medzi prepnutím vykurovania a chladenia by bol príliš zdĺhavý. 

:  

 

Obr. 3. Parametrizácia Fan-Coil kontroléru v ETS4-záložka Fan. 

Obr. 4. Parametrizácia Fan-Coil kontroléru v ETS4-záložka Heating valve. 



  

Záložka Cooling valve 
Záložka ,,Cooling valve” sa nastavuje obdobne ako záložka ,,Heating valve”. 

 

 

 

Záložka Auxilliary relay 

V našom prípade pomocné relé nevyužívame a pre to nenastavujeme. 

Záložka I1 

V záložke ,,Function of E1” zvolíme ,,I1=window contact“, to znamená, že okenný 
kontakt pripojený na vstup E1 bude detekovať otvorenie okna. 

 

 

 

 

 

Obr. 5. Parametrizácia Fan-Coil kontroléru v ETS4-záložka Cooling valve. 

Obr. 6. Parametrizácia Fan-Coil kontroléru v ETS4-záložka I1. 



  

Záložka Drip tray monitoring 

V záložke ,,Source for drip tray monitoring” vyberieme ,,I2”. Nastavíme ,,Direction of 
action of E2” na hodnotu ,,contact closed=condensate” a v záložke ,,Behavior in case 
of drip tray alarm” na položku ,,cooling OFF and highest fan step”. Vďala týmto 
nastaveniam sa vypne chladenie a zapne sa ventilátor na maximum ak bude kontakt 
na vstupe E2 zatvorený.  

 

 

 

Parametrizáciasenzoru prítomnosti 

V nasledujúcom textu je detailne popísaná parametrizácia zenzoru prítomnosti 
ARGUS. 

 

Záložka General 

V záložke ,,General” môžeme ponechať základné nastavenia. 

 

Obr. 7. Parametrizácia Fan-Coil kontroléru v ETS4-záložka I2. 

Obr. 8. Parametrizácia senzoru prítomnosti v ETS4-záložka General. 



  

Záložka Block configuration 

V záložkách ,,Move/pressence block 1 – 2” povolíme čidlo pohybu cez ,,enable”. 
Prvé nastavenie pre block 1 nám bude slúžiť na obsluhu režimu komfort a standby a 
block 2 bude obsluhovať Night (nočný) režim. 

 

 

 

Záložka Movement sensors 

V záložke ,,Movement sensors” povolíme všetky možnosti na ,,enable”. Časovú 
zakladňu ,,Time base” zvolíme ,,1s” a pre ,,Time factor (1-255)“ nastavíme ,,10“. 
Teraz bude senzor prítomnosti funkčný v celom rozsahu svojich senzorov. 

Obr. 9. Parametrizácia senzoru prítomnosti v ETS4-záložka Block configuration. 



  

 

 

 

Záložka Brightness 

V záložke ,,Movement detection is” zvolíme ,,brightness-dependent”. V záložke 
,,Brightness threshold adjustable” povolíme ,,Via parametes”. Nastavíme maximálnu 
hodnotu osvetlenia v ,,Brightness threshold (10 – 200 lux) see General card“ na 
,,2000“. Aby senzor pracoval ako senzor prítomnosti je nutné ešte prepnúť v záložke 
,,Reaction when brightness sufficient despite movement“ na ,,Like presence 
detector“. 

 

 

Obr. 10. Parametrizácia senzoru prítomnosti v ETS4-záložka Movement sensors. 

Obr. 11. Parametrizácia senzoru prítomnosti v ETS4-záložka Brightness. 



  

Záložka Telegrams 

V záložke ,,Telegrams” ponecháme základné nastavenia. 

 

 

 

Záložka Output for switching/value object 

V tejto záložke všetko ponechávame na základných nastaveniach. 

 

 

 

Obr. 12. Parametrizácia senzoru prítomnosti v ETS4-záložka Telegrams. 

Obr. 13. Parametrizácia senzoru prítomnosti v ETS4-záložka Output for switching/value object. 



  

Záložka Times 

V záložke ,,Staircase timer adjustable” nastavíme ,,Via  parameters” a povolíme 
časovač pre schodiskové spínanie cez ,,Time factor staircase timer object” na 
,,enable”. Časovú základňu nastavíme na 1 sekundu a schodiskový spínač navolíme 
na 20 sekúnd, ,,Time base for staircase timer” = ,,1s” a ,,Time factor for staircase 
timer (1-255)“ = ,,20“. Takto nastavený senzor prítomnosti by mal po detekovaní 
pohybu zostať zopnutí 10 sekúnd a potom ďalších 20 sekúnd čakať na nové 
zopnutie. Toto nastavenie je vhodné ak chceme skrz senzor prítomnosti prepínať 
pracovné režimy na Fan-Coile a zároveň nechceme, aby sa nám režimy prepínali 
náhodne, chaoticky a pri každom sebemenšom pohybe. 

 

 

 

Záložka Block 2 general 

Celú záložku Block 2 general platia rovnaké nastavenia ako pre záložku ,,Block 1 
general” len s tým rozdielom, že v nastaveniach ,,Brightness” zvolíme osvetlenosť 
,,Brightness threshold (10-2000 lux) see General card“ na hodnotu ,,100“. Vďaka 
tomuto nastaveniu nám senzor za jasného dňa bude snímať pohyb osôb a ovládať 
režimy komfort a standby a za tmy (priloženie ruky na senzor) sa bude detekovať noc 
a senzor nam prepne Night režim na 10 sekúnd. 

Parametrizáciatermostatu 

V nasledujúcom textu je detailne popísaná parametrizácia termostatu. 

 

Obr. 14. Parametrizácia senzoru prítomnosti v ETS4-záložka Times. 



  

 

Záložka General 

V tejto záložke nechávame všetko nezmenené. 

 

 

 

 

Záložka Display 

V záložke ,,Set display mode (multiple entries display in a alternation)“ vyberieme 
,,Actual temperature, setpoint temperature“. To nám umožní na displaji termostatu 
vidieť aktúalnu teplotu v miestnosti a aj požadovanú nastavenú teplotu. V záložke 
,,Menu setpoint temperature/operation mode“ vyberieme ,,Setpoint adjustment“ a pre 
zobrazovanie symbolov vykurovania a chladenia na displeji termostatu zvolíme 
záložku ,,Display heating and cooling symbol“, nastavíme na ,,Display 
heating/cooling“. 

Obr. 15. Parametrizácia termostatu v ETS4-záložka General. 



  

 

Záložka Push-button1 

V záložke ,,Select push-button function“ zvolíme ,,8 bit slider“, pre ,,Long operation 
time equals 100 ms * factor (4-250)“ nastavíme ,,4“. V záložke ,,Push-button 1 slider“ 
nastavíme záložky nasledovne: 

o ,,Slider function“ = ,,With limit values“, 
o ,,Direct action on operation“ = ,,Increase stepwise within limits“, 
o ,,Action on release before the long operating time has elapsed“ 

= ,,No change“, 
o ,,Action on achieving the long operating time“ = ,,None (stops cyclical 

sending)“, 
o ,,Action on release after achieving the long operating time“ = ,,None (stops 

cyclical sending)“, 
o ,,Value 1“ = ,,0“, 
o ,,Set step value“ = ,,1“, 
o ,,Value 2“ = ,,4“, 
o ,,Cycle time = basis * factor Basic“ = ,,0,1s“, 
o ,,Factor (3-255)“ = ,,5“. 

Obr. 16. Parametrizácia termostatu v ETS4-záložka Display. 



  

 

 

 

Záložka Push-button 3 

V záložke ,,Select push-button function“ prepneme na parameter ,,Setpoint 
adjustment“. Záložku ,,Setpoint adjustment“ navolíme na hodnotu ,,Reduce setpoint“. 
A nastavíme krok prepínania na 1 K, ,,Set step width“ = ,,1K“. 

 

 

 

Záložka Push-button 4 

V záložke ,,Select push-button function“ prepneme na parameter ,,Setpoint 
adjustment“. Záložku ,,Setpoint adjustment“ navolíme na hodnotu ,,Increase 
setpoint“. A nastavíme krok prepínania na 1 K, ,,Set step width“ = ,,1K“. 

 

Obr. 17. Parametrizácia termostatu v ETS4-záložka Pusch-button 1. 

Obr. 18. Parametrizácia termostatu v ETS4-záložka Pusch-button 3. 



  

 

 

 

Záložka Scene module 

Povolíme scény cez záložku ,,Apply scene module“ na ,,Yes“. Zapneme ukladanie 
scén ,,Save scenes“ na ,,Yes“ a nastavíme čas medzi scénami ,,Time between 2 
read telegrams 100 ms * factor (2-255)= ,,2“. 

 

 

Záložka Scene actuator groups 

Záložku ,,Actuator group 1“ nastvavíme na ,,Value object (8 bit in steps)“ a ostatné 
záložky ,,Atuator group 2-8“ nastavíme na ,,Switch object“. 

 

Obr. 19. Parametrizácia termostatu v ETS4-záložka Pusch-button 4. 

Obr. 20. Parametrizácia termostatu v ETS4-záložka Scene module. 



  

 

 

Záložka Scene 1 – Scene 8 

Tie záložky nastavíme nasledujúco: 

o ,,Scene 1“= ,,Scene address (0-63)“ = ,,0“, ,,Time between scene telegrams 
100 ms * factor (2-255)“ = ,,5“. 

 ,,Scene 1 – values” = ,,No telegram“. 
o ,,Scene 2“= ,,Scene address (0-63)“ = ,,1“, ,,Time between scene telegrams 

100 ms * factor (2-255)“ = ,,5“. 
 ,,Scene 2 – values” = ,,Value 1 sending” =,,0 %“, ,,Value 2 sending“ = 

,,ON telegram“. 
o ,,Scene 3“= ,,Scene address (0-63)“ = ,,2“, ,,Time between scene telegrams 

100 ms * factor (2-255)“ = ,,5“. 
 ,,Scene 3 – values” = ,,Value 1 sending” =,,30 %“, ,,Value 2 sending“ = 

,,ON telegram“. 
o ,,Scene 4“= ,,Scene address (0-63)“ = ,,3“, ,,Time between scene telegrams 

100 ms * factor (2-255)“ = ,,5“. 
 ,,Scene 4 – values” = ,,Value 1 sending” =,,60 %“, ,,Value 2 sending“ = 

,,ON telegram“. 
o ,,Scene 5“= ,,Scene address (0-63)“ = ,,4“, ,,Time between scene telegrams 

100 ms * factor (2-255)“ = ,,5“. 
 ,,Scene 5 – values” = ,,Value 1 sending” =,,100 %“, ,,Value 2 sending“ 

= ,,ON telegram“. 

Vďaka nastaveniu scén je možné prepínať jedním tlačítkom medzi manuálnym/ 
automatickým režimom ventilátora a aj meniť otáčky, pretože tlačítko je zároveň 
nastavené ako slider. 

Obr. 21. Parametrizácia termostatu v ETS4-záložka Scene actuator groups. 



  

Záložka Control general 

Záložka ,,Control general“ je nastavená nasledujúco: 

o ,,Use control“ = ,,Yes“, 
o ,,Controller type“ = ,,Heating and cooling“, 
o ,,Duration of comfort extension“ = ,,None“, 
o ,,Operation mode after download“ = ,,Standby mode“, 
o ,,On what the setpoint adjustment has an effect“ = ,,Current operation mode“, 
o ,,Setpoint adjustment maintained after change in operation mode“ = ,,Yes“, 
o ,,Max. upper setpoint adjustmet“ = ,,10 K“, 
o ,,Max. lower setpoint adjustmet“ = ,,10 K“, 
o ,,Toggle between heating and cooling” =,,Automaticaly (via controller)“, 
o ,,Waiting time after switching-over (heating/cooling)“ = ,,No“. 

 

 

 

Záložka Setpoints 

V tejto záložke sa definujú hodnoty teplou pred dané režimy. Napríklad, pre režim 
komfort sa spustí kúrenie, ked hodnota teploty klesne pod 25 °C a chladenie sa 
zapne ak hodnota prekročí 30 °C. Ak po nahraní projektu nám na obrazovke svieti 
Err 2 , znamená to, že sme zadali hodnoty príliš blízko u seba. Totižto termostat aj 
Fan-Coil kontrolér pracujú s určitou hysterézou a teda rozsah teplot musí byť 
navolení tak, aby sa teploty pre kúrenie a chladenie v jednom režime navzájom 
neovplyvňovali. 

Obr. 22. Parametrizácia termostatu v ETS4-záložka Control general. 



  

 

 

Záložka Control heating 

Túto záložku môžeme ponechať v základnom prevedení. 

 

 

 

Záložka Control cooling 

Túto záložku môžeme ponechať v základnom prevedení. 

Obr. 23. Parametrizácia termostatu v ETS4-záložka Setpoints. 

Obr. 24. Parametrizácia termostatu v ETS4-záložka Control heating. 



  

 

 

Záložka Correcting variables heating 

Záložku zase môžeme ponechať v pôvodnom nastavení. 

 

 

 

 

Záložka Correcting variables cooling. 

Rovnaké nastavenia ako v záložke ,,Correcting variables heating”. 

Obr. 25. Parametrizácia termostatu v ETS4-záložka Control cooling. 

Obr. 26. Parametrizácia termostatu v ETS4-záložka Correctig variables heating. 



  

 

Záložka Fan step 

V tejto záložke nastavíme krok ventilátora ,,Numer of fan steps” na číslo ,,3”. A 
vyobrazovanie otáčok na dispelji necháme na hodnotách 34 %, 67 %, 100 %. 

 

 

 

Skupinové adresy 
Po konfigurácií Fan-Coil kontroléru, senzoru prítomnosti a termostatu je nutné 
nastaviť skupinové adresy presne podľa modelu: 
 
0 FanCoil 

o 0/0 Ovladanie ventilatora 

 0/0/1 Fan step manual 
- Object 15: manual mode – receive: forced=1, auto=0 (Fan-coil) 
- Object 28: Actuator group 2 – Switching (Termostat) 

 0/0/2 Fan step 
- Object 27: Actuator group 1 – Send value (Termostat) 
- Object 8: Forced fan step – fan control with % value (Fan-coil) 

 0/0/3 Fan step report 
- Object 39: 0-100 % - Display of fan step (Termostat) 
- Object 4: Fan step – report (Fan-coil) 

 0/0/4 Fan auto status 
- Object 10: Fan off – report (Fan-coil) 
- Object 11: Fan step 1 –report (Fan-coil) 
- Object 12: Fan step 2 –report (Fan-coil) 
- Object 13: Fan step 3 –report (Fan-coil) 

Obr. 27. Parametrizácia termostatu v ETS4-záložka Fan step. 



  

- Object 38: fan status automatic- Display of automatic 
(Termostat) 

 0/0/5 Scena ventilatorov 
- Object 0: Value object A – Push-button 1 (Termostat) 
- Object 26: Extension object – Scene module (Termostat) 

 
 
 
o 0/1 Ovládanie režimov 

 0/1/0 Comfort 
- Object 1: Switch object 2 – Block 1 (Senzor prítomnosti) 
- Object 47: Comfort input – Control (Termostat) 

 0/1/1 Night 
- Object 12: Switch object 1 – Block 2 (Senzor prítomnosti) 
- Object 48 Night reduction input – Control (Termostat) 

 0/1/2 Frost/Heat protection 
- Object 14: Status of window contact at E1 – report (Fan-coil) 
- Object 45: Frost/heat protection input – Control (Termostat) 

 0/1/3 Kurenie 
- Object 0: Actuating value heating – receive (Fan-coil) 
- Object 62: Correcting variable heating (basic level) – Control 

(Termostat) 

 0/1/4 Chladenie 
- Object 1: Actuating value cooling – receive (Fan-coil) 
- Object 65: Correcting variable cooling (basic level) – Control 

(Termostat) 
 

 

Skupinové adresy 

Po prvom nahraní môže chvíľu trvať než sa Fan-Coil rozbehne. Je to spôsobené 
nastavením času regulácie (v tomto prípade do 3 minút).  
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I. Úloha laboratornej úlohy 
Naučiť sa pracovať s WAGO KNX Cotrollerom. 
 

II. Zadanie 
1. Zapojte a oživte procesorový modul WAGO KNX 750-849. 
2. Naprogramujte jednoduché spínanie svetiel pomocou Switch aktoru 

ovládaného cez vizualizáciu vytvorenú v CODESYSE. 
 

III. Použité prístroje 
sada WAGO StarterKit 2, 
Spínací aktor, 
 

IV. Potrebné knihovny 
KNX_Standard.lib 
KNX_IP_750_849_01.lib 
KNX_Applikations_02.lib 
DALI_02.lib 
Visual.lib 
IP-Controller.vd4 
IP-Router.vd4 

Všetky knihovny sú voľne dostupné na www.wago.com. Knihovna Visual.lib 
je uložená v priečinku s nainštalovaným CODESYSOM (napríklad: C:\Program Files 
(x86)\WAGO Software\CoDeSys V2.3\Targets\WAGO\Libraries\32_Bit ) 

 

V. Teoretický rozbor 

Komunikácia medzi CODESYSOM a zbernicou KNX sa realizuje pomocou 
procesorového modulu WAGO 750-849, ktorý pomocou ETS pluginu prepája 
premenné vytvorené v CODESYSE s funkčnými objektami zariadení napojených na 
zbernicu pomocou skupinových adries priamo v ETS. Program bude skrz vizualizáciu 
ovládať fyzicky pripojené výstupy z spínacieho akčného člena. V tomto príkladu bol 
použitý klasický 4- kanálový switch actor od firmy Schneider Electric. Cez 
vizualizačné tlačítka budeme ovládať spínanie všetkých jeho výstupov a rozsviecovať 
tak pripojené žiarovky. 

 

 

 



 

a) Zapojenie 

 

 

 

Pripojte napájací zdroj na procesorový modul WAGO 750-849 podľa Obr.1 . Dbajte 
na správne prepojenie svoriek. Svorky modulu 750-646 prepojte zo zbernicou KNX. 
Dbajte pritom, že kladné napájanie ide na červenú svorku a záporné na čiernu, 
tak ako je to aj v prípade KNX zbernice. 

 

b) Inštalácia .NET 1.1 

Aby bolo možné využívať produkty IP-Controller.vd4 a IP-Router.vd4 v EST4 je nutné 

predtým urobiť inštaláciu .NET Framework 1.1 pre 64-bitové operačné systémy 

od firmy Microsoft. Je nutné dodržať presný postup pri inštalácií inač sa nepodarí. 

1. Vytvoríme si na disku C: nový priečinok s názvom DotNet.  

2. Stiahneme si .NET Framework version 1.1 redistributable package zo stránok 

Microsoftu http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=26 a súbor 

uložíme do priečinka DotNet. 

3. Stiahneme si Microsoft .Net Framework 1.1 service pack 1 zo stránok 

Microsoftu https://www.microsoft.com/enus/download/confirmation.aspx?id=33. 

Súbor uložíme do DotNet a premenujeme ho na dotnetfxsp1 . 

 

Obr. 1. Zapojenie procesorového modulu 750-849. 



 

4. Spustíme si príkazový riadok ako Administrátor, ak ho spustíme ako bežný 

uživateľ inštalácia nebude úspešná. 

5. Napíšeme do príkazového riadku C:/DotNet/ 

6. Napíšeme:dotnetfx.exe /c:"msiexec.exe /a netfx.msi TARGETDIR=C:\DotNet" 

a potvrdíme inštaláciu 

7. Napíšeme:dotnetfxsp1.exe /Xp:C:\DotNet\netfxsp.msp 

8. Potom napíšeme: msiexec.exe /a c:\DotNet\netfx.msi /pc:\DotNet\netfxsp.mspa 

potvrdíme inštaláciu. Teraz sa nám v našom priečinku DotNet vytvoril inštalačný 

súbor netfx. Klikneme naň a nainštalujeme ho. Týmto by inštalácia .NET 1.1 mala 

byť dokončená. 

 

c) Priradenie IP adresy 
 

Procesorový modul má od výroby nastavenú ip adresu na hodnotu 169.254.2.9. 

Aby sme ju mohli zmeniť musíme sa k procesorovému modulu pripojiť fyzicky. 

Existuje niekoľko spôsobov ako to urobiť. Najrýchlejší a najlepšie je sa pripojiť 

pomocou USB kábla. Prepojíme počítač a procesorový modul USB káblom. 

Na strane WAGA sa USB zapája do špeciálneho programovacieho a konfiguračného 

konektoru, Obr. 2. 



 

 

 

Po prepojení USB káblom spustíme WAGO Ethernet Settings a vyberieme Settings> 

Communication... 

 

 

Z ponuky Connection si vyberieme USB a nastavíme port na USB zariadenie, 

ktoré bolo nájdené. Výber potvrdíme tlačítkom OK. 

Obr. 2. Pripojenie konfiguračného USB kábla k modulu 750-849. 

Obr. 3. Výber komunikácie vo WAGO Ethernet Settings 



 

 

 

 

Malo by sa nám zobraziť okno s pripojeným zariadením a informáciami o ňom. 

 

 

Obr. 4. Výber portu pre komunikáciu vo WAGO Ethernet Settings 

Obr. 5. Identifikačné údaje o pripojenom zariadení vo WAGO Ethernet Settings 



 

Vyberieme v menu položku TCP/IP, vložíme IP adresu, ktorá sa má nahrať 

(doporučenie, používajte adresu 192.168.1.10). Pre nahranie novej IP adresy 

do zariadenia vyberieme z horného menu Write. 

 

Pre časovú aktualizáciu môžeme do zariadenia ešte nahrať súčasný systémový čas. 

V menu vyberieme položku Date and Time a potvrdíme tlačítkom Apply. 

 

Obr. 5. Zápis novej adresy do zariadenia vo WAGO Ethernet Settings 

Obr. 6. Nastavenie systémového času do zariadenia vo WAGO Ethernet Settings 



 

 

Po úspešnom nahraní IP adresy a času, môžeme WAGO Ethernet Setting zatvoriť. 

Pripojíme Ethernetový kábel, USB odpojíme.Aby mohlo byť spojenie s WAGO 750-

849 úspešné je teraz nutné nastaviť zhodný rozsah IP adresy na počítači. 

V sieťových nastaveniach osobného počítača zvoľte IP adresu v rovnakom rozsahu 

ako ste nastavili do WAGA. Napríklad, adresa WAGA je 192.168.1.10  tak vhodné 

nastavenie počítača je 192.168.1.200. Tento postup je možný aj obrátene. Teraz 

po spustení príkazového riadka a príkazu ping 192.168.1.10 musíme vidieť úspešnú 

výmenu paketov. 

 

d) Vytvorenie programu v CODESYSU 

Spustíme program CODESYS a vyberieme si File > New . Z ponuky Configuration 

vyberieme WAGO 750-849. 

 

 

 

 

Budeme vyzvani, aby sme založili nový projekt. V CODESYSE je doporučené 

pomenovávať hlavný program ako PLC_PRG, preto názov nemeňte. Zvoľte 

programovací jazyk FBD (blok funkčných diagramov). 

 

Obr. 7. Výber procesorového modulu v programe CODESYS 



 

 

 

 

Keď máme vytvorený hlavný program, je nutné si vytvoriť hardwarovú konfiguráciu 

našej sady WAGO StarterKit 2. V CODESYSE je výhoda, že sa hardwarová 

konfigurácia dá zistiť automaticky a odpadá teda náročné ručné zadávanie. Dole 

v menu zvolíme Resources > PLC_Configuration > K- BUS klikneme pravým 

a zvolíme edit. Potom v záložke PI Allocation zvolíme start WAGO-I/O-CHECK and 

SCAN. 

 

 

 

 

Obr. 8. Založenie nového projektu a výber programovacieho jazyka v programe CODESYS 

Obr. 9. Založenie novej hardwarovej konfigurácie v programe CODESYS 



 

 

 

 

 

WAGO-I/O-Check sa automatický spustí, je nutné nastaviť komunikáciu tak ako to 

bolo u WAGO Ethernet Settings. Po oskenovaní rozsahu IP adries vyberieme naše 

zariadenie a zvolíme Identify. 

 

 

 

 

 

Karty digitálnych vstupov a výstupov majú neúplny názov. V ľavom menu na ne 

klikneme pravým tlačítkom a zvolíme rename. Vyberieme zariadenia 750-430 a 

Obr. 10. Výtvorenie hardwarovej konfigurácie pomocou WAGO-I/O-Check v programe CODESYS 

Obr. 11. Skenovanie IP adries v programe  WAGO-I/O-Check 



 

  750-1500, výber uložíme tlačítkom Save a program zatvoríme. Teraz by sa mala 

načítať hardwérová konfigurácia do CODESYSU. Budeme ešte vyzvaný, aby sme 

doplnili typ RS modulu, zvolíme prvú možnosť, Obr.12. 

 

 

 

 

 

 

 

Teraz by sme mali vidieť už kompletnú hardwarovú konfiguráciu v programe 

CODESYS, Obr. 13. 

 

Obr. 11. Doplnenie názvov modulov a uloženie hardwarovej konfigurácie v programe  WAGO-I/O-Check 

Obr. 12. Doplnenie typu modulu  RS 232  v programe CODESYS 



 

 

 

 

Po úspešnom vytvorení hardwarovej konfigurácie by mala prestať blikať LEDka I/O 

na procesorovom module. 

 

Po vytvorení hardwérovej konfigurácie je ďalším krokom nahranie potrebných 

knihovien pre naše funkčné bloky. Všetky potrebné knihovny je možné stiahnuť 

z www.wago.com. Knihovny sa pridávajú na záložke Resource > Libary Manager.  

 

 

 

 

Obr. 13. Kompletná hardwarová konfigurácia v programe CODESYS 

Obr. 14. Pridanie knihovien  v programe CODESYS 



 

Po nahraní knihovien je možné začať vkladať funkčné bloky do programu. Kedže 

PLC_PRG je hlavný program je výhodnejšie pre prehľadnosť si vytvoriť dielče 

podprogramy, kde sa budú spracovávať jednotlivé zadané úlohy. Tieto podprogrami 

potom budu iba jednoducho volané v hlavnom programe PLC_PRG. Vytvoríme preto 

podprogram s názvom PRG_KNX_Controller, kde sa bude vykonávať komunikácia 

medzi modulom 750-849 a zbernicou. PRG_KNX_Controller bude programovaný  

v jazyku FBD, Obr. 15, 

 

 

 

 

Klikneme na PRG_KNX_Controller a vytvoríme funkčný blok pre procesorový modul. 

Pravým kliknutím klikneme do programovacieho poľa a vyberieme Box, Obr. 16.  

 

Obr. 15. Vytvorenie podprogramu pre KNX_Controller  v programe CODESYS. 



 

 

 

 

 

Potom klikneme na vytvorený blok a pomocou F2 vyvoláme možnosti vloženia 

funkčných blokov z knihovien. Najdeme FbKNX_Master_849(FB)a potvrdíme výber. 

Takto sme vložili do nášho podprogramu funkčný blok pre procesorový kontrolér, 

Obr. 17. 

 

 

 

Funkčný blok pomenujeme ako KNX_Master1, CODESYS sa nás spýta akého 

dátového typu bude, pretože sme tento názov zatiaľ v programe nepoužili a tak ho 

nemá uložený. Kedže sa jedná o funkčný blok FBKNX_Master_849(FB), tak nám 

Obr. 16. Vytvorenie funkčného bloku v programe CODESYS. 

Obr. 17. Zadefinovanie funkčného bloku pre KNX_Master_849 v programe CODESYS. 



 

program už sám ponúkol, aby nová veličina bola zviazaná práve s týmto funkčným 

blokom, Obr. 18. 

 

 

 

Na vtupu funkčného bloku je vyžadovaná vstupná hodnota typu typKNX. Vytvoríme si 

preto premennú typKNX_Controller a z knižnice jej priradíme typ typKNX(STRUCT), 

Obr.19. 

 

 

 

 

Výstupy z funkčného bloku pripojíme pravým kliknutím > Assign, odblokuje sa nám 

možnosť písať na výstupy, Obr. 20. 

Obr. 18. Zadefinovanie názvu funkčného bloku v programe CODESYS. 

Obr. 19. Zadefinovanie vstupnej premennej na vstup funkčného bloku FBKNX_MASTER1 v programe CODESYS. 



 

 

 

 

Vytvoríme dve premenné, premennú Status, ktorá bude globálna a typu 

enumDeviceStatus, Obr. 21, a druhú premennú ProgMod typu Bool, Obr. 22. 

 

 

 

 

Obr. 20. Pridanie výstupov na fukčnom bloku v programe CODESYS. 

Obr. 21. Vytvorenie globálnej premennej typu enumDeviceStatus v programe CODESYS. 



 

 

 

 

Týmto sme zadefinovali všetky parametre pre funkčný blok FbKNX_MASTER1. 

Ďalším krokom je vytvorenie funkčných blokov, pomocou ktorých budeme môcť 

posielať 1 Bitovú informáciu z procesorového modulu na zbernicu KNX. Budú nám 

k tomu slúžiť funkčné bloky FbDPT_Switch. FbDPT_Switch bude potom v ETS4 

slúžiť ako dátový objekt kontroléru a bude spojený s kanálmi na spínacom aktore. 

Klikneme pravým do programovacieho poľa a vyberieme možnosť Network(After), 

tým si vytvoríme miesto pre nové bloky. Obdobne ako pre FbKNX_MASTER1 

vytvoríme prazdny box do ktorého vložíme funkčný blok typu FbDPT_Switch, Obr  

23. 

 

 

 

 

Obr. 22. Vytvorenie premmenej typu Bool v programe CODESYS. 

Obr. 23. Vytvorenie funkčného bloku FbDPT_Switch v programe CODESYS. 



 

 

Funkčný blok pomenujeme ako Chanell1 a bude typu FbDPT_Switch, Obr. 24. 

 

 

 

 

Na vystup mu definujeme hodnotu Input_1 typu Bool. Táto hodnota nie je nijako 

fyzicky spojená s nejakým tlačítkom. Budeme ju neskôr využívať na spínanie aktoru 

vo vizualizácií, Obr. 25. 

 

 

 

 

Ostatné vstupné kontakty zadefinujeme nasledovne. typDPT pomenujme 

ako typDPT_Dummy, pre náš program nemá táto premenná hĺbši význam.Ponúka 

Obr. 24. Pomenovanie funkčného bloku FbDPT_Switch v programe CODESYS. 

Obr. 25. Definovanie vtupu  funkčného bloku FbDPT_Switch v programe CODESYS. 



 

možnosť remanentného ukladania dát, čiže uchová hodnotu napríklad po výpadku 

energie , Obr. 26. 

 

 

 

Na vstupnú premennú typKNX pripojíme už predtým vytvorenú premennú 

typKNX_Controller. 

Postupne takto vytvoríme dokopy štyri funkčné bloky, ktoré budú reprezentovať 

v ETS4 skupinové objekty pre spínanie kanálov spínacieho aktora, Obr. 27. 

 

 

Obr. 26. Definovanie vtupu  funkčného bloku FbDPT_Switch typu typDPT v programe CODESYS. 

Obr. 27. Vytvorenie  funkčných blokov FbDPT_Switch pre spínanie aktoru v programe CODESYS. 



 

 

Keď máme pripravené premenné môžeme si vytvoriť vizualizáciu. V záložke 

Vizualizations pravým zlačítkom vytvorte novú vizualizáciu. Pomenujte ju ľubovoľne. 

Vytvoríme si tlačítko vybratím kreslacieho prvku obdlžníku, Obr.28. 

 

 

 

 

Teraz dvojklikom vojdeme do nastavení tlačítka a v položke ,,Text” zvolíme názov 

tlačítka, Obr. 29. 

 

 

 

Obr. 28. Vytvorenie  vizualizačného tlačítka  v programe CODESYS. 

Obr. 29. Pomenovanie  vizualizačného tlačítka  v programe CODESYS. 



 

 

V záložke ,,Colors”, zvolíme farbu tlačítka v kľudovom stave a v stave, keď naň bude 

privedená hodnota, klasické prepínanie 0/1, Obr. 30. 

 

 

 

 

V záložke ,,Variables” > ,,Change color” nastavíme vstupnú premennú od, ktorej 

bude závysieť zmena farby tlačítka. V našom prípade to budú vstupy ,,Input” 

na funkčných blokoch FbDPT_Switch, Obr. 31. 

 

Obr. 30. Nastavenie farieb vizualizačného tlačítka  v programe CODESYS. 



 

 

 

 

V záložke ,,Input” > ,,Toggle variable“ sa priamo zadáva premenná ako vstup pre 

hodnoty tlačítka. V našom prípade to zase budú ,,Input“ z funkčných blokov 

FbDPTSwitch, Obr. 32. 

 

 

Obr. 31. Nastavenie farieb vizualizačného tlačítka  v programe CODESYS. 

Obr. 32. Nastavenie vstupných premenných pre vizualizačného tlačítka  v programe CODESYS. 



 

Rovnakým postupom vytvoríme tlačítka pre všetky štyri funkčné bloky. 

Týmto by bol podprogram PRG_KNX_Controller hotoví . Teraz si otvoríme hlavný 

program PRG_KNX a vytvoríme tam nový box, ktorý nazveme podľa nášho 

podprogramu PRG_KNX_Controller. Tým sme do hlavného programu zavolali všetky 

premenné používané v podprograme, Obr. 33. 

 

 

 

 

Aby mohla byť komunikácia medzi procesorovým modulom a KNX úspešná je nutné 

nastaviť správnu komunikačnú cestu. V hornom menu vyberieme záložku ,,Online” > 

,,Comunication Parameters“ a nastavíme tam novú cestu. Vyberieme si ,,New“ 

zadáme meno a vyberieme TCP/IP, IP adresu nastavíme podľa našej IP adresy na 

WAGU (192.168.1.10), Obr. 34. 

 

 

Obr. 33. Zavolanie podprogramu v hlavnom programe  v programe CODESYS. 

Obr. 34. Nastavenie komunikačnej cesty  v programe CODESYS. 



 

Aby sa mohli prepojiť premenné s CODESYSU a ETS plugginu potrebujeme 

vygenerovať súbor znakov. Ten potom bude nahraný do ETS a bude obsahovať 

objekty kontroléru, ktoré sa pripoja do skupinových adries s aktorom.Klikneme v 

hornom menu na ,,Project” > ,,Options“> ,,Symbol configuration“ a zaškrtnite 

možnosť ,,Dump XML symbol table“ a vyberte ,, Configure symbol file ...“, Obr. 35. 

 

 

 

Ďalej označíme všetky premenné, ktoré sa majú nahrať do súboru symbolov pre 

ETS, Obr. 36. 

Obr. 35. Nastavenie generovania súboru symbolov  v programe CODESYS. 



 

 

 

 

Nastavenie CODESYSU je týmto formálne u konca, teraz program môžeme nahrať 

cez ,,Login” > ,,Online“ > ,,Run“ a ešte potom ,,Create boot project“, aby sa nám 

program spušťaľ neskôr automaticky. 

 

e) Programovanie ETS4 

 

V ETS4 si vytvoríme nový projekt. Zvolíme si komunikáciu na zbernicu ako pri 
klasickom programovaní, buď USB alebo Ethernet. Pridáme si do topológie 
prístrojeIP-Controller.vd4 a IP-Router.vd4. Ak není na počítači naištalovaní .NET 1.1 
tak pridávanie hlási chybu a je nutné postupovať podľa návodu v prvom bode. Do 
topológie pridáme spínací aktor. Aktor bude mať svoje kanály nastavené na spínanie 
(switch). Vytvoríme si štandardnú topológiu pre štyri kanáli pre spínanie svetiel, Obr. 
37 a Obr, 38. 

Obr. 36. Výber premenných pre súbor symbolov v programe CODESYS. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Z volíme ,,Nahrát Vše” pre spínací aktor a po jeho naprogramovaní zmeníme 

komunikačné pripojenie na WAGO, Obr. 39. 

 

 

 

Obr. 37. Nastavenie topológie v programe ETS4. 

Obr. 38. Vytvorenie skupinových adries v programe ETS4. 

Obr. 39. Nastavenie komunikácie pre WAGO v programe ETS4. 



 

 

V prístrojoch klikneme na IP-Router a zvolíme ,,Parametre”. Tu musíme nastaviť 

prepojenie s WAGOM. Preto zvolíme IP adresu podľa nášho modulu a taktiež 

vložíme MAC adresu nášho zariadenia. MAC adresa je nalepená na prednej strane 

procesorového modulu. Ak sme MAC adresu zadali správne Ip scan nám naše 

zariadenie nájde. Zvyšné nastavenie je nutné urobiť podľa Obr. 40. 

 

 

 

 

Po nastavení do zariadenia IP-Router urobíme nahranie aplikácie. 

Posledným prístrojom, ktorý je treba nastaviť je IP-Controller. Klikneme naň a 

zvolíme ,,Parametre“, vyberieme ,,File“ > ,,Import Sym-SML“ a vyberieme súbor 

symbolov vytvorení v CODESYSE a zvolíme ,,Import“, Obr. 41. 

Obr. 40. Nastavenie komunikácie pre IP-Router  v programe ETS4. 



 

 

 

 

Po nahraní by sme mali vidieť skupinové objekty kontroléra, ktoré sme si vytvorili v 

CODESYSE a to vstupy funkčných blokov FbDPT_Switch. Tieto objekty presunieme 

do jednotlivých skupinových adries podľa toho, ktorým tlačítkom chceme spínať, 

ktorý kontakt. Po priradení adries je nutne ETS pluggin uložiť, Obr. 42. 

 

 

Obr. 41. Importovanie súboru symbolov z CODESYSU  v programe ETS4. 

Obr. 42. Prepojenie skupinovýh objektov z kontroléra z skupinovými adresami  v programe ETS4. 



 

Po uložení môžeme EST pluggin zavrieť. Teraz pridáme do skupinových adries 

skupinové objekty z spínacieho aktuátoru a tak prepojíme jednotlivé kanály s 

virtuálnymi tlačítkami v CODESYSE, Obr.43. 

 

 

 

 

Klikneme na IP-Controller a zvolíme ,,Nahrát Aplikaci”. Po tomto kroku by prepojenie 

medzi ETS4 a CODESYSOM malo byť úspešné. Otvoríme CODESYS a prepnme na 

do ,,Runu” . Vo vizualizácií teraz môžeme ovládať jednotlivé svetlá pripojené na 

kanály spínacieho aktora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obr. 43. Prepojenie skupinových adries   v programe ETS4. 
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I. Úloha laboratornej úlohy 
Naučiť sa pracovať s WAGO KNX Cotrollerom a zoznámiť sa s EnOcean 
 

II. Zadanie 
Zapojte a oživte procesorový modul WAGO KNX 750-849. 
Naprogramujte jednoduché spínanie svetiel pomocou Switch aktoru 
ovládaného pomocou EnOcean tlačítka 
 

III. Použité prístroje 
sada WAGO StarterKit 2 
Spínací aktor 
EnOcean tlačítko 
 

IV. Potrebné knihovny 
KNX_Standard.lib 
KNX_IP_750_849_01.lib 
KNX_Applikations_02.lib 
DALI_02.lib 
Enocean_04.lib 
IP-Controller.vd4 
IP-Router.vd4 

Všetky knihovny sú voľne dostupné na www.wago.com. 

V. Teoretický rozbor 

Komunikácia medzi CODESYSOM a zbernicou KNX sa realizuje pomocou 
procesorového modulu WAGO 750-849, ktorý pomocou ETS pluginu prepája 
premenné vytvorené v CODESYSE s funkčnými objektami zariadení napojených na 
zbernicu pomocou skupinových adries priamo v ETS. Program bude skrz EnOcean 
ovládať fyzicky pripojené výstupy z spínacieho akčného člena. V tomto príkladu bol 
použitý klasický 4- kanálový switch actor od firmy Schneider Electric. EnOcean 
tlačítko využíva piezoelektrický jav a teda nepotrebuje k svojmu spínaniu prívodný 
zdroj energie. 

 

 

 

 

 



 

 

a. Zapojenie 

 

 

 

Pripojte napájací zdroj na procesorový modul WAGO 750-849 podľa Obr.1 . Dbajte 
na správne prepojenie svoriek. Svorky modulu 750-646 prepojte zo zbernicou KNX. 
Dbajte pritom, že kladné napájanie ide na červenú svorku a záporné na čiernu, 
tak ako je to aj v prípade KNX zbernice. 

 

b. Inštalácia .NET 1.1 

Aby bolo možné využívať produkty IP-Controller.vd4 a IP-Router.vd4 v EST4 je nutné 

predtým urobiť inštaláciu .NET Framework 1.1 pre 64-bitové operačné systémy 

od firmy Microsoft. Je nutné dodržať presný postup pri inštalácií inač sa nepodarí. 

1. Vytvoríme si na disku C: nový priečinok s názvom DotNet.  

2. Stiahneme si .NET Framework version 1.1 redistributable package zo stránok 

Microsoftu http://www.microsoft.com/en-

us/download/details.aspx?id=26 a súbor uložíme do priečinka DotNet. 

3. Stiahneme si Microsoft .Net Framework 1.1 service pack 1 zo stránok 

Microsoftu https://www.microsoft.com/enus/download/confirmation.aspx?id=33

. Súbor uložíme do DotNet a premenujeme ho na dotnetfxsp1 . 

 

Obr. 1. Zapojenie procesorového modulu 750-849. 



 

 

4. Spustíme si príkazový riadok ako Administrátor, ak ho spustíme ako bežný 

uživateľ inštalácia nebude úspešná. 

5. Napíšeme do príkazového riadku C:/DotNet/ 

6. Napíšeme:dotnetfx.exe /c:"msiexec.exe /a netfx.msi TARGETDIR=C:\DotNet" 

a potvrdíme inštaláciu 

7. Napíšeme:dotnetfxsp1.exe /Xp:C:\DotNet\netfxsp.msp 

8. Potom napíšeme: msiexec.exe /a c:\DotNet\netfx.msi /pc:\DotNet\netfxsp.mspa 

potvrdíme inštaláciu. Teraz sa nám v našom priečinku DotNet vytvoril 

inštalačný súbor netfx. Klikneme naň a nainštalujeme ho. Týmto by inštalácia 

.NET 1.1 mala byť dokončená. 

 

c. Priradenie IP adresy 
 

Procesorový modul má od výroby nastavenú IP adresu na hodnotu 169.254.2.9. 

Aby sme ju mohli zmeniť musíme sa k procesorovému modulu pripojiť fyzicky. 

Existuje niekoľko spôsobov ako to urobiť. Najrýchlejší a najlepšie je sa pripojiť 

pomocou USB kábla. Prepojíme počítač a procesorový modul USB káblom. 

Na strane WAGA sa USB zapája do špeciálneho programovacieho a konfiguračného 

konektoru, Obr. 2. 



 

 

 

 

Po prepojení USB káblom spustíme WAGO Ethernet Settings a vyberieme Settings> 

Communication... 

 

 

Z ponuky Connection si vyberieme USB a nastavíme port na USB zariadenie, 

ktoré bolo nájdené. Výber potvrdíme tlačítkom OK. 

Obr. 2. Pripojenie konfiguračného USB kábla k modulu 750-849. 

Obr. 3. Výber komunikácie vo WAGO Ethernet Settings 



 

 

 

 

 

Malo by sa nám zobraziť okno s pripojeným zariadením a informáciami o ňom. 

 

 

Obr. 4. Výber portu pre komunikáciu vo WAGO Ethernet Settings 

Obr. 5. Identifikačné údaje o pripojenom zariadení vo WAGO Ethernet Settings 



 

 

Vyberieme v menu položku TCP/IP, vložíme IP adresu, ktorá sa má nahrať 

(doporučenie, používajte adresu 192.168.1.10). Pre nahranie novej IP adresy 

do zariadenia vyberieme z horného menu Write. 

 

 

Pre časovú aktualizáciu môžeme do zariadenia ešte nahrať súčasný systémový čas. 

V menu vyberieme položku Date and Time a potvrdíme tlačítkom Apply. 

Obr. 5. Zápis novej adresy do zariadenia vo WAGO Ethernet Settings 



 

 

 

 

 

Po úspešnom nahraní IP adresy a času, môžeme WAGO Ethernet Setting zatvoriť. 

Pripojíme Ethernetový kábel, USB odpojíme.Aby mohlo byť spojenie s WAGO 750-

849 úspešné je teraz nutné nastaviť zhodný rozsah IP adresy na počítači. 

V sieťových nastaveniach osobného počítača zvoľte IP adresu v rovnakom rozsahu 

ako ste nastavili do WAGA. Napríklad, adresa WAGA je 192.168.1.10  tak vhodné 

nastavenie počítača je 192.168.1.200. Tento postup je možný aj obrátene. Teraz 

po spustení príkazového riadka a príkazu ping 192.168.1.10 musíme vidieť úspešnú 

výmenu paketov. 

 

d. Vytvorenie programu v CODESYSU 

Spustíme program CODESYS a vyberieme si File > New . Z ponuky Configuration 

vyberieme WAGO 750-849. 

 

Obr. 6. Nastavenie systémového času do zariadenia vo WAGO Ethernet Settings 



 

 

 

 

 

Budeme vyzvani, aby sme založili nový projekt. V CODESYSE je doporučené 

pomenovávať hlavný program ako PLC_PRG, preto názov nemeňte. Zvoľte 

programovací jazyk FBD (blok funkčných diagramov). 

 

 

 

 

Keď máme vytvorený hlavný program, je nutné si vytvoriť hardwarovú konfiguráciu 

našej sady WAGO StarterKit 2. V CODESYSE je výhoda, že sa hardwarová 

konfigurácia dá zistiť automaticky a odpadá teda náročné ručné zadávanie. Dole 

v menu zvolíme Resources > PLC_Configuration > K- BUS klikneme pravým 

a zvolíme edit. Potom v záložke PI Allocation zvolíme start WAGO-I/O-CHECK and 

SCAN. 

 

Obr. 7. Výber procesorového modulu v programe CODESYS 

Obr. 8. Založenie nového projektu a výber programovacieho jazyka v programe CODESYS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

WAGO-I/O-Check sa automatický spustí, je nutné nastaviť komunikáciu tak ako to 

bolo u WAGO Ethernet Settings. Po oskenovaní rozsahu IP adries vyberieme naše 

zariadenie a zvolíme Identify. 

 

Obr. 9. Založenie novej hardwarovej konfigurácie v programe CODESYS 

Obr. 10. Výtvorenie hardwarovej konfigurácie pomocou WAGO-I/O-Check v programe CODESYS 



 

 

 

 

 

 

Karty digitálnych vstupov a výstupov majú neúplny názov. V ľavom menu na ne 

klikneme pravým tlačítkom a zvolíme rename. Vyberieme zariadenia 750-430 a 

  750-1500, výber uložíme tlačítkom Save a program zatvoríme. Teraz by sa mala 

načítať hardwérová konfigurácia do CODESYSU. Budeme ešte vyzvaný, aby sme 

doplnili typ RS modulu, zvolíme prvú možnosť, Obr.12. 

 

 

 

 

Obr. 11. Skenovanie IP adries v programe  WAGO-I/O-Check 



 

 

 

 

 

 

 

 

Teraz by sme mali vidieť už kompletnú hardwarovú konfiguráciu v programe 

CODESYS, Obr. 13. 

 

 

 

Obr. 11. Doplnenie názvov modulov a uloženie hardwarovej konfigurácie v programe  WAGO-I/O-Check 

Obr. 12. Doplnenie typu modulu  RS 232  v programe CODESYS 

Obr. 13. Kompletná hardwarová konfigurácia v programe CODESYS 



 

 

 

Po úspešnom vytvorení hardwarovej konfigurácie by mala prestať blikať LEDka I/O 

na procesorovom module. 

 

Po vytvorení hardwérovej konfigurácie je ďalším krokom nahranie potrebných 

knihovien pre naše funkčné bloky. Všetky potrebné knihovny je možné stiahnuť 

z www.wago.com. Knihovny sa pridávajú na záložke Resource > Libary Manager.  

 

 

 

 

Po nahraní knihovien je možné začať vkladať funkčné bloky do programu. Kedže 

PLC_PRG je hlavný program je výhodnejšie pre prehľadnosť si vytvoriť dielče 

podprogramy, kde sa budú spracovávať jednotlivé zadané úlohy. Tieto podprogrami 

potom budu iba jednoducho volané v hlavnom programe PLC_PRG. Vytvoríme preto 

podprogram s názvom EnOcean, kde sa bude vykonávať komunikáciu medzi 

modulom 750-642 a Enocean tlačítkom. EnOcean bude programovaný v jazyku FBD, 

Obr. 15. 

 

 

Obr. 14. Pridanie knihovien  v programe CODESYS 



 

 

 

 

 

Klikneme na EnOcean a vytvoríme funkčný blok pre procesorový modul. Pravým 

kliknutím klikneme do programovacieho poľa a vyberieme Box, Obr. 16.  

 

 

 

 

Obr. 15. Vytvorenie podprogramu pre EnOcan Reaceiver v programe CODESYS. 

Obr. 16. Vytvorenie funkčného bloku v programe CODESYS. 



 

 

 

Potom klikneme na vytvorený blok a pomocou F2 vyvoláme možnosti vloženia 

funkčných blokov z knihovien. Najdeme FbEnoceanReceive(FB) a potvrdíme výber. 

Takto sme vložili do nášho podprogramu funkčný blok pre EnoCean Receiver, Obr. 

17. 

 

 

 

Funkčný blok pomenujeme ako EnOcean_MASTER1, CODESYS sa nás spýta 

akého dátového typu bude, pretože sme tento názov zatiaľ v programe nepoužili a 

tak ho nemá uložený. Kedže sa jedná o funkčný blok FbEnoceanReceive(FB), tak 

nám program už sám ponúkol, aby nová veličina bola zviazaná práve s týmto 

funkčným blokom, Obr. 18. 

 

Obr. 17. Zadefinovanie funkčného bloku pre EnoCean Receiver v programe CODESYS. 



 

 

 

 

 

Na vtupu funkčného bloku je vyžadovaná vstupná hodnota 1. Na výstupe je 

požadovaná hodnota typEnocean, pomenujeme ju typEnocean1 a definujeme ju ako 

typ typEnocean, Obr. 19. 

 

 

 

 

Obr. 18. Zadefinovanie názvu funkčného bloku v programe CODESYS. 

Obr. 19. Zadefinovanie výstupnej  premennej bloku EnOcean_MASTER1 v programe CODESYS. 



 

 

Vytvoríme si nový funkčný blok typu FbButton_4_Channel(FB), Obr. 20. Ktorý, bude 

ovládaný EnOcean tlačítkom. 

 

 

 

Na vstup bloku je privedená hodnota z EnOcean- Receivera, typEnOcean1, Obr. 21. 

 

Obr. 20. Zadefinovanie funkčného bloku FbButton_4_Channel  v programe CODESYS. 

Obr. 21. Zadefinovanie vystupu funkčného bloku FbButton_4_Channel  v programe CODESYS. 



 

 

 Blok má na výstupe pripojenia jednotlivé tlačítka EnOcean tlačítka. Zadefinujeme si 

ich ako En_Upper_Button, podľa polohy tlačítka, a budú to globálne premenné 

dátového typu Bool, Obr. 22. 

 

 

 

 

Vytvoríme podprogram s názvom PRG_KNX_Controller, kde sa bude vykonávať 

komunikácia medzi modulom 750-849 a zbernicou. PRG_KNX_Controller bude 

programovaný v jazyku FBD, Obr. 23, 

 

 

 

 

Obr. 22. Zadefinovanie vstupu funkčného bloku FbButton_4_Channel  v programe CODESYS. 

Obr. 23. Vytvorenie podprogramu pre KNX_Controller  v programe CODESYS. 



 

 

Klikneme na PRG_KNX_Controller a vytvoríme funkčný blok pre procesorový modul. 

Pravým kliknutím klikneme do programovacieho poľa a vyberieme Box, Obr. 24.  

 

 

 

 

Potom klikneme na vytvorený blok a pomocou F2 vyvoláme možnosti vloženia 

funkčných blokov z knihovien. Najdeme FbKNX_Master_849(FB) a potvrdíme výber. 

Takto sme vložili do nášho podprogramu funkčný blok pre procesorový kontrolér, 

Obr. 25. 

 

 

 

Funkčný blok pomenujeme ako KNX_Master1, CODESYS sa nás spýta akého 

dátového typu bude, pretože sme tento názov zatiaľ v programe nepoužili a tak ho 

Obr. 24. Vytvorenie funkčného bloku v programe CODESYS. 

Obr. 25. Zadefinovanie funkčného bloku pre KNX_Master_849 v programe CODESYS. 



 

 

nemá uložený. Kedže sa jedná o funkčný blok FBKNX_Master_849(FB), tak nám 

program už sám ponúkol, aby nová veličina bola zviazaná práve s týmto funkčným 

blokom, Obr. 26. 

 

 

 

Na vtupu funkčného bloku je vyžadovaná vstupná hodnota typu typKNX. Vytvoríme 

si preto premennú typKNX_Controller a z knižnice jej priradíme typ typKNX(STRUC), 

Obr.27. 

 

 

 

 

Výstupy z funkčného bloku pripojíme pravým kliknutím > Assign, odblokuje sa nám 

možnosť písať na výstupy, Obr. 28. 

Obr. 26. Zadefinovanie názvu funkčného bloku v programe CODESYS. 

Obr. 27. Zadefinovanie vstupnej premennej na vstup funkčného bloku FBKNX_MASTER1 v programe CODESYS. 



 

 

 

 

 

 

Vytvoríme dve premenné, premennú Status, ktorá bude globálna a typu 

enumDeviceStatus, Obr. 29, a druhú premennú ProgMod typu Bool, Obr. 31. 

 

 

 

 

Obr. 28. Pridanie výstupov na fukčnom bloku v programe CODESYS. 

Obr. 29. Vytvorenie globálnej premennej typu enumDeviceStatus v programe CODESYS. 



 

 

 

 

 

Týmto sme zadefinovali všetky parametre pre funkčný blok FbKNX_MASTER1. 

Ďalším krokom je vytvorenie funkčných blokov, pomocou ktorých budeme môcť 

posielať 1 Bitovú informáciu z EnOcean tlačítka na zbernicu KNX. Budú nám k tomu 

slúžiť funkčné bloky FbDPT_Switch. FbDPT_Switch bude potom v ETS4 slúžiť ako 

dátový objekt kontroléru a bude spojený s kanálmi na spínacom aktore. 

Klikneme pravým do programovacieho poľa a vyberieme možnosť Network(After), 

tým si vytvoríme miesto pre nové bloky. Obdobne ako pre FbKNX_MASTER1 

vytvoríme prazdny box do ktorého vložíme funkčný blok typu FbDPT_Switch, Obr  

31. 

 

 

 

 

Obr. 30. Vytvorenie premmenej typu Bool v programe CODESYS. 

Obr. 31. Vytvorenie funkčného bloku FbDPT_Switch v programe CODESYS. 



 

 

Funkčný blok pomenujeme ako Chanell1 a bude typu FbDPT_Switch, Obr. 32. 

 

 

 

 

Na vystup mu definujeme hodnotu z EnOcean tlačítka, Obr. 33. 

 

 

 

 

Ostatné vstupné kontakty zadefinujeme nasledovne. typDPT pomenujme 

ako typDPT_Dummy, pre náš program nemá táto premenná hĺbši význam. Ponúka 

možnosť remanentného ukladania dát, čiže uchová hodnotu napríklad po výpadku 

energie , Obr. 34. 

Obr. 32. Pomenovanie funkčného bloku FbDPT_Switch v programe CODESYS. 

Obr. 33. Definovanie vtupu  funkčného bloku FbDPT_Switch v programe CODESYS. 



 

 

 

 

 

Na vstupnú premennú typKNX pripojíme už predtým vytvorenú premennú 

typKNX_Controller. 

Postupne takto vytvoríme dokopy štyri funkčné bloky, ktoré budú reprezentovať 

v ETS4 skupinové objekty pre spínanie kanálov spínacieho aktora, Obr. 35. 

 

 

 

 

Obr. 34. Definovanie vtupu  funkčného bloku FbDPT_Switch typu typDPT v programe CODESYS. 

Obr. 35. Vytvorenie  funkčných blokov FbDPT_Switch pre spínanie aktoru v programe CODESYS. 



 

 

 

 

Týmto by bol podprogram PRG_KNX_Controller hotoví . Teraz si otvoríme hlavný 

program PRG_KNX a vytvoríme tam nový box, ktorý nazveme podľa nášho 

podprogramu PRG_KNX_Controller a EnOcean. Tým sme do hlavného programu 

zavolali všetky premenné používané v podprograme, Obr. 36. 

 

 

 

Aby mohla byť komunikácia medzi procesorovým modulom a KNX úspešná je nutné 

nastaviť správnu komunikačnú cestu. V hornom menu vyberieme záložku ,,Online” > 

,,Comunication Parameters“ a nastavíme tam novú cestu. Vyberieme si ,,New“ 

zadáme meno a vyberieme TCP/IP, IP adresu nastavíme podľa našej IP adresy na 

WAGU (192.168.1.10), Obr. 37. 

 

Obr. 36. Zavolanie podprogramu v hlavnom programe  v programe CODESYS. 



 

 

 

 

 

Aby sa mohli prepojiť premenné s CODESYSU a ETS plugginu potrebujeme 

vygenerovať súbor znakov. Ten potom bude nahraný do ETS a bude obsahovať 

objekty kontroléru, ktoré sa pripoja do skupinových adries s aktorom. Klikneme v 

hornom menu na ,,Project” > ,,Options“ > ,,Symbol configuration“ a zaškrtnite 

možnosť ,,Dump XML symbol table“ a vyberte ,, Configure symbol file ...“, Obr. 38. 

 

 

 

 

Obr. 37. Nastavenie komunikačnej cesty  v programe CODESYS. 

Obr. 38. Nastavenie generovania súboru symbolov  v programe CODESYS. 



 

 

Ďalej označíme všetky premenné, ktoré sa majú nahrať do súboru symbolov pre 

ETS, Obr. 39. 

 

 

 

Nastavenie CODESYSU je týmto formálne u konca, teraz program môžeme nahrať 

cez ,,Login” > ,,Online“ > ,,Run“ a ešte potom ,,Create boot project“, aby sa nám 

program spušťaľ neskôr automaticky. 

 

e. Programovanie ETS4 

 

V ETS4 si vytvoríme nový projekt. Zvolíme si komunikáciu na zbernicu ako pri 
klasickom programovaní, buď USB alebo Ethernet. Pridáme si do topológie prístroje 
IP-Controller.vd4 a IP-Router.vd4. Ak není na počítači naištalovaní .NET 1.1 tak 
pridávanie hlási chybu a je nutné postupovať podľa návodu v prvom bode. Do 
topológie pridáme spínací aktor. Aktor bude mať svoje kanály nastavené na spínanie 

Obr. 39. Výber premenných pre súbor symbolov v programe CODESYS. 



 

 

(switch). Vytvoríme si štandardnú topológiu pre štyri kanáli pre spínanie svetiel, Obr. 
40 a Obr, 41. 

 

 

 

 

 

 

 

Z volíme ,,Nahrát Vše” pre spínací aktor a po jeho naprogramovaní zmeníme 

komunikačné pripojenie na WAGO, Obr. 42. 

 

Obr. 40. Nastavenie topológie v programe ETS4. 

Obr. 41. Vytvorenie skupinových adries v programe ETS4. 



 

 

 

 

 

V prístrojoch klikneme na IP-Router a zvolíme ,,Parametre”. Tu musíme nastaviť 

prepojenie s WAGOM. Preto zvolíme IP adresu podľa nášho modulu a taktiež 

vložíme MAC adresu nášho zariadenia. MAC adresa je nalepená na prednej strane 

procesorového modulu. Ak sme MAC adresu zadali správne Ip scan nám naše 

zariadenie nájde. Zvyšné nastavenie je nutné urobiť podľa Obr. 43. 

 

 

 

 

Po nastavení do zariadenia IP-Router urobíme nahranie aplikácie. 

Obr. 42. Nastavenie komunikácie pre WAGO v programe ETS4. 

Obr. 43. Nastavenie komunikácie pre IP-Router  v programe ETS4. 



 

 

Posledným prístrojom, ktorý je treba nastaviť je IP-Controller. Klikneme naň a 

zvolíme ,,Parametre“, vyberieme ,,File“ > ,,Import Sym-SML“ a vyberieme súbor 

symbolov vytvorení v CODESYSE a zvolíme ,,Import“, Obr. 44. 

 

 

 

 

Po nahraní by sme mali vidieť skupinové objekty kontroléra, ktoré sme si vytvorili v 

CODESYSE a to vstupy funkčných blokov FbDPT_Switch. Tieto objekty presunieme 

do jednotlivých skupinových adries podľa toho, ktorým tlačítkom chceme spínať, 

ktorý kontakt. Po priradení adries je nutne ETS pluggin uložiť, Obr. 43. 

 

Obr. 44. Importovanie súboru symbolov z CODESYSU  v programe ETS4. 



 

 

 

 

 

 

Po uložení môžeme EST pluggin zavrieť. Teraz pridáme do skupinových adries 

skupinové objekty z spínacieho aktuátoru a tak prepojíme jednotlivé kanály s 

virtuálnymi tlačítkami v CODESYSE, Obr.44. 

 

 

Obr. 43. Prepojenie skupinovýh objektov z kontroléra z skupinovými adresami  v programe ETS4. 



 

 

 

 

 

Klikneme na IP-Controller a zvolíme ,,Nahrát Aplikaci”. Po tomto kroku by prepojenie 

medzi ETS4 a CODESYSOM malo byť úspešné. Otvoríme CODESYS a prepne sa 

do ,,Runu” . Pomocou EnOcean tlačítka môžeme teraz na ďiaľku ovládať pripojené 

svetlá. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 44. Prepojenie skupinových adries   v programe ETS4. 


