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Abstract 

Cílem práce je popis a praktické využití technologie KNX při návrhu a realizaci inteligentních 

domů. Provedení „levné“ sběrnice realizovaná kroucenou dvojlinkou vedenou souběžně ze silovým 

vedením nebo přímo pomocí silového vedení 230V. Bez nutnosti centrální řídící jednotky PC. 

Všechny přístroje mají vlastní inteligenci díky které je použitelná od malých místností a domů až po 

hotely a velké správní budovy. Centrální ovládání veškerých světel, ale i přívodů vody, vybraných 

zásuvek i žaluzií na oknech jedním povelem. Veškeré stavové informace řízeného objektu pomocí 

srozumitelných textových informacích na dotykovém displeji. Možnost uživatelského nastavení 

parametrů vytápění s automatickou regulací klimatizace reagující na přítomnost osob je realitou 

aplikace KNX. Ukázka proprietárního programovacího jazyka s programovým kódem použitým na 

řízení návrhu inteligentního domu navrženého pro pohodlný život seniorů. 

Target of this work is description of experience and practical usage of KNX technology upon 

designing and realization of intelligent houses. Relatively cheap bus retaliated with twisted pair 

installed simultaneously along side power lines or directly through 230V power line. Without 

the need of central control PC. All machines have own intelligence thanks to witch they are usable 

from small rooms and houses to hotels and large civil service buildings. Central control of all lights, 

water supply, chosen sockets and blinds with one order. All set information about controlled building 

with help of easily understood text information on touchscreen. Possibility of user settings of 

parameters heating with automatic regulations of air-condition reacting on presence of persons is 

reality of application of KNX. Showcase of proprietary programming language with programming 

code used on controlling layout of intelligent house designed for comfortable life of seniors. 
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1. Úvod 

Žijeme ve století, kterému oblíbeně říkáme století digitální komunikace, internetu a 

sociálních sítí. Přes tento rozvoj digitálních komunikačních technologií a všeobecného 

povědomí o jejich funkčnosti ve společnosti je stále se zvyšující počet obyvatel, ktery z této 

technologie pociťuje strach. Senior, je v Evropě dneška to jest  v 21. století stále rostoucí 

skupinou. Skupinou ohroženou svou neznalostí nových technologií, sociálním osaměním, 

zdravotními omezeními a projevujícími se duševními chorobami přicházejícími s rostoucím 

věkem dožití. Již v roce 2001 vyjmenoval Johnson, Hickman Morris vedle sociálního osamění 

další aspekty projevující se ve stáří a to „ obavy z pádu, z útoku, z neschopnosti přizpůsobit se 

a obava, aby se člověk nestal zátěží pro rodinu a přátele “[8] Potřeba bezpečí bez ohrožení 

z těchto rizik nabývá ve stáří nového významu a stává se také mnohdy brzdou v prosazování 

nových postupů a technologií. To je podmíněno obavou z možné ztráty známých a 

vyzkoušených postupů již rutině zvládnutých. Je to mnohdy vysvětlováno konzervativním 

přístupem seniora k životu či jeho rigiditou „ Hazan 1994 uvádí zajímavý příklad z britských 

výzkumů, kde respondenti odmítali rezidenční služby s odůvodněním, že si tam nebudou moci 

sami uvařit šálek čaje, čímž vyjadřovali obavy z (potencionální) ztráty kontroly nad svým 

životem“ [8]. Nepřipouštění si myšlenky, že všichni budeme jednou staří provází nastupující 

generaci. Jen pomalu a většinou pod tlakem Evropské unie a jejich směrnic se začíná 

problematika seniorů objevovat i v materiálech projektantů a plánovačů. Začínají se navrhovat 

domovy pro seniory jako samostatný podnikatelský záměr již bez souvislosti a vazbami na 

ministerstvo zdravotnictví a jeho kapacity léčeben dlouhodobě nemocných. Kraje a města 

jakožto stávající zřizovatelé domovů pro důchodce začínají uvažovat o zvyšování kapacit a 

rozsáhlých rekonstrukcích jako odezvy na rostoucí poptávku po tomto druhu služeb. A již na 

tomto poli se objevují osvícení investoři navrhující technologie a funkcionality vhodné pro 

seniory. Bohužel mnohdy pouze v úrovni regulace osvětlení a vytápění. Tyto dva směry jsou 

dány hlavně možností ekonomického zhodnocení vzniklých úspor dosažených regulací než 

zvýšením úrovně života klientů. Mnohde je maximem televizní přijímač, popřípadě kabelová 

televize disponující dálkovým ovládáním a jako vrchol technologie je zaváděno Wi-Fi jako 

možnost připojení k internetu. Stále spíše s myšlenkou na vlastní personál a návštěvníky 

vyžadující mobilní komunikaci a možnost připojení. Tato práce by ráda otevřela i jiný pohled 

na technologii KNX a inteligentního domu. Pohled možné úpravy stávajícího obydlí seniora a 

přizpůsobení této technologie jeho potřebám a přáním, které je většinou limitováno na 

myšlenku a přání dožit ve známém prostředí mezi známými tvářemi. Bez nutnosti stěhovat se 
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a zvykat si na nové sousedy. Nezatěžovat svými starostmi rodinu, okolí, spolubydlící a přesto 

mít vysokou úroveň bezpečí a služeb dostupných na trhu.  

2. Potřeby trhu 

Před inženýry, technology a programátory stojí velká výzva. Vymyslet pro tuto 

seniorskou stále rostoucí skupinu nové způsoby a technologie se schopností  odbourávat 

obavy a umožňovat i nadále plnohodnotný samostatný život. To samozřejmě není možně bez 

institucionalizované podpory k zajištění potřeb seniorů. Ty vznikají v důsledku snižujícího se 

funkčního potencionálu seniorů a měli by být: 

1  sociální reaktivace – tedy, podpora autonomie a řešení na komunitní (lokální) 

úrovni, podpora sdružování a sebe organizace skupin s podobnými potřebami 

2  sociální prevence sociální exkluze, pomoc organizovaná s cílem setrvání 

v přirozeném prostředí a při udržení možnosti autonomního rozhodovaní 

3  individualizovaná pomoc a podpora směřující k udržení/obnovení rovnováhy mezi 

jedincem a prostředím, v němž žije [8] 

Přeloženo pro jazyk techniků a programátorů by řešením prvního bodu byla aplikace 

komunikačních služeb a propojení osob na bázi seniorského komunikačního rozhraní. To by 

mělo být ve svém důsledku v uživatelské vrstvě co nejblíže základním principům komunikace 

na přelomu 19. – 20. století. Nejedná se přitom o znevažování věku seniorů nebo jejich 

vzdělání. Jedná se spíše o promyšlenost postupů a logické návaznosti, které by se daly 

charakterizovat jako postupné procesy navazující bezprostředně na předcházející proces a 

umožňující navazujícího kroku. Čili zapomenout na formu objektového přístupu bez 

vysvětlení proběhlého procesu na zobrazeném výsledku. Tuto definici by mohli splňovat 

komunikační formy SMS v mobilní komunikaci. Samostatnou formou je možnost 

komunikace formou sociální sítě, kde tuto funkcionalitu splňuje například Twitter 

v jednoznačnosti obsluhy a systému vkládání odkazu na složitější struktury a vazby získávané 

z internetu. 

V druhém bodě je nutno zachovat přirozené prostředí a funkce prostoru. Zásuvka, 

vypínač, kohoutek ventil musí mít svou funkcionalitu stále stejnou, byť je za nimi skryto další 

zařízení. Tyto technologické prvky již nemusí mít jasnou logickou posloupnost činností 

protože tuto zastupuje již známá funkce „předlohy“ tudíž vypínač musí vypínat světlo a jak to 

dělá již není nutná informace pro obsluhu. 

Třetí bod je o fungování nebo spíše o symbióze moderní technologie a známého 

prostředí věcí denní potřeby. Tyto technologie by ale měly zabezpečovat zvýšenou nutnost 

odstraňovat „obavy seniorů“ a také obavy okolí o bezpečnost a odstranění nebo zmírnění 
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krizových situací. Definice těchto situací a obav je zřejmá ze zákona o sociálních službách 

č.108/2006 Sb.  
Tabulka č. 1. Operacionalizace konceptu „soběstačnosti“ seniora dle zákona o sociálních službách  

 

Z pohledu technologie má tento úvod ještě jednu rovinu a to ekonomický aspekt. Tyto potřeby 

obyvatel jsou schopny firmy ve většině případů technologicky pokrýt již existujícími 

prostředky, jejich přizpůsobením k individuálnímu použití. Co brání jejich masívnímu 

rozšíření je dle mého názoru právě nejednotnost technologického řešení a schopnost 

individualizace zařízení v obsluze laickou veřejností. Přitom již dnes nám statistika dokládá 

průběžně stárnutí společnosti v Evropě a samozřejmě i v České republice. Tato stárnoucí 

populace disponuje dostatečnými finančními prostředky a ekonomickým zázemím spolu 

s dostatečně vysokou úrovní vzdělanosti. Je proto z podivem, že tuto skupinu „zákazníků“ 

ještě ve větší míře velké firmy neobjevily.  Zatím se zdá, že nositelem této techniky zkráceně 

nazývané „smart home“ neboli chytrý dům jsou pouze telekomunikační firmy. Tedy spíše 

výrobci chytrých dotykových mobilních telefonu a poskytovatelé datových služeb, kteří jsou 

již dnes připraveni zpoplatnit jakýkoliv nárůst datového přenosu a je to tudíž v jejich zájmu. 

Ti úkolují programátory různých aplikaci a mobilní telefon již pomalu ztrácí svou hlasovou 

stránku služby a začíná převažovat aplikační využit v komunikační rovině mezi přístroji 

různého typu.  

 

 operacionalizace konceptu „soběstačnosti“ v zákoně o sociálních 
službách (§ 9, odst. 2) 

biologické 
a fyziologické potřeby 

obstarávání si potravin a běžných předmětů (nakupování), vaření, ohřívání 
jednoduchého jídla, mytí nádobí, běžný́ úklid v domácnosti, péče o prádlo, 
přepírání drobného prádla, péče o lůžko, udržování pořádku v domácnosti, 
nakládání s odpady, další jednoduché úkony spojené s chodem a 
udržováním 
domácnosti 

potřeby jistoty 
a bezpečí 

obsluha běžných domácích spotřebičů, manipulace s kohouty a vypínači, 
manipulace se zámky, otevírání, zavírání oken a dveří 

sociální potřeby 

komunikace slovní, písemná, neverbální, orientace vůči jiným fyzickým 
osobám, 
v čase a mimo přirozené prostředí, zapojení se do sociálních aktivit 
odpovídajících 
věku 

potřeba úcty a uznání nakládání s penězi nebo jinými cennostmi, obstarávání osobních záležitostí 

poznávací 
(kognitivní) potřeby  

estetické potřeby 
udržování pořádku v domácnosti, nakládání s odpady, další jednoduché 
úkony 
spojené s chodem a udržováním domácnosti 

potřeby seberealizace 
uspořádání času, plánování života 

sebetranscendence 
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Tab. 2: Struktura počtu obyvatel podle věku z výsledků sčítání lidu, domů a bytů [10] 
 
Ukazatel Rok 

sčítání 
      

 1950 1961 1970 1980 1991 2001 2011 
Počet 
obyvatel 
z toho ve 
věku 

100 100 100 100 100 100 100 

0-14 24,0 25,4 21,2 23,4 21,0 16,2 14,3 
15-64 67,6 65,0 66,6 63,1 66,3 70,0 69,6 
65 a více 8,3 9,5 12,1 13,3 12,6 13,8 15,8 
1950 přítomné obyvatelstvo, 1961-2001 trvale bydlících obyvatelstvo, 2011 obvykle bydlící obyvatelstvo  
 
https://www.czso.cz/documents/10180/20551781/170217-14.docx/b43c76d2-0163-4d82-
be4f-45cfc94cf61a?version=1.0 
 

Tento vývoj ve věku obyvatelstva potvrzují také čísla tabulky (Tab.2) Tyto syntetické 

ukazatele se v průběhu šedesáti let v rozmezí prováděných sčítání lidu ukazují vzrůst 

průměrného věku obyvatelstva. Vzrostl i věkový medián o více než 7 let. „S výjimkou 

sedmdesátých let rostl průměrný věk do devadesátých let v intercezálním období vždy o 1 rok. 

Po sčítání 1991 se tempo růstu začíná zrychlovat a do roku 2001 se průměrný věk zvýšil už o 

2,5 roku. V roce 2011 tak dosáhl průměrný věk, medián i index stáří historického maxima“ 

[10] Nechávají zde prostor pro inovativní malé výrobce zvláště v oblasti tak zvaných „Smart 

technologií“.  Jejich základem jsou různé snímače s hlásiči stavu ať již zvukové nebo světelné 

či kombinované. Používá-li se dálkový přenos je obvykle formou přenosu v síti Wi-Fi nebo 

Bluetooth v výstupem na mobilní telefon k zjištění stavu nebo nutného nastavování parametrů 

snímání nebo nastavení reakce na podnět snímače. Tento přístup dnes spíše zaměřený na 

technologické fanoušky se snaží nabídnout potencionálním zákazníkům co nejvíce možností 

nastavení a grafických výstupů při snaze nabídnout jakoukoliv funkcionalitu zařízení 

k individuálnímu nastavování bez ohledu na srozumitelnost a jednoduchost obsluhy. Tím se 

ale vzdalují od potřeb klientely, která by z podstaty řešení svých problému „strachu“   nejvíce 

tuto technologii potřebovala a ocenila. Senioři nejsou vděční za tyto nabízené možnosti a také 

tyto výrobky je obvykle nevnímající jako cílovou skupinu na kterou míří. 

Tato práce se pokusí na funkcionalitě sběrnice KNX využít poptávky po zařízení řešící 

výše definované a popsané obavy dle požadavků cílové skupiny seniorů a jejich rodin. Tento 

nevyužitý prostor poptávky po technice a zařízení volně dostupné na trhu a  bude koncipován 

dle potřeb seniorů definovaný v tabulce uvedené výše ve které jsou pojmenovány sociální 

potřeby. Cílem je k sociálním a psychologickým potřebám seniorů nabídnout technické řešení. 

Cílem je návrh inteligentního domu nebo bytu seniora vybaveného technologií omezující 



 
 

 

6 

možně obavy zde definované v tabulce (Tab.1).  Dle této tabulky se pokusím načrtnout 

výstupy a směry možného řešení a odhalit případná problémová místa. Jako aplikační prostor 

jsem si stanovil průměrné obydlí stávajícího seniora. To jest jednogenerační rodinný dům 

nebo činžovní či družstevní byt ať již v nájemním nebo vlastnickém vztahu k obyvateli 

takového bytu. Proto se budu snažit vyhnout rozsáhlým stavebním úpravám nebo ekonomicky 

náročným vestavbám a pokusím se na příkladu technologie KNX o relativně jednoduché 

řešení. Jeho základní premisou bude bezpečnost, spolehlivost, předvídatelnost a jednoduchá 

obsluha. Z toho titulu se také vyhnu řízení pomocí osobních počítačů a v návrhu budu nabízet 

jednoúčelové ovládání a maximum srozumitelnosti. 

2.1. Biologické a fyziologické potřeby 

obstarávání si potravin a běžných předmětů (nakupování), vaření, ohřívání jednoduchého 

jídla, mytí nádobí, běžný́ úklid v domácnosti, péče o prádlo, přepírání drobného prádla, péče 

o lůžko, udržování pořádku v domácnosti, nakládání s odpady, další jednoduché úkony 

spojené s chodem a udržováním domácnosti: 

Tyto potřeby jsou uspokojovány z technického hlediska varnou deskou napájenou 

elektrickou energií nebo sporákem na zemní plyn, dále pak automatickou pračkou a sušičkou. 

Tyto spotřebiče již obsahují svou vlastní regulaci a z hlediska bezpečí je zde pouze nutno 

instalovat snímače požáru případně úniku plynu s automatickým odpojením přívodu plynu 

nebo elektřiny. Je zde možno také regulovat odsávání formou digestoře, ale ve většině případu 

postačuje již standardně montovaný sytém odsáváni s mechanickou regulací tahu a 

automatickým časem běhu nuceného odsávání po stisku tlačítka. Automatická pračka svým 

připojením k vodovodnímu řádu by měla být již z výroby vybavena bezpečnostním ventilem 

odpojujícím přívod vody v případě poruchy. Přesto doporučuji instalovat na přívodní potrubí 

jak teplé tak studené vody bezpečnostní ventily jak bude uvedeno dále.  

Instalace drtiče odpadů je dle úvahy obyvatele. jelikož se ale jedná o autonomní zařízení není 

jeho zapojení do našeho návrhu chytrého domu nutné. Co je možno instalovat je světelná 

signalizace termínu svozu odpadu, zvláště pokud se nejedná o každodenní službu případně je 

objednávána dle harmonogramu svozových termínů v oblasti. Nepředpokládám možnost 

individuálního objednávání svozu odpadu, v případě takové potřeby je možno realizovat 

formou automaticky odesílané zprávy SMS. 

 

2.2. Potřeby jistoty a bezpečí 

obsluha běžných domácích spotřebičů, manipulace s kohouty a vypínači, manipulace se 

zámky, otevírání, zavírání oken a dveří 
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Instalace čidel požáru, úniku plynu, úniku vody je spolu v ventily odpojujícími tyto 

sítě primární ochranou obydlí před následky manipulační chyby uživatele. Zabezpečení oken 

a dveří čidly signalizující neoprávněný vstup, automatické otevírání oken a případně hlídání 

jejich nezavření. Instalace inteligentního osvětlení reagujícího na intenzitu přírodního světla 

případně imitující pohyb osob uvnitř. Automatické žaluzie zvyšující tepelnou pohodu 

v místnosti a bránící pozorování zvenčí. Instalace venkovních bezpečnostních kamer a 

bezpečnostního zámku reagujícího na otisk prstu tak řešící zapomětlivost a případně ztrátu 

klíčů je již nepodstatná. 

  

2.3. Sociální potřeby 

komunikace slovní, písemná, neverbální, orientace vůči jiným fyzickým osobám, v čase a 

mimo přirozené prostředí, zapojení se do sociálních aktivit odpovídajících věku. 

Zde se již dostáváme do spíše do oblastí sociálních potřeb, přesto jsme schopni 

navrhnout i zde možné technologické ulehčení. Velkoplošný televizor s přídomkem Smart 

již nyní je schopen zabezpečit zjednodušenou a tudíž pro seniory přijatelnější komunikaci 

prostřednictvím sociálních sítí a udržovat tak kontakt s blízkými. Využití televizoru lze také  

jako zobrazující jednotky informátoru o denním plánu činností nebo zobrazující situaci 

okolo obydlí. Telefonní přístroje pro seniory již jsou samozřejmostí, novou možností doposud 

příliš nevyužívanou je přivolání si pomoci ať již zdravotní nebo bezpečnostní pomocí 

tlačítka, případně ve spolupráci se snímači zdravotního stavu on-line informovat lékaře. Do 

možnosti komunikace bych ještě zařadil automatické předčítače textu, scannery s OCR 

systémy nebo zařízení umožňující převod hlasu do psaného textu. Je otázkou, zda 

centralizovat přenos obrazové informace, popřípadě využívat individuálně rozmístěné 

zobrazovače. To necháme na posouzení případného objednavatele realizace chytrého obydlí. 

 

2.4. Potřeba úcty a uznání 

nakládání s penězi nebo jinými cennostmi, obstarávání osobních záležitostí 

Instalace trezoru se zámkem na otisk prstu, tak zvaného panik tlačítka a obrazový 

záznam dění před nebo vně bytu je velkou obranou proti podomním obchodníkům, 

podvodníkům a jiným šmejdům. Komunikace s bankou pomocí asistenta – osobního bankéře 

již některé bankovní domy nabízí a zajištění autorizace je již také výrazně jednoduší. 

Realizace takové automatizace, ale závisí i na ochotě jiných instituci a proto se nimi 

nebudeme příliš zabývat. 
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2.5. Poznávací (kognitivní) potřeby, estetické potřeby, potřeby 

seberealizace, sebetranscendence 

udržování pořádku v domácnosti, nakládání s odpady, další jednoduché úkony spojené s 

chodem a udržováním domácnosti uspořádání času, plánování života. 

 

Některé z těchto potřeb jsme již zmínily v předešlém textu, ale technologie není 

schopna vyřešit vše za nás. A ani není našim úmyslem navrhovat řešení těchto obav pomocí 

robotu či zařízení připomínající domácí zvířata nebo lidi. Je třeba mít stále na paměti, že 

technologie má napomoci ke zkvalitnění života a ne nahradit nedostatek úcty ke stáří, které 

nás nakonec všechny dostihne. 

 

3. Popis technologie KNX pro inteligentní domy, byty seniorů? 

Asociace KNX vznikla v roce 1999 a sídlí v Belgickém Bruselu, sdružuje tři bývalé 

národní asociace pro podporu inteligentních domů. Francouzskou BCI se systémem Batibus, 

Belgickou EIB Association se systémem EIB a Holandskou European Home Systems 

Association se systémem EHS. 

 

 

Cílem je definovat nový skutečně otevřený standard KNX pro inteligentní aplikace 

domů a bytů. Zajisti značce KNX kvalitu a vzájemnou funkčnost výrobků různých dodavatelů 

a stanovení evropského a světového standardu KNX. EN 50090, EN 13321-1 pro media a 

Obr.: 1 KNX technologie [11] 
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protokoly a EN 13321-2 pro KNXnet/IP. celosvětově platí norma KNX ISO/IEC 14543-3 a 

v Číně její překlad jako norma GB/Z 20965. 

K realizací řízení se používá kroucená dvoulinka (Twisted Pair) pokládána souběžné 

se silovým vedením a většinově napájející sběrnicové přístroje které mají svou vlastní 

inteligenci a není tudíž nutná centrální řídící jednotka např. PC. Dalšími realizačními 

možnostmi je využití stávajícího silového rozvodu 230V/400V v místech kde není žádoucí 

vést přídavný ovládací kabel tzv. Powerline. Samozřejmostí je i využití ethernetu IP při 

rozsáhlých instalacích a na velmi rychlých páteřních sítích popřípadě použít i 

vysokofrekvenční přenos v místech kde není možno klást kabely. Dnes se ve větší míře 

preferuje propojení bezdrátové na samostatně přidělené frekvenci RF KNX. Velkou výhodou 

těchto instalací je nízká nákladovost při použití standartních kabelu nebo již stávající 

instalace. V neposlední řadě je výhodou i využití dvou typů konfigurace. Snadné „Easy“ 

vyznačeno na štítku přístroje „E“, pro konfiguraci jednoduchým  kontrolérem nebo tlačítky 

bez PC. Zde je nutná základní znalost sběrnicové technologie realizované kvalifikovaným 

dodavatelem. je vhodná pro malé a středně velké instalace. K náročnějším instalacím lze 

použít konfigurace pomocí specializovaného software ETS v režimu přístrojů „S“.  

 

Ve firemní literatuře jsou uvedeny následující výhody a příklady použití: 

Zvýšení bezpečnosti, hospodárnost využití energií v budově, snadné přizpůsobení 

instalace novým potřebám, vyšší stupeň pohodlí, instalace zabezpečená pro budoucnost, 

široká nabídka vhodných, vzájemně zaměnitelných přístrojů mnoha výrobců spolu s rozsáhlou 

Obr.: 2 Vzájemná spolupráce přístrojů KNX [11] 
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sítí, dodavatelů, projektantů a integrátorů. Jako jeden z modelových příkladů je uváděno 

„Veškeré stavy bytu lze zobrazovat a ovládat pomocí srozumitelných textových příkazu na 

dotykovém displeji.“[11] Tento argument je podstatný chceme-li oslovit seniora novou 

technologií a přimět jej využívat nabízené možnosti bez obav z nezvládnutí obsluhy. 

3.1. Sběrnicové přístroje 

Na sběrnici umístěný funkční člen ať již například žaluziový nebo stmívací, 

multifunkční panel s tlačítky, detektory kouře apod. se skládají ze tří funkčních částí: 

- Aplikační program 

- Aplikační modul 

- Sběrnicová spojka 

Sběrnicová spojka a aplikační modul bývají 

integrovány do jednoho přístroje. Pokud tak není 

musí se jednat o výrobky stejného výrobce 

k zachování kompatibility a funkčnosti. Pomocí 

aplikačního rozhraní PEI v provedení 10-ti nebo 12-ti 

pólové sběrnice se moduly připojují ke sběrnici. Dle 

provedení je 5 pólů ve funkci komunikačního 

rozhraní a 2 póly slouží k napájení akčního modulu. 

Z důvodu montážního prostoru obvykle spojeného 

s montáží zapuštěnou do stěny mohou být sběrnicové 

spojky dodány jako samostatná část sběrnicového 

přístroje. Zde je třeba provést kontrolu 

odpovídajících dílů. V provedení „kroucené 

dvoulinky TP1 je většinou spojení zajištěno 

standardizovanou sběrnicovou svorkovnicí v barvě 

tmavě šedá/červená, historicky je možno se setkat i 

s montáží na DIN lišty zadním zaklepávacím 

mechanizmem. V případě zabudování sběrnicové 

spojky do aplikačního modulu jedná se o čipovou 

sadu výrobce sběrnicového modulu nebo připojení 

BIM (Bus Interface Module), které vzniklo 

z principu sběrnicové spojky vynecháním krytů a podobných součástí. Naproti tomu čipová 

sada BMI obsahuje kontrolér a přenosový modul. „toto může být diskrétní řešení, ASIC nebo 

v případě kroucené dvojlinky TP1 tzv. TP-UART.“[11] Jsou dostupné jak pro řešení TP1 

Obr.: 3 Sběrnicový přístroj 
PEI = externí fyzické rozhraní 
BCU = sběrnicová spojka 
AM = aplikační modul 

Obr.: 4 Vnitřní struktura sběrnicové spojky 
PEI = externí fyzické rozhraní 
TRC = přenosový modul 
BCC = kontrolér sběrnicové spojky 
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SELV 32V tak Powerline 110 pro rozvodnou síť 230V. V současnosti není na trhu přímá 

rádiová sběrnicová spojka RF. „Kompatibilní přístroje s integrovaným řešením KNX RF jsou 

realizovány prostřednictvím vhodných rozhraní a bran“.[11] Díky tomu, že každý sběrnicový 

přístroj má vlastní inteligenci v BCU funguje systém KNX jako decentralizovaný a 

nepotřebuje centrální řídící jednotku například počítač. Dohledové a vizualizační funkce lze 

realizovat na vhodném zobrazovači přes kontrolní software. 

Sběrnicové přístroje lze z principu funkce rozdělit na: 

- snímače  

aplikační modul předává sběrnicové spojce získané informace BCU data kóduje a 

posílá na sběrnici, zároveň v pravidelných intervalech kontroluje stav aplikačního 

modulu 

- akční člen 

BCU přijímá kódovaná data (telegramy) dekóduje a předává aplikačnímu modulu 

- kontrolér 

ovlivňuje vzájemné působení snímačů a akčních členů jako třeba logický modul 

3.2. Vnitřní struktura sběrnicové spojky 

Sběrnicová spojka je vlastě kontrolér a přenosový modul vhodný pro připojené médium. 

Uvnitř kontroléru na různé typy pamětí mikroprocesoru se ukládají následující data:  

Identifikace masky 2 byty (bajt): 

první číslice y = odpovídající medium 0 pro TP1, 1 pro PL110, 2 pro RF, 5 pro KNXnet/IP 

poslední číslice x = určuje aktuální verzi softwarového produktu dle následujících masek: 

 y01xh: Systém 1 označovaný jako BCU1 

 y02xh: Systém 2 označovaný jako BDU2 

 y70xh: Systém 7 označovaný jako BIM M 112 

y300h: LTE (mobilní datová technologie 4G) 

091xh: TP1 liniová/oblastní spojka – opakovač 

190xh: mediální spojka TP1-PL110 

2010h: RF obousměrné přístroje, nelze „nyní“ nastavovat uložen v paměti ROM 

2110h: RF jednosměrné přístroje, nelze „nyní“ nastavovat uložen v paměti ROM 

Dočasné hodnoty systémů se ukládají většinou do RAM paměti a pokud nejsou zálohovány 

v EEPROM nebo Flash paměti jsou vymazány při výpadku napájení.  

Aplikační program, individuální a skupinové adresy se ukládají do EEPROM nebo Flash 

paměti jsou zálohovány a mohou být přepisovány. 

Přenosový modul zabezpečuje následující funkce: 
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- oddělení respektive směšování stejnosměrného napětí a přenášení dat 

- ochrana proti přepólování (RPP) 

- vytvoření stabilizovaného napětí 5V a 24V 

- spuštění zálohy dat (U-save) pokud napětí na sběrnici poklesne pod 18V 

- provedení resetu procesoru pokud napětí poklesne pod 4,5V 

- ovladač pro vysílání a příjem 

- logika vysílání a příjmu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„S pomocí rezistoru (RType) v aplikačním modulu je sběrnicová spojka schopna přes 

pól PEI č. 6 určit, zda aplikační modul namontovaný na BCU přísluší k nahranému 

aplikačnímu programu. Pokud RType neodpovídá hodnotě požadované aplikačním programem, 

sběrnicová spojka automaticky zastaví aplikační program.“[11] 

 
Tab. 3: Přehled základních typů PEI 
 

Typ Napětí V Funkce 
0 0,00 Není připojen žádný aplikační modul 
2 0,50 4 binární (analogové) vstupy, 1 binární výstup 
4 1,00 2 binární (analogové) vstupy, 2+1 binární výstupy 
6 1,50 3 binární (analogové) vstupy, 1+1 binární výstupy 
12 3,00 Sériové synchronní 
14 3,50 Sériové synchronní s pevnou délkou 
16 4,00 Sériové asynchronní 
19 4,75 4+1 binární výstupy 
20 5,00 Nahrávání aplikačního programu 

 

Generace přístrojů KNX (TP1/PL110) systém 1 má maximální počet komunikačních 

objektů 12 a skupinových adres 64, nyní v TP1 systém 2 a TP1 systém 7 podporuje 255 

komunikačních objektu a 254 skupinových adres. Programy systému 1 mohou být nahrávány 

Obr.: 6 TP1 přenosový modul 
BCC = kontrolér sběrnicové spojky 

Obr.: 5 Určení typu aplikačního modulu 
BCU = sběrnicová spojka 
AU = aplikační modul 
PEI = externí fyzické rozhraní 
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do systému 2 a 7. Nové je také zavedena podpora styčných objektů = obsahují určité 

systémové informace se kterými nemůže koncový uživatel manipulovat.  

Sériového čísla = identifikace fyzické adresy z výroby bez nutnosti mechanické inicializace a 

řízení přístupu k vyšším funkcím řízení, které lze softwarově použít. Nevztahuje se ale na 

normální komunikaci s využitím skupinových adres. Zde je přístup vždy možný.[11]   

3.3. Topologie KNX 

Základem je možnost komunikace s kterýmkoliv jiným přístrojem pomocí telegramů. 

přičemž jedna linie může obsahovat maximálně čtyři liniové segmenty a každý segment 

s maximálně 64 sběrnicovými přístroji. Zde hovoříme o liniové topologii.  Pokud je použit 

centralizovaný zdroj napájení je nutné vybavit každý segment vhodným napájecím zdrojem. 

Je možné také realizovat napájení decentralizovaně. Má-li být použita více než jedna linie 

nebo zvolena jiná struktura je možné s použitím liniových spojek propojit až patnáct linií a 

toto uskupení nazýváme oblastí. I zde může být na linii až 64 sběrnicových přístrojů, ale 

maximální počet účastníku se snižuje o počet použitých liniových spojek a každá linie musí 

být vybavena napájecím zdrojem. Omezení při zapojení do oblasti je nemožnost použít liniové 

zesilovače – opakovače. Oblasti je možno spojovat pomocí páteřní linie pomocí oblastní 

spojky opět při snížení počtu připojených uživatelů o tyto spojky. To nám dává teoretickou 

možnost připojit více než 58 000 přístrojů. Obecně platí, že „rozšířením linií do oblastí se 

zvýší provozní spolehlivost“[11]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.: 7 Topologie několik oblastí [11] 
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Individuální adresa v topologii sítí KNX jednoznačně popisuje identifikaci přístrojů na 

sběrnici a popisuje jejich umístění v rámci topologie:  

používá se formát označení : FFFF  LLLL  DDDDDDDD   kde F = oblast 

       1          1               63  kde L = liniová spojka 

         kde D = sběrnicový přístroj 

F = 1-15 adresuje oblasti 1-15 a  

F = 0 adresuje sběrnicové přístroje v páteřní linii 

L = 1-15 adresuje linie 1-5 v oblastech definovaných v F a  

L = 0 adresuje hlavní linii 

D = 1-255 adresuje sběrnicové přístroje v linii definované v L a  

D = 0 adresuje liniovou spojku 

Je také možno spojku vybavit funkcí hradla a napojit na filtrační tabulku. Díky tomu 

všechny přijaté skupinové telegramy budou procházet spojkou, jestliže jsou obsaženy ve 

filtrační tabulce a díky tomu může každá linie pracovat nezávisle. Spojka propouští pouze 

telegramy po kterých požadujeme přesah do jiných linií. Tím jsme schopni zvýšit kapacitu 

komunikace mezi sběrnicovými 

přístroji a zabránit dlouhým časům a 

opakováním vysílání telegramů pro 

přetížení rozsáhlých sítí. V praxi 

blikají na spojkách žluté LED diody na 

příslušné linii telegramu. Liniový 

zesilovač - opakovač neobsahuje 

filtrační tabulku. Spojky jsou 

vyhotoveny k montáži na DIN lištu a 

jsou napájeny z primární linie, tato 

výhoda umožňuje signalizovat 

výpadek napájení na sekundární linií. 

Spojka se používá jako oblastní spojka BC (backbone coupler) k propojení páteřní linie 

s hlavní linii. Liniová spojka LC (line coupler) k propojení hlavní linie se sekundární linii. 

Liniový opakovač LR (line repeater) pro rozšíření linie o další segment s vlastním napájením 

a 64 sběrnicovými přístroji a také k připojení dalšího úseku sběrnicového kabelu o celkové 

délce do 1km. Všechny tři typy zapojení spojky jsou určuje topologie sítě, jejich uspořádání a 

požadované úkoly v závislosti na parametrizaci nahraného aplikačního programu. Fyzicky se 

jedná o identické zařízení.  

 Obr.: 8 Spojka blokový diagram [11] 
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Je také možno spojku využít jako „Routingový čítač“. Kdy telegram vyslaný 

přístrojem na sběrnici obsahuje routingové číslo počáteční hodnoty 6. Průchodem každou 

spojkou se sníží toto číslo o 1 a když routingové číslo dosáhne hodnoty 0 je telegram zahozen. 

Jsme tím schopni dosáhnout při chybném vytvoření smyčky stálé obíhání telegramů. Pokud 

nastavíme routingové číslo na hodnotu 7 čítače spojky hodnotu nemění. Použití například u 

servisního přístroje s informací pro všechny linie a oblasti.  

V budově je v ideálním případě na podlaží do 50 sběrnicových přístrojů, popřípadě je 

budova rozdělena na křídla jak je uvedeno na (Obr.9.) pro potřeby instalace v podlaží až 253 

přístrojů je možné použít liniové opakovače. S takto vysokým počtem přístrojů je možné 

realizovat téměř jakékoliv aplikace KNX.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

3.4. KNX komunikace 

Minimální instalace systémů KNX se skládá z těchto komponent: 

- Napájecí zdroj (29V DC) 

- Tlumivka (většinou součástí zdroje napájení) 

- Snímače ( na Obr. 10 je jednonásobný tlačítkový snímač) 

- Akční členy (na Obr. 10 je jednonásobný spínací akční člen) 

- Sběrnicový kabel (vyžadovány jsou pouze dva vodiče ze sběrnicového kabelu) 

Tato minimální konfigurace vyžaduje v případě řízení prostřednictvím počítače přiřadit 

individuální adresy k jednoznačné identifikaci. Provést parametrizaci snímačů a akčních členů 

a přiřazení skupinových adres pro logické funkce. Toto je možno také provést lokálním 

Obr.: 9 Rozdělení linií ve středně velkém projektu [11] 
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nastavením nebo automaticky centrálním kontrolérem. Funkčně by dle (Obr.10) měla 

instalace fungovat následovně:  

- stisknutím horní části kolébkového spínače (1.1.1) je odeslán telegram, který obsahuje 

skupinovou adresu (5/2/66), hodnotu (1) a další data. Tento telegram je přijat a vyhodnocen 

všemi připojeným snímači a akčními členy. Pouze přístroje se stejnou skupinovou adresou ale 

reagují. Odešlou potvrzovací telegram, přečtou hodnotu a dle toho reagují. V tomto příkladu 

se spínací akční člen (1.1.2) relé sepne. Pokud stiskneme dolní část kolébkového spínače, 

proběhne stejný proces jen s hodnotou (0) a akční člen relé se rozpojí. [11] 

 
Obr.: 10 Základní princip činnosti [11] 

 
Technické řešení logických stavů u KNX TP1 je : 

při logické (1) = není dostupné žádné signálové napětí,  

při logické (0) = je dostupné signálové napětí.  

Je-li vysíláno současně na několika přístrojích, překryje  

logická (0) hodnotu (1) = má tedy přednost.  

Sběrnicový přístroj odesílající data může vysílat ihned jakmile zjistí, že sběrnice není 

obsazena. Kolize jsou řešeny pomocí standardu CSMA/CA. „ Sběrnicové přístroje současně 

při vysílání také naslouchají na sběrnici. Jestliže přístroj vysílá logickou (1) a zjistí, že na 

sběrnici je hodnota logická (0) tj. sběrnicí protéká proud. Zastaví vysílání a dá přednost 

druhému vysílajícímu přístroji“[11]. Přístroj, který přerušil vysílání čeká na ukončení 

telegramu a opakuje svůj pokus. Tak je zajištěno že vysílání dokončí bez přerušení jen jeden 

přístroj a průchodnost není zmenšena. 

  

 

 

 



 
 

 

17 

Data jsou vysílána 

symetricky při využití 

obou vodičů kroucené 

dvojlinky TP1 a 

sběrnicové přístroje 

vyhodnocují rozdíly 

napětí mezi vodiči. Proto 

případné rušení, které se 

projeví na obou vodičích 

se stejnou polaritou nemá žádný vliv na rozdíl napětí mezi vodiči.(Obr.12) Vzhledem k tomu, 

že data jsou přenášena ve formě střídavého napětí představuje kondenzátor malý odpor a 

chová se jako vodič uzavírající obvod na primární straně. Při vysílání přenese transformátor 

data na primární stranu, kde jsou data superponována do stejnosměrného napětí na  

 

 

 

 

sběrnici. (Obr. 13) Při příjmu přenáší transformátor data na sekundární stranu, kde jsou 

dostupná již oddělená od stejnosměrného napětí.[11] Instalace tlumivky na napájecím zdroji 

brání přístupu střídavého napětí na sběrnici a tak omezuje vliv napájení na přenos dat. 

 

 

Délky kabelu v TP1 v rámci jedné linie jsou pro: 

- Napájecí zdroj – Sběrnicový přístroj (DVC)    350m 

- Sběrnicový přístroj - Sběrnicový přístroj     700m 

- Celková délka v jedné linii      1000m 

- Minimální vzdálenost mezi dvěma napájecími zdroji v jedné linii  200m 

 

Obr.: 11 Řešení kolize v TP1 [11] 

Obr.: 13 Symetrické vysílání TP1[11] 
Obr.: 13 Superponování dat a napájecího 
napětí[11]  
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Deformace signálu na délce sběrnice znázorňuje (Obr. 14.) Telegram vyžaduje pro průchod 

určitý čas. Pokud začne s pokusem  

vysílat několik zařízení současně je 

možné bezpečné zajištění kolize do 

délky 700m při zpoždění signálu tv = 

10µs. 

Síť KNX TP1 je sítí bezpečného 

malého napětí generovaného 

oddělovacím transformátorem. 

Používané napětí 29 V DC. Rozvod je 

realizován s bezpečnostní izolací pro 

oddělení od jiných sítí, má základní izolace 

vůči uzemněnému ohranému obvodu a 

žádnou izolaci na straně uživatele viz. (Obr. 

15) Pozor síť bezpečného malého napětí 

nesmí být uzemněna! Kabely určené pro 

instalaci silnoproudých rozvodů nesmějí být 

použity pro instalaci sběrnic TP1. Pro 

instalace kabelů TP1 (kroucená dvoulinka) 

odpovídající požadavkům KNX ať již jsou 

certifikovány s logem KNX nebo bez loga 

necertifikované by měly být v provedení 

např. YCYM 2x2x0,8 nebo J-Y(St)Y 

2x2x0,8 v provedení TP1. Maximální 

parametry deklarované sdružením KNX 

však zaručují jen certifikované kabely. (Obr. 

16). Tj. maximální délku vedení linie, 

maximální vzdálenost mezi dvěma přístroji 

v linii a maximální počet sběrnicových 

přístrojů v linii.[11] Tyto maximální 

vzdálenosti vycházejí z odporu smyčky 72Ω 

a kapacitance smyčky 0,12µF na 1000m 

vedení. Při použití jiných kabelů musí být 

dodržena maximální délka podle 

dokumentace ke kabelu. Stínění 

Obr.: 14 Délky kabelů mezi sběrnicovými přístroji TP1[11] 

Obr.: 17 Síť bezpečné malé napětí SELV [11] 

Obr.: 17 Typy sběrnicových kabelů [11] 

Obr.: 17 Instalace kabelů [11] 
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instalovaných kabelů není třeba obvykle zapojovat a třeba dodržet podmínku použití hlavního 

páru vodičů: 

 Červený  =  + plus;  Černý  = - mínus; 

Záložní pár vodičů je buď vůbec nepřipojen nebo je použit pro jiné aplikace využívající 

bezpečné malé napětí SELV. Správná pokládka kabelů a jejich správné izolace jsou na (Obr. 

17) přičemž požadavky jsou obecně stejné jako na instalaci rozvodů 230/400V. Přesto má 

instalace v systému KNX některé zvláštní požadavky: 

- Izolované vodiče silových rozvodů a kabely sběrnice KNX mohou být instalovány 

jeden vedle druhého bez mezery. 

- mezi izolovaným vodičem sběrnice KNX TP1 a pláštěm kabelu silového rozvodu 

musí být vzdálenost alespoň 4 mm. Případně mohou být vodiče opatřeny 

odpovídající přídavnou izolací např. bužírkou. Toto platí i pro jiné kabely které 

nejsou součásti instalace SELV.[11] 

- Musí být dodržena odpovídající vzdálenost od vnějších svodičů přepětí a svodů 

hromosvodů. 

- Všechny kabely by měly být trvale označeny jako KNX TP1 nebo BUS 

(sběrnicové) kabely. 

- Ukončovací rezistor není nutný. 

Centralizované napájecí zdroje sběrnice KNX vytvářejí a regulují napětí 29V. Každá 

linie má svůj napájecí zdroj pro své sběrnicové přístroje. (Obr. 18) Zdroj má vestavěné 

řízení napětí a proudu a je tedy odolný proti zkratům. Instalovaný kondenzátor je 

schopen pokrýt výpadek energie na 100 ms. Pro ochranu před výboji statické elektřiny 

má zdroj zapojeny rezistory s velkým odporem mezi každým vodičem a ochranou  

 

 

Obr.: 18 Příklad a vlastností napájecího zdroje [11] 
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svorkou (zemí). Jednotka zdroje by měla být uzemněna zeleno-žlutým vodičem mezi 

ochranou svorkou a ochranným vodičem. Toto propojení nemá žádný význam ve 

smyslu bezpečnostních předpisů a neodporuje tedy podmínkám platným pro sítě 

bezpečného malého napětí SELV. Sběrnicové přístroje potřebují pro bezpečný provoz 

minimální napětí 21 V při maximálním odběru 200 mW. Výjimkou jsou přístroje typu 

pohon ventilů apod. zde je nutno ověřit údaje u výrobce.[11] Pro zdroj 640 mA je tedy 

možno připojit 64 přístrojů s maximálním odběrem po 200 mW. Signalizační LED 

zdroje: Zelená = napájecí zdroj je aktívní ; Červená = zdroj je přetížen nebo možný 

zkrat mezi vodiči; Žlutá = na sběrnici se objevilo externí napětí větší než 30V. Existují 

také Decentralizované distribuované napájecí zdroje s integrovanou tlumivkou 

mnohdy jako součást přístrojů pro malé montáže pro zatížení 25 mA, 40 mA, 80mA. 

 Obr.: 19 Ochrana proti přepětí [11] 
Ochrana proti přepětí sběrnic KNX TP1 by měla být součástí integrované ochrany 

systému rozvodu síťového napětí. Ochrana proti bleskům vyžaduje vnitřní přepěťovou 

ochranu a přípojnici pro vyrovnání potenciálů. (Obr. 19) Všechny vodivé části i pro aktívní 

svodiče přepětí závazným požadavkem dle ČSN IEC 1024-1;ČSN IEC 61312-1 

3.5. KNX TP1 Telegram 

přenos po sběrnici pomocných a užitečných dat probíhá pomocí „Telegramu“. Po 

stisknutí tlačítka odešle sběrnicový přístroj na sběrnici telegram.(Obr. 20) Vysílání začne 

Obr.: 20 TP1 telegram: Doba telegramu: 20 až 40ms [11] 
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ihned poté nebo nejméně za dubu t1 co je sběrnice volná. Po odeslání čeká přístroj dobu t2  na 

potvrzení, zda byl telegram správně přijat 

 

Všechny „adresované“ sběrnicové přístroje potvrzují přijetí telegramu současně. 

Telegram se skládá z pomocných dat využívaných pro přenos po sběrnici a z užitečných dat. 

Ty poskytují informaci o události. Celá informace je vyslána ve formě 8-bitových znaků. [11] 

Telegram obsahuje také kontrolní data pro detekci chyb přenosu pro zajištění spolehlivosti. 

Rychlost vysílání je 9800 bitů/s tj. jeden bit obsazuje sběrnici 104 µs.(Obr. 21) 

Znak se skládá z 11 bitů. Spolu s prodlevou 2 bitů mezi znaky dostaneme dobu přenosu 

jednoho znaku (13 bitů) 1,35 ms. [11]. V závislosti na délce užitečných dat má telegram od 8 

až 23 znaků a potvrzovací 

telegram jen 1 znak. (Obr. 22). 

Vezmeme-li do úvahy dobu 

čekání na volnou sběrnici t1 (50 

bitů) a dobu čekání na potvrzení 

t2, přenos zprávy obsadí sběrnici 

na 20ms - 40ms.[11] Přijímací 

sběrnicový přístroj přes kontrolní 

byt ověří zda data došla v pořádku 

a odešle potvrzení. (Obr.22) 

Pokud vysílací přístroj obdrží 

NAK (nesprávně přijatá data) 

opakuje vysílání telegramu, a to 

až třikrát. Pokud je přijata 

odpověď BUSY ( sběrnice je stále 

obsazena) vyčká vysílací přístroj 

krátkou dobu t1 na nový pokus. Pokud neobdrží žádnou zprávu opakuje vysílání třikrát než 

Obr.: 21 Struktura telegramu [11] 

Obr.: 23 Potvrzení telegramu [11] 

Obr.: 23 Řídící pole TP1 telegramu [11] 
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přestane daný telegram vysílat.[11]. Pokud je jeden z adresovaných sběrnicových přístrojů 

odeslal NAK a opakuje se odeslání telegramu, je nastaven bit opakování (repeat) na (0). Tím 

je zajištěno, že přístroje, které telegram přijaly správně a provedly již příslušný příkaz jej 

neprovedou znovu. Priorita vysílání (transmission priority) se využívá pouze pokud se několik 

sběrnicových přístrojů pokouší vysílat současně. Prioritu je možno nastavit pro každý 

skupinový objekt mimo systémových funkcí, standardně je nastavena provozní nízká priorita. 

(Obr. 23).[11] 

Aby bylo možno zachytit chyby telegramu při přenosu jsou kontrolní data ve formě paritních 

bytů (kontrola znaků) [11]. (Obr.24) Každý znak telegramu je kontrolován na sudou paritu tj. 

paritní bit P bude nastaven na 

hodnotu (0) nebo (1) tak, aby 

celkový počet jedniček v bitech D0 

až D7 spolu s paritním bitem P byl 

sudý. Navíc je zde křížová kontrola 

na lichou paritu pro každou bitovou 

pozici. tj např. kontrolní bit S7 bude 

nastaven na hodnotu (0) nebo (1) tak, 

aby počet jedniček v datových 

bytech D7 a v S7 byl lichý. 11] 

 

3.6. KNX Powerline PL 110 

Možnost přenosu telegramů přes silové rozvody 230/400V je úkolem systému KNX PL 110. 

Není nutné instalovat kabelové vedení pro data a je možné využít silové vedení pro napájení 

pohonů. Odesílání telegramů probíhá přes fázový a nulový vodič. Opět je nutné propojení 

všech zařízení. I přes různorodou přenosovou charakteristiku elektrické soustavy, kterou nelze 

nadefinovat zajišťuje KNX PL 110 vysokou úroveň spolehlivosti. Zároveň je zachována 

kompatibilita s KNX TP1. „Například je možno zasunout aplikační modul do síťové spojky 

(mains coupler) pro PL 110, určené pro montáž do krabice a nahrát aplikační software do této 

síťové spojky přes sběrnici 230/400V silový rozvod.[11]. KNX PL 110 pracuje obousměrně 

v polo-duplexním režimu, tj. každé zařízení může v jeden okamžik buď přijímat nebo vysílat. 

Typickými aplikacemi KNX PL 110 jsou: 

- řízení (spínání a stmívání) světel 

- motorové aplikace (žaluzie, otevírání bran) 

- alarmy 

Obr.: 24 Kontrolní byte telegramu TP1 [11] 
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- přenos analogových hodnot 

- časové nebo centrální řízení 

- simulace přítomnosti 

- vizualizace s použitím dotykových displejů 

Vzhledem k nedefinovatelné přenosové charakteristice může být přenos telegramu přerušen. Z 

tohoto důvodu není dovoleno realizovat s KNX PL 110 aplikace, kde by ztráta telegramu 

mohla způsobit velké škody, např. řízení výtahů nebo zařízení určených pro případ nouze.[11] 

Přenosy v silových vedeních jsou standardizované v normě CENELEC EN 50065. KNX PL 

110 je právě označován touto číslovkou 110, protože se jedná o střední frekvenci vysílacího 

pásma 105,6 kHz a 115,2 kHz. Norma dovoluje maximální vysílací výkon 116 dBµV jsou 

někdy tyto zařízení taky označována jako „třídy 116“[11]. Miniaturizace posledních let 

umožnila použít nový princip přenosu dat klíčováním kmitočtu v metodě rozložení pásma. 

SFSK (Spread Frequency Shift Keying), kde kombinace bitových vzorů spolu se speciálními 

metodami detekce chyb umožňuje dosáhnout garantované úrovně rozpoznání telegramů. 

Nepřetržitá adaptace vysílacího výkonu a citlivosti přijímače umožňuje neustálou změnu 

výkonu vysílání při nepřekročení maximálního výkonu. Výsledkem je inovativní postup 

zabezpečující optimální výkon při neustálých změnách podmínek silové sítě.[11] 

 

 

 
Obr.: 25 Přenos dat KNX PL110[11] 
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Popis přenosu pracuje následovně: 

- Jestliže je vysílána (0), vysílač moduluje napájecí napětí signálem o frekvenci 

105,6 kHz 

- Jestliže je vysílána (1), je použita modulační frekvence 115,2 kHz. 

- Pro zajištění bezpečného přenosu na nejvyšší možné rychlosti je ve všech síťových 

spojkách (mains coupler) nastavena přenosová rychlost 1200 bit/s, což odpovídá 

délce bitu 833 µs. 

- Všechny síťové spojky jsou trvale v režim příjmu. Přijatý signál (také šum) je stále 

převáděn na digitální hodnotu. 

- Tato digitální hodnota je přiváděna do dvou korelátorů – pravděpodobnostní 

komparátory (Obr.25), které porovnávají přijatou digitální hodnotu s uloženým 

referenčním vzorkem. 

- V každé síťové spojce jsou dva korelátory: jeden pro (0) bit a jeden pro (1) bit 

o tyto korelátory mohou s definovatelnou pravděpodobností rozlišit, že: 

§ jde o (0) 

§ jde o (1) 

§ nelze rozhodnout (šum) bit je odmítnut[11] 

Použité speciální metody umožňují garantovat úroveň rozpoznání telegramů.  

3.7. Sdružování fázi 

Pro přenos dat po všech fázích trojfázového vedení je možno použít následující postupy: 

- u menších instalací může být dostačující pasívní spojení fázi ve spotřebičích jako 

jsou průtokové ohřívače vody nebo elektrické sporáky. Doporučeno je ale používat 

mezifázové spojky. 

- u větších instalací použít systémovou spojku s funkcí opakovače. Má 4 póly (3 

fázové a 1 střední vodič) s spojuje signály s nejvyšší možnou vysílací úrovní 

v každém fázovém vodiči. [11] 

(Obr. 26) I zde platí zásada, že 

mezifázové spojky a systémové 

spojky-opakovače nesmí být 

instalovány společně v jedné 

instalaci! Jestliže je do instalace 

vložena mezifázová spojka-opakovač 

musí být mezifázová spojka 

odstraněna!  Obr.: 26 Sdružování fázi[11] 
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3.8. Vysílání telegramu 

Ve srovnání s telegramem KNX TP1 vyžaduje KNX PL 110 při vysílání přípravné 

informace. (Obr. 27) 

3.8.1. Testovací sekvence a úvodní pole 

Slouží k automatickému nezastavení citlivosti přijímačů tedy všech síťových spojek 

kromě těch, které vysílají. Přijímače přizpůsobují svou citlivost podmínkám na síti. 

Úvodní pole (preambule field) má dvě funkce: 

- Označuje začátek vysílání 

- Řídí přístup na sběrnici 

3.8.2. Telegram 

Po testovací sekvenci a úvodním poli je odvysílán telegram stejný jako u KNX TP1 u 

kterého jsou ke každému vysílanému bytu přidány čtyři dodatečné bity kontrolních dat. Díky 

těmto kontrolním datům mohou být opraveny 1-bitové chyby a více bitové mohou být 

detekovány.[11] 

3.8.3. Systémové ID  

Každý telegram je ukončen polem, které obsahuje systémový identifikátor o délce 8 

bitů (+4 dodatečné bity 

kontrolních dat) a může být 

nastaveno integrátorem na 

hodnotu 1 až 254. Systémové 

ID 0 je rezervováno pro 

informace všem účastníkům 

tj. sběrnicovým přístrojům. Tím je zabezpečeno vzájemné ovlivňování instalací KNX PL110 

v těsné blízkosti u sebe. Každá instalace má své systémové ID a nedochází k ovlivňování 

jiných instalací telegramy určenými jiným systémovým přístrojům.  

3.8.4. Odpovědní telegram 

Odpovědní telegram (Obr.28) je odvysílán jako odezva na přijatý telegram a musí 

dorazit k vysílači v určitém 

čase. Na rozdíl od KNX 

TP1 jsou vysílány pouze 

Obr.: 27 Vysílání telegramu KNX PL110 [11] 

Obr.: 28 Odpovědní telegram[11] 
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dva odpovědní telegramy: ACK – vysílání bylo úspěšné ; NACK – vysílání nebylo úspěšné. 

Tato odpověď je používána pouze systémovou spojkou. Jestliže vysílač nedostane odpovědní 

telegram, odvysílá telegram opakovaně. Další postu závisí na tom, zda instalace obsahuje 

systémovou spojku. Odpovědní telegram nemůže být odeslán všemi adresovanými přístroji, 

ale pouze jedním akčním členem za každou skupinovou adresu. Za tímto účelem musí být 

jeden skupinový objekt nastaven při plánování instalace jako „mluvčí skupiny“ [11] 

Rozdíl v chování mezi instalací ze systémovou spojkou a bez ni názorně vysvětí 

následující příklad [11]:  

Na níže uvedeném (Obr. 29) je přístroj 1.1.7 snímač pro KNX PL110, zatímco ostatní 

přístroje jsou KNX PL110 akční členy. Snímač je aktivován a stane se následující: 

- Snímač odvysílá telegram se skupinovou adresou 5/7/33 

- Všechny akční členy telegram přijmou a analyzují. 

- Pouze akční člen 1.1.5 odvysílá odpovědní telegram ACK, protože integrátor 

nastavil příznak (vlajku) mluvčího skupiny v odpovídajícím skupinovém objektu 

pro skupinovou adresu 5/7/33 právě u tohoto přístroje. 

Platí následující: 

- Pro každou skupinovou adresu může být nastaven pouze jeden příznak ACK (pro 

jeden skupinový objekt, který je propojen s touto adresou) 

- Příznak mluvčího skupiny má být nastaven u akčního členu, který je 

nejvzdálenější.  

Jestliže telegram není přístrojem 1.1.5 přijat, nebo je přijat nesprávně, např. kvůli rušení na 

sítí, akční člen neodešle odpovědní telegram. Snímač pak jedenkrát zopakuje odesílání 

telegramu.[11] 

Instalace se systémovou spojkou (Obr. 30)[11] 

Tento příklad je stejný jen v rozvaděči je instalována systémová spojka. Přítomnost 

systémové spojky je oznámena všem přístrojům v instalaci při programování. Jestliže je 

systémová spojka přidána do instalace dodatečně, museji být všechny přístroje 

Obr.: 30 Instalace bez systémové spojky[11] Obr.: 30 Instalace se systémovou spojkou[11] 
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přeprogramovány.[11] Bez nutnoti mačkat na každém programovací tlačítko protože 

individuální adresa zůstane zachována, přepisuje se pouze byte obsahující informaci o 

přítomnosti systémové spojky.  

Takže snímač je aktivován, přistroj 1.1.5 telegram nepřijme, nebo jej nepřijme 

správně, dojde k následujícímu: 

- Systémová spojka zjistí, že nebyl odvysílán potvrzující ACK telegram a opakuje 

telegram 

- Přístroj 1.1.5 nyní telegram přijme a odvysílá potvrzení ACK. Přenos je ukončen. 

- Jestliže 1.1.5 stále nepřijal telegram (nepřišlo ACK od 1.1.5), systémová spojka 

odešle NACK. 

- Snímač přijme telegram NACK a přenos je ukončen. 

Platí následující: 

- Pro každou skupinovou adresu může být nastaven pouze jeden mluvčí skupiny. 

Toto nastavení se provádí pomocí příznaku ACK aktivovaného pro jeden ze 

skupunových objektů propojených s touto skupinovou adresou. 

- Příznak mluvčího skupiny má být nastaven u akčního členu, který je 

nejvzdálenější. 

- Systémová spojka musí být instalována v centrálním bodě instalace (v rozvaděči). 

- Je povolena pouze jedna systémová spojka v rámci jedné instalace. V případě 

rozsáhlejší KNX/EIB instalace, kde je několik KNX Powerline oblastí, musí být v 

každé oblasti instalována systémová spojka se svým vlastním Systémovým 

identifikátorem.[11] 

3.9. Řízení přístupu na sběrnici 

K zabránění kolizím na sběrnici je u obou systémů jak KNX TP1 tak KNX PL110 

potřebná procedura řízení přístupů. Pro vysoký šum v rozvodné síti 230/400V nemůže být 

přístup odvozen od napětí na sběrnici jako v případě KNX TP1. Proto je problém kolizí 

vyřešen speciálních časových úseků. Každá síťová spojka může vysílat pouze během určitých 

časových úseků. Jestliže by přesto zahájilo několik síťových spojek vysílání současně 

detekuje síťová spojka kolizi a určí novou náhodnou prioritu pro vysílání telegramů. 

3.10. KNX RF bezdrátový standard pro inteligentní budovy 

V budově nebo místnosti, kde je problematické provést klasickou instalaci nebo je 

potřeba zapojit bezdrátové senzory, je vhodné využít bezdrátovou komunikaci. Je nutno 

nicméně vzít v úvahu vyšší pořizovací hodnotu a specifické vlastnosti bezdrátového přenosu: 

latenci časů, rychlost přenosu dat, frekvenční rozsah. reflexe a rušení. Je také nutné počítat 
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s interním zdrojem energie. Senzory často využívají napájení prostřednictvím baterií, pohony 

jsou ve většině případu napájeny ze silové sítě. Čili čistě bezdrátové sítě vlastně neexistují 

vzhledem k nutnosti přivedení silového napájení! Delší životnost baterií dosahují výrobci 

úspornými programy nebo získávání energie z okolního prostředí. Rozlišení mezi logickou 

(1/0) je modulován na střední kmitočet 868,3 MHz s modulací ± 48 kHz ± 80 kHz ke 

spolehlivému rozlišení logických hodnot. KNX RF využívá bez licenční pásmo 868 MHz 

přiděleno ISM pro průmyslové, vědecké, lékařské a soukromé aplikace.[22] Není tomu tak 

však globálně, všude proto je třeba pořizovat zařízení určené na konkrétní trh. Je také třeba 

počítat s omezením daným standardem který určuje vysílací dobu maximálně 36 sekund 

v každé hodině. Oproti běžným Wi-Fi sítím na pásmu 2,4 GHz má vysílání na frekvenci pod 1 

GHz dvojnásobný dosah proto je možné ve volném prostoru počítat s dosahem 150m 

v zastavěném prostoru 30m. Při realizaci 

v budovách se reálně navrhuje  

dosah 20m pro rezervu dosahu signálu a 

využívají se opakovače signálu ke zvýšení 

dosahu.[22] Tyto opakovače standardu 

KNX RF mají doplňkovou funkci paměti 

posledních čísel telegramů, 

takže telegramy již realizované jsou 

vyřazeny a zabraňuje se tím recirkulaci 

telegramů. Výše popsaná střední 

frekvence 868,3 MHz je klasická KNX RF Ready v současné době se začíná pro specifické 

aplikace používat tzv. KNX RF Multi, která umožňuje přepnutí kanálu (např. F1, který je 

shodný s kanálem použitým v KNX RF Ready) (Tab.:4) na jiný rychlý rádiový kanál (F2 a F3 

rychlost přenosu dat 16384 kb/s), nebo dva pomalé kanály (S1 a S2 mají datovou rychlost 

8,192 kbit/s). Rychlé kanály jsou určeny pro aplikace ovládané manuálně, jako je řízení 

osvětlení, žaluzií apod., zatímco pomalé kanály jsou pro přístroje, které nejsou trvale v režimu 

příjmu, jako systémy řízení vytápění klimatizace a ventilace.[22] 

Zatímco přenos dat (pracovní cyklus) v F1 a F2 může být 1% nebo 0,1% při maximálně 25 

mW, v kanálech F3 a S1 mohou dosahovat až 100% z maxima 5 mW (ale mezi 5 mW až 25 

mW opět jen 1%). Přenosová rychlost dat v kanálu S2 je omezena na 10% při maximálně 25 

mW. Ačkoli přístroje jsou schopné odesílat telegramy vždy, jsou přepnuty do spánkového 

režimu omezujícího jejich spotřebu až o 80% v rychlých kanálech a až o 99% v pomalých 

kanálech a periodicky se probouzejí pro příjem telegramů.[22] Pro zajištění kompatibility 

mezi jednokanálovými a vícekanálovými přístroji bylo navrženo schéma kompatibility, ke 

Parametry RC1180-KNX Jednotky 
Frekvenční rozsah 868.0 – 870.0 MHz 

Počet kanálu Ready/Multi 1/5 (12) ch. 
Max počet kanálů na modul 12 ch. 

Max připojených zařízení 64 nodes 
Datová propustnost 32.768 kchip/s 
Max vysílací výkon 10 dBm 

Citlivost -102 dBm 
Napájecí napětí 2.0 – 3.9 Volt 

Spotřeba proudu, RX / TX 24 / 37 mA 
Spotřeba proudu, SPÁNEK Typ 0.3 uA 

Provozní teplota -40 to +85 °C 

Tab. 4 KNX RF ready/multi [11] 
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kterému nově vyvíjené jednokanálové přístroje nyní používají delší úvodní formuli. 

Vícekanálové přístroje musí být možné upravit na jednokanálové. KNX RF Multi pracují s 

možností ověření správnosti doručení telegramu: rychlé, přímé odsouhlasení (Fast IACK) lze 

obdržet až od 64 jednotlivých příjemců. Není-li doručen Fast IACK, přenos telegramu se 

automaticky opakuje. V rozsáhlých instalacích mohou být využity retranslátory pro další  

přenos telegramů ke vzdálenějším místům v instalaci. Pro propojení mezi KNX RF a KNX TP 

se používají  

mediální spojky.[22] Jeden telegram míří najednou více sběrnicových přístrojů, např. 

současně sepnout několik svítidel. KNX RF telegramy jsou sestaveny z několika datových 

bloků oddělených vždy poli s ověřovacím součtem [22] (Tab.5) První, kontrolní pole (Tab.6) 

obsahuje údaje o délce telegramu, o přenosové kvalitě (příjmové podmínky), stav baterie u 

KNX RF přístrojů s baterií a informaci o tom, je-li přístroj jednosměrný nebo obousměrný. 

Druhé pole obsahuje KNX sériové číslo nebo adresu domény. 

Sériové číslo je zadáno výrobcem a nelze je změnit, zatímco adresa domény je vygenerována. 

Třetí pole je ověřovací, které dovoluje příjemci prověřit, zda telegram byl odeslán bez chyb. 

Kromě toho, další kontrolní pole a ověření bytů je ve druhém datovém bloku (Tab.7) Ten 

sestává z fyzické adresy zdroje (individuální neboli přístrojové adresy), cílové adresy a 

užitečných dat. Cílovou adresou v programovacích telegramech je fyzická adresa 

programovaného přístroje, v běžném provozu pak skupinová adresa. Užitečná data jsou 

aktuálními odesílanými informacemi – informace pro příjemce (příkaz, zpráva o aktuálním 

provozním stavu apod.). 

V závislosti na objemu přenášených dat může KNX RF telegram obsahovat i další datové 

bloky.[22] 

KNX RF telegram 

Synchronizace Datový 

blok 1 

Ověření Datový 

blok 2 

Ověření Datový 

blok… 

Ověření Synchronizace 

Tab. 5 Struktura telegramu KNX RF [11] 

Tab. 6 Skladba prvního datového bloku v KNX RF telegramu [11] 
Datový blok 1 

Kontrolní pole Sériové číslo nebo adresa domény Ověření 

 

Tab. 7 Skladba druhého datového bloku v KNX RF telegramu [11] 

Datový blok 2 

Synchronizace Fyzická 

adresa zdroje 

Cílová fyzická adresa 

nebo skupinová adresa 

Kontrolní pole Data Ověření 
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4. Vzorový příklad bytu seniorů - úvodní motivace 

K uvažování o inteligentním bytě pro seniory mne přivedl příběh kolegy a jeho otce. 

Senior je pohyblivý v mezích zdravotních komplikací pohybového ústrojí a soběstačný. Zajde 

si sám nakoupit a je schopen si sám zabezpečit základní hygienické potřeby. Praní prádla 

obstarává jednou v týdnu manželka kamaráda v automatické pračce se sušičkou a žehlí se jen 

prádlo, které to bezpodmínečně vyžaduje. Úvahy o zabezpečení sociálních služeb kolega 

zavrhl protože otec byl silně fixován na ženu a jako vdovec nesnesl v bytě pohyb někoho 

„cizího“ natož aby se s čímkoliv pohybovalo nebo měnilo. Doposud by se zdálo, že tyto 

zkušenosti jsou v přímém  rozporu  s nutností aplikace automatizace bytu seniora. Situace se 

ale začala měnit . První signál byl vcelku bagatelní. Senior dostal chuť na brambory s mlékem 

a rozhodl si je sám uvařit. Samozřejmě došlo k vyvaření vody, a kdo někdy cítil spálené 

brambory na plotně ví, o čem píši. Tento příběh by mohl být i humorným příběhem kdyby se 

do měsíce neopakoval. Po konzultaci s ošetřujícím lékařem, byla konstatována diagnóza, která 

ve svém důsledku znamenala pozvolně se zhoršující stav a začínající neschopnost uvědomění 

si okamžité situace. Pozvolnost nástupu choroby byla více než rok, kdy kamarád a hlavně 

sousedi seniora měli oprávněné obavy o bezpečnost. Nebylo to sice příliš časté, ale i jeden 

únik plynu po nepovedeném vaření udělal mezi sousedy panelového domu své. Naštěstí bylo 

teplo a senior si větral. Dalším problémem se ukázalo koupání, kdy zvyk nejdříve si napustit 

vodu byl z pohledu bezpečnostního problém. Škodu u sousedů po vytopení uhradila 

pojišťovna, ale začal cílevědomý tlak ze strany sousedů v domě o řešení tohoto problému. Vše 

se táhlo více než rok než se uvolnil prostor v domě s pečovatelskou službou a kamarád mohl 

otce umístit. Bohužel se zde jasně ukázala nemožnost přesazovat stromy, které zakořenily 

jinde a senior ač fyzicky v pořádku začal natolik strádat odloučením od blízkých věcí, že se 

rozhodl odejít z tohoto světa. 

Tento úvod byl nutný k pochopení mé motivace na prahu seniorského věku začít 

uvažovat o pomoci technologií s tímto problémem. Bohužel kolegovi již pomoci nemohu, ale 

úvahy zůstaly a v rozsahu této práce se pokusím nastínit možné postupy, náklady a hlavně 

problémy spojené se zvýšením bezpečnosti života seniora a odstraněním některých „strachů“, 

které mohou provázet tento úsek života.   
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4.1. Definice potřeb 

Základní dělení potřeb z technického hlediska je možno rozdělit na: 

- Bezpečnostní vypínání 

o plyn 

o voda 

o elektřina 

o zabezpečení obydlí (bytu) 

o oheň  

Se zdůrazněním bezpečnosti okolí a případným varováním před rizikovými stavy. U 

zabezpečení obydlí jde především o zámky, kamerový systém, a v neposlední řadě o panik 

tlačítko k přivolání okamžité pomoci rodiny prostřednictvím GSM brány nebo zdravotních či 

bezpečnostních složek. A případně instalace zvukové a světelné signalizace v přístupových 

prostorách obydlí k informování sousedů ( dle místních podmínek). 

- Komfortní regulace 

o osvětlení 

o topení 

o regulace osvětlení a větrání 

V panelových domech s centrálním vytápěním se jedná o částečnou regulaci tepelné 

pohody s cílem uspořit náklady vhodnou regulací. Osvětlení s možností regulace intenzity a 

větrání buď přímou regulací oken, nebo formou žaluzií. 

- Komunikace s okolím 

o telefon 

o televize, rádio 

o internet 

Tyto komunikační prostředky sice jsou zbytné, ale mohou dosáhnout znatelného 

úspěchu v komunikaci mezi seniory a rodinou zvláště když je ze vzdálenějších lokalit a také 

zabezpečují další potřeby seniora s ohledem na odbourávání „strachů“ jak bylo uvedeno dříve. 

 

4.2. Volba technologie 

Pro systém technologie KNX mne vedly důvody čistě praktické. V počátku jsem se 

snažil upozadit všechny systémy komunikující prostřednictvím bezdrátových sítí. Toto 

propojení bude použito pouze v prostorách neumožňující jiný typ montáže obvykle 

z estetických nebo prostorových důvodů. Snímače a v menší míře akční členy systému 

inteligence KNX budou komunikovat s hlavní linii KNX. Na výběr z technologie KNX 
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zůstalo datové spojení kroucenou dvoulinkou TP1 a modulací silového rozvodu PL 110. Ke 

zvážení zůstaly ekonomické parametry realizace rozvodu. V případě našeho modelového bytu 

v panelovém domě odpadá i největší nedostatek nové instalace tj. pokládání kabelů pod 

omítku. Většina rozvodů v panelových domech je realizována v rozvodnách lištách a je teda 

jediný problém, a to souběžné vedení silových rozvodů s datovými a to standard KNX řeší. 

Proto jsem se rozhodl pro instalaci KNX TP1 zvláště když cena certifikovaných kabelů KNX 

TP1 vychází na cca 20-30 Kč za metr v maloobchodě. Například: JB KSK224/30 KABEL 

SBĚRNICOVÝ KNX YCYM 2X2X0,8 (30M) stojí 878,-Kč za 30m [12]. Při průměrné 

velikosti bytu od 50 m2 do 80 m2 se jedná o nevýznamnou položku v realizačním rozpočtu. 

Tato volba přináší i výhodu využití volného páru vodičů. 

4.3. Aktivní prvky bezpečnostní instalace 

Bezpečnostní ventil plynu je možno použít standartní výrobky mnoha výrobců např. 

havarijní ventil pro plynná paliva s ručním ovládáním [28]. Tento ventil má výhodu v ručním 

ovládání z místa a je tak schopen i nahradit stávající uzávěr plynu. Obdobně je možno volit 

z nepřeberného množství elektromagnetických ventilů jak v provedení otevřené bez napětí, 

tak zavřené bez napětí, které jsem zvolil k montáží v našem příkladu. Vyrábějí se samozřejmě 

i v různém připojovacím provedení tak i s ovládacím napětím. Samozřejmě s ohledem na 

sběrnici KNX jsem zvolil provedení 24V bezpečné malé napětí. V cenových relacích od 

1500,- Kč až k 7000,- Kč. [13] v našem případě jsme zůstali u nejnižší cenové hladiny 

vzhledem k umístění ventilu v šachtici a tudíž bez estetického vlivu na prostředí.  

Ovládání systému je možno svěřit buď akčnímu členu 

jak obchodně uvádí např. siemens: „Akční členy Schneider 

Electric splní všechny vaše požadavky. Schneider Electric 

nabízí pro každou aplikaci ty pravé spínací akční členy, které 

vynikají především svou jednoduchou instalací. Spínací akční 

členy jsou dostupné ve 2-násobné, 4-násobné, 8-násobné a 

12-násobné verzi. "x-násobné" označuje počet spínacích 

kanálů. Problémem nejsou malé ani velké zátěže! Spínací 

akční členy jsou k dispozici od 6 A do 16 A s elektronickým nebo mechanickým manuálním 

režimem ovládání. Vybrané akční členy nabízí funkci detekce proudu, která měří proudovou 

zátěž každého kanálu, počítadlo provozních hodin a sepnutí každého kanálu a integrovaný 

měřič výkonu.“[14] Nebo je možné použít přímého řízení z relé Q1 centrální jednotky. 

V našem případě zvoleno první řešení akčním členem, byť při reálné instalaci je nutno zvážit i 

efektivitu novinky fa Siemens Synco living QAX913 o které se zmíním dále. Při takové 

Obr.: 31 Akční člen Siemens[14] 
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rozsáhlém zásahu v elektroinstalaci předpokládám již uvedení do normovaného stavu pro 

následnou elektro revizi. Z tohoto důvodu bude instalován proudový chránič a případně 

předělána elektroinstalace, aby vyhovovala normám v roce realizace. Proto nebudeme do 

tohoto systému zasahovat jinými bezpečnostními prvky na bázi KNX než těmi instalovanými 

v souladu s předpisy. 

Bezpečnostní zámek je jednou z nejdůležitějších věcí vyvolávající pocit bezpečí a 

zároveň i jedním z velkých „strachů“ ze ztráty klíčů. Proto jsem zvolil bezpečnostní 

identifikaci na základě biometrických údajů spolu s elektronickým záznamem dění před 

vchodovými dveřmi. [15] Popřípadě je možno volit levnější variantu, ale pro komplexnost  

zabezpečení s integrací bezpečnostních čidel na okna, popřípadě prostorová pohybová čidla 

v jeden bezpečnostní komplex včetně panik tlačítka, jsem zvolil tuto komplexní variantu byť 

cenově významnější cca 20 000,- Kč. Komplexnost tohoto řešení, ale umožňuje centrální 

instalaci pro celý dům vzhledem ke kapacitním 

možnostem až 500 otisků prstu je možné ve 

spolupráci se správcem nebo majitelem objektu řešit 

tuto bezpečnostní nákladovou položku v rámci 

zabezpečení domu spolu s položkou protipožární 

bezpečnosti. [16] 

„Na tomto místě je nutné zdůraznit, že 

systémy elektrické zabezpečovací signalizace a 

elektrické požární signalizace podléhají vlastním 

předpisům a nelze je jednoduše propojit s KNX 

instalací, ačkoliv přístroje KNX jsou schopné 

minimálně v EZS plnit stejné funkce. Legislativní 

opatření umožňuje pouze jednostranný tok dat, a to 

od EZS a EPS do KNX, nikoliv oboustranně. 

Komunikace se pak realizuje na straně ústředen 

přenosem kontaktů. Pokud se jedná o rozšíření 

KNX o bezpečnostní funkce bez požadavku na 

bezpečnostní certifikaci, je takové rozšíření možné. 

Komunikace s ostatními systémy MaR a BMS se 

standardně zabezpečuje přes softwarové rozhraní 

OPC server. Komunikace je plnohodnotná a oboustranná.“[16].Proto ač v bytě budeme 

instalovat protipožární čidla a čidla kvality ovzduší reagující na únik plynů bude se jednat o 

samostatnou technologii napojenou na sběrnici KNX prostřednictvím binárních a analogových 

Obr.: 32 Meteo stanice KNX[14] 
 

Obr.: 33 Modul integrující zabezpečovací 
systém INTEGRA s KNX systémem[17] 
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vstupů popřípadě snímačů fyzikálních veličin. Nebo jako v našem případě zvolit integrační 

modul “Modul INT-KNX integruje zabezpečovací systém INTEGRA s KNX systémem, takže 

ústředna může ovládat aktory připojené ke sběrnici KNX a zařízení na sběrnici mohou ovládat 

zabezpečovací systém.”[17] a využít certifikovaný protipožární systém aplikovatelný i do 

jiných prostor domu. Tento postup využití integračních modulů třetích stran je v rámci 

rozšíření systému KNX velkým přínosem a umižňuje rozšiřovat a propojovat stávající 

systémy s novými KNX systémy. Cenové vyjádření pro tuto položku je cca 4300,- ustředna 

Integra a modul KNX 3500,- detektory se cenově pohybují cca 700,-Kč. [17] Je třeba 

poznamenat, že technologie KNX je relativně mladá a každy rok přichází s novými produkty 

již přímo integrovatelnými do systému. To se týká i bezpečnostních protipožárních hlasičů, 

jejichž certifikace dle standardu KNX není jen záležitostí standartizačních orgánů, ale i 

různých protipožárních předpisu a nařízení aplikovaných ve světě. Tato situace částečně 

komplikuje situaci na trhu s výrobky KNX. Opět zdurazňuji, že toto omezení lze obejít 

vstupními prvky KNX binárními nebo analogovými dle napojených snímačů. Například 

výrobky české firmy Jablotron, která je v oblasti elektronizace bezpečnosti významným 

hráčem na čekém trhu.[18] Všechny tyto výše zmíněné prvky, zámky, bezpečnostní závory 

nebo čidla umožňují,  ať již integrované KNX nebo samostatné ve formě ústředen 

propojených se systémem KNX montáž prvků 

přímého bezpečnostního vstupu tzv. panik tlačítka. 

Poplachlze vyvolat jak lokálně tak i prostřednictvím 

GSM karty napojené na pult centralizované 

ochrany. Nákladovost tohoto on-line řešení je v 

řádu korun měsíčně a mnohé samosprávy poskytují 

seniorum tuto službu zdarma. 

Jedním z posledních bezpečnostních prvků 

je instalace KNX čidla detekce kapalin v koupelně 

popřípadě v kuchyni. Jedním z nejlevnějších řešení 

je záplavový senzor Jablotron LD-12 má dva 

výstupy - jeden je aktivní pokud je senzor ponořen, 

druhý je aktivní pokud je "na suchu". Za řádově 

300,-Kč získáme jednoduchy detektor a jeho 

napojením na vstupně výstupní jednotku jej 

zaintegruje do systému KNX. Je také možno použít 

bezdrátovou jednotku KNX RF Detektor úniku vody QFP910. Tento detektor pto zajímavost 

stojí cca 3500,- Kč a pro naši instalaci by bylo potřeba ještě jednotku RF přijímače k zapojení 

Obr.: 34 Záplavový senzor LD-12 [19] 

Obr.: 35 Detektor uniku vody KNX RF 
QFP910 [20] 
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do systému KNX TP1 v ceně řádově 5000,- tato jednotka by zároveň mohla slozžit I dalším 

bezdrátovým snímačům. Našim účelům, ale nevyhovuje pro nutnost napájet jednotku AA 

bateriemi 1,5V a nutností jejich výměny co 3 měsíce. [20] Bohužel současný trn nenabízí 

podobný detektor jako je LD-12 společnosti Jablotron pro montáž do přepadového otvoru 

vany nebo dřezu. Tyto kontakty umístění v přepadu by byly schopny signalizovat přílišnou 

hladinu vody hrozící přetečením a tím i preventívně bránit zaplavení bytu oproti standartním 

detektorům, které pouze minimalizují škody. V současné době se pokouším tuto myšlenku – 

technickou inovaci autorsky ochránit a nabídnout výrobcům detektoru k realizaci.  

  

 

4.4. Aktívní prvky komfortní instalace 

Regulace osvětlení, stínění a ohřevu budov je  hlavní doménou systémů KNX dneška. 

Je nabízeno nepřeberné množství regulátoru stmívačů osvětleni  pro naši potřebu. Zde volíme 

stmívací prvky s montáží do elektroinstalační krabice 

standartní hloubky 60mm s možností regulace do 250VA 

bez nežádoucího vlivu na síť. Osvětlení lze vypínat a 

zapínat, lze také stmívat, a to jak výkonově přes 

stmívače, tak analogově přes předřadníky 0-10V, 

digitálně DSI a digitálně DALI s plným využitím všech 

funkcí DALI, včetně pořadí svítidel. Všechny způsoby 

lze samozřejmě realizovat i samostatně, ale jen v KNX lze plně využít všech způsobů 

ovládání s vazbou na ostatní ovládaná zařízení, jako jsou žaluzie, promítací plátna, vytápění a 

klimatizace. Nejčastějším ovládacím prvkem bývá přítomnostní čidlo, které indikuje 

přítomnost člověka v místnosti a podle toho ovládá osvětlení a vytápění, dále indikuje 

intenzitu osvětlení v místnosti a podle přírůstku denního osvětlení stmívá umělé osvětlení od 

0% do 100%. Je zde také přímá návaznost na regulaci venkovního osvětlení formou 

motorických žaluzií a radiátorových regulačních hlavic.  Scény se obvykle ovládají 

multifunkčním tlačítkem s integrovaným termostatem.[21] Spolu se snímačem intenzity světla 

tvoří regulační dvojicí schopnou navodit světelnou pohodu v bytě tj. scénu. Bohužel za cenu 

cca 8000,- Kč [20] Typickou scénou v prostředí KNX, kdy na jeden požadavek stisk tlačítka  

reaguje osvětlení, které se ztlumí, případně vypne, zatáhnou se žaluzie a spustí se televizor. 

Na další požadavek třeba jiného tlačítka se vypne televizor zvednou se žaluzie a osvětlení se 

rozsvítí jen na předem zvolenou intenzitu nebo na intenzitu korigovanou podle příspěvku 

denního světla v bytě. Multifukční tlačítka mívají obvykle více než jednu spínací kolébku, 

Obr.: 36 Kombinovaný́ stmívací akční 
člen 230 V AC, 50 až 210 VA,[14] 
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spíš tak tři až pět a tudíž lze z takového tlačítka ovládat více výstupů – osvětlení, vytápění, 

žaluzie, a případně nějakou scénu. Většinou mívají integrovaný́ termostat, na displeji se 

zobrazuje aktuální teplota v místnosti pro ovládání topení. Samotným prvkem ovládání je 

dotyková obrazovka s velikostí přibližně 180 x 214 mm v zápustném provedení, a to jak pod 

omítku, tak například do nábytku. Z hlediska ovládání se obvykle nejprve zobrazí nabídkové 

menu a po odskoku do vybrané oblasti virtuální tlačítka pro požadované funkce a scény s 

indikací aktuálního stavu. Používají se všude tam, kde 

by množství tlačítek přesáhlo únosnou míru, ať již z 

hlediska orientace v nabídce anebo estetiky. [21] 

Realizaci motorického posuvu žaluzií nebo rolet 

zvolíme osvědčené výrobce např. [23] kde cenové 

relace pohonů je od 2000,- do 4000,- popřípadě [24] 

kde kompletní motoricky ovládaná roleta vychází na 

4000,-Kč k ovládání použijeme výstupní jednotky 

jednotky TRB201 (Obr.36) v ceně 3000,- které jsou 

schopny ovládat elektrické pohony do 16A. 

K ovládání tepelné pohody z topných radiátorů 

ústředního topení je možno použít moduly nahrazující 

stávající termostatické ventily jako například 

bezdrátový́ systém regulace prostorové teploty pro 

dvě zóny, maximálně 6 regulačních servopohonů 

SSA955, komunikace KNX RF, 868 MHz dodávanou 

jako startovací sadu za 14400,-Kč za sadu obsahující 

centrální jednotku QAW912 a 4x regulační 

servopohon SSA955(Obr. 37) . Tato sada je vybavena 

i prostorovým čidlem k měření teploty a je ji možno 

napojit i externí čidla a nabízí se i řešení využít 

samotného termostatického  pohonu  na ventil topení 

SSA61 podobného vzhledu jak na (Obr.37).  Řídicí 

signál 0 až 10 V DC, napájení 24 V AC/DC, doba 

přeběhu 34 s. za cenu 2763,- Kč za kus. Tyto ventily je možno napojit na rozvod KNX TP1 

popřípadě využít rozvod  KNX PL100  a ventil SAA31 s napájením 230V a ušetřit tím jeden 

vodič. Je zde na zvážení uživatele a místních podmínkách, kterou variantu zvolit.  

 

Obr.: 37 Výkonové ovládání [20] 

Obr.: 38 Sada QAW912 a 4x SSA955[20] 
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5. Systém Synco™ living bezdrátová domácnost 

Již při úvahách možného systému řízení bytu seniora bylo nabízeno bezdrátové 

existující řešení společnosti Siemens. Pro řízení a systém regulace vytápění, chlazení, 

ventilace, klimatizačních jednotek, řízení osvětlení a rolet, odečet spotřeby tepla, chladu, teplé 

a studené vody, plynu a elektrické energie, Synco living lze kombinovat s ostatními regulátory 

a dalšími přístroji s komunikací KNX.[25] Ač propagační materiál hovoří o detektoru kouře 

nejedná se o protipožární zařízení, ale spíše o detektor CO2 kvality ovzduší ve většině případů 

kombinovaný s měřičem vlhkosti. Základový́ modul pro aktivní 

prostorová čidla do rámečku, s volitelným výstupním signálem 

aktivního čidla DC 0-10 V, DC 2-10 V, DC 0-5 V, DC 0-20 mA, 

DC 4-20 mA nebo DC 0-10 mA, reléový́ výstup s možností volby 

veličiny a spínací hodnoty, napájení 24 V AC/DC [25](Obr. 

39) Celý modul čidla se skládá ze základové stanice (Obr. 39) a 

zásuvného modulu v ozdobném rámečku pro povrchovou montáž. 

Pokud toto omezení překleneme řešením zásuvného modulu KNX 

do certifikované protipožární ústředny EPS můžeme získat systém k řízení bytu ze všemi 

požadovanými vlastnostmi. V našem případě by jsme osadili bezpečnostní ventily vody a 

plynu výstupním členem RF KNX pro ovládání výstupních členů, pro montáž do 

přístrojových krabic, funkce spínání ZAP / VYP, stmívání, nahoru / dolů, jednosměrný 

přístroj vysílač, napájení 230 V AC. Umístěny by byly v prostoru vypínání vody a plymu 

v montážní šachtici spolu s napájením systému KNX. Jako ovládací jednotka by byla použíta 

jednotka Centrální jednotka systému QAX913-CS (Obr.40) pro nezávislé řízení teploty v 

jednotlivých místnostech (vytápění/chlazení), nezávislý časový program a provozní režim až 

pro 12 místností, předregulace teploty 

topné vody pro dvě skupiny místností, 

řízení ventilace, snímání naměřených 

hodnot z měřičů spotřeby tepla, vodoměrů, 

elektroměrů a plynoměrů (M-Bus, 

impulzy), napájení 230 V AC[25]. 

K řízení topení by byl využit servopohon  

SSA955  napájený dvěma tužkovými 

bateriemi AA. K ovládání světel a žaluzií by opět mohl být použit modul TRB521 s 

1výstupem pro řízení rolet a žaluzií a 2 vstupy, pro montáž do elektroinstalačních krabic, 

ovládá sevstupními členy nebo dálkovými ovladači Hager tebis RF KNX nebo systémem 

Obr.: 39 Čidlo CO2 (0 až 2000 
ppm) VOC (0 až 100 %)[25] 

Obr.: 40 Řídící jednotka QAX913-CS[25] 
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Synco living nebo běžnými instalačními tlačítky[25]. Nebo bezdrátové zásuvky TRC270F RF 

KNX dálkově ovládané pro zasunutí do běžné zásuvky, opět se ovládá  běžnými instalačními 

tlačítky nebo systémem.(Obr 41). Popřípadě by jsme využili Univerzální RF KNX modul s 5 

relátky pro spínání výstupních zařízení RRV934. A opět by jsme využili i 

externí záplavové čidlo QFP910 detektor zaplavení, jednosměrná 

bezdrátová komunikace KNX, bateriové napájení 2 x 1,5 V AA, pouze pro 

QAX913 [25]. Určitou výhodou KNX je i dálkové měření spotřeby vody a 

její rozůčtování pomocí modulu WRI982 pro připojení měřičů spotřeby 

tepla, vodoměrů, elektroměrů, plynoměrů, obousměrná bezdrátová 

komunikace KNX, napájení 230 VA. a dálkového radioveho modulu k 

„naklapnutí“ (Obr.42) na stavající měřící přístroj vody a zabezpečující 

dálkový přenos naměřených hodnot popřípadě měřič odevzdaného tepla 

WHE552-D1 k měření spotřeby tepla. (Obr.43). Tyto měřiče mohou 

v kombinaci a regulací tepla výrazně uspořit náklady na vytápění a 

částečně tak vrátit investované prostředky do pořízení. To hlavně znamená 

individuální regulaci v místnosti nebo bytě. Je možno s centrální jednotky 

řídit až 12 prostorů, nezávisle na sobě v každem z nich mít samostatnou 

prostorovou teplotu s minimálním regulačním rozptylem ± 0,2 °C oproti 

běžným termostatům s rozptylem 2°C, to znamené udržet teplotu v mezich 

19,8°C až 20,2°C. Potenciální úspory energie závisí také na chování 

obyvatele. Například obyvytelé mohou zvýšit úspory energie 

automatickým stahováním předokenních rolet na noc (vhodné čidlo 

meteorologické nebo intenzity venkovního osvětlení), automatickým 

ztlumením vytápění a ventilace, když nejsou doma (prostorové čidlo 

přítomnosti v bytě), vypnutím světel v noci,  když nejsou doma, 

ztlumením světel stmívačem a snížením požadované teploty.(Kombinací 

čidel jak venkovních tak interierových spolu s bezpečnostními čidly 

přítomnosti). Údaj z propagačních letátu fa Siemens hovoří o „Pro vás to 

může znamenat úsporu až 30 % energie na vytápění a pro životní prostředí 

nižší emise CO2. Se systémem Synco living může vaše domácnost získat 

Energetickou účinnost třídy A (dle normy EN 15232 “Energetická 

náročnost budov – Vliv automatizace, řízení a správy budov”).“ 

 

Obr.: 41 Zásuvka 
TRC270F[25] 

Obr.: 42 Rozdělovače 
topných nákladů 
WHE..[25] 

Obr.: 43 Radioadaptér 
k naklapnutí na 
vodoměr pro dálkový 
odečet vody[25] 
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5.1.  Náklady vzorové instalace Synco™ living 

Pro novou technologii je příkladná snaha výrobce najít prostor na trhu a je schopen 

tento prostor i uměle vytvořit na (Obr. 44) je znázorněn dvou podlažní rodinný dům stavěný 

dle projektu inteligentního domu fa Siemens. Tím, že se jedná o bezdrátovou technologii 

umožnilo projektantům využít dokonale prostor domu a ukázat budoucím uživatelům jeho 

výhody. problém nastane pokud se přikročí k realizaci již postaveného domu. Je logické, že se 

musí připočítat vícenáklady spojené s instalací na stávající technologii jak již topení, tak 

například montáž motorických žaluzií, ať již předokenních nebo interiérových.  Pokud tedy 

projektujeme nový dům nebo byt, popřípadě realizujeme celkovou rekonstrukci je možno 

uvažovat o realizaci. 

Na základě nabídkového řízeni vzorové instalace rodinného domu Synco™ living nabízenou 

v rámci propagace technologie je v (Tab.8) uveden rozpočet této instalace obsahující:   

• Spínání (20 okruhů) a stmívání (4 okruhy) osvětlení s využitím systémových ovladačů 

triton® v hlavních obytných místnostech 

• Spínání osvětlení snímači pohybu na chodbách a schodištích 

• Ovládání (18 okruhů) žaluzií, 2 střeš. oken a venkovní markýzy 

• Individuální regulace teploty v hlavních obytných místnostech, ovládání ventilace na 

toaletách a v koupelnách 

• Funkce světelných scén v hlavním obytném prostoru, funkce centrálního vypnutí při 

odchodu  

Obr.: 44 Vzorový dům dle marketingu Siemens[26] 
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• V obytné hale přidán vestavný́ ovládací panel s dotykovým displejem a vlastním 

vizualizačním programem pro komfortní ovládání celého domu s možností dalších 

funkcí jako jsou např. časové programy, audio a video funkce, MP3, internetová 

komunikace, mluvené a grafické vzkazy, zobrazení kamer, funkce domácího 

interkomu, simulace přítomnosti, řízení technologií atd. Dále bude doplněna GSM 

komunikace pro ovládání domu prostřednictvím mobilního telefonu a dále propojení 

se systémem EZS pro zvýšení bezpečnosti.[26] V příkladu se jedná o použití 

bezdrátové technologie KNX a komponent určených pro tuto technologii.  

 
Tab. 8 nabídkový rozpočet vzorového domu[26] 

Název Kč/ks ks Kč celkem 

Busch-triton® – snímač jednonásobný 4098 5 20490 

Busch-triton® – snímač s termostatem 3násobný 8489 8 67912 

Busch-triton® – snímač s termostatem 5násobný 11329 4 45316 

Busch-Wächter® – snímač 180 komfort vícenásobná čočka 3188 5 15940 

Sběrnicová spojka pod omítku 2288 5 11440 

Busch-Wächter® – 220 KNX Professional Line 7072 4 28288 

Elektrotepelná ovládací hlavice ventilu, 230V 990 16 15840 

ABB – ComfortPanel® 76922 1 76966 

Rámeček vzhledový pro ABB – ComfortPanel® 7106 1 7106 

Lišta vzhledová pro ABB – ComfortPanel® 1672 1 1672 

Modul sběrnicové spojky pro ABB – ComfortPanel® 7904 1 7904 

Krabice montážní pro ABB – ComfortPanel® 1779 1 1779 

KNX prvky rozvaděče 

Řadový napájecí zdroj 30V, 640 mA 9334 2 18668 

Vestavná přepěťová ochrana 1612 2 3224 

Řadová linková spojka 9702 1 9702 

Řadové rozhraní USB 6318 1 6318 

Řadový spínací akční člen 12násobný, 10A 12870 2 25740 

Stmívací akční člen 4x315W až 1x 1260W 14664 1 14664 

Řadový žaluziový akční člen 8násobný, 230V 12896 3 38688 

Řadový akční člen topení 6násobný + 12násobný 7020+11960 1 7020+11960 

Zapuštěné 12násobné univerzální rozhraní 5278 1 5278 

GSM komunikátor 12000 1 12000 

KNX ostatní prvky 

IR ruční vysílač 2824 1 2824 

Sběrnicový kabel YCYM 2x2x0,8 – 100m 1693 4 6772 

CELKEM 463559 

 

Výsledná cena je z pohledu sumy obrovská vezmeme-li, že odpovídá přibližně 10-20% 

ceny celého domu bez pozemku! Pro porovnání s instalací v bytě seniora můžeme vzít v potaz 

poloviční náklady tj. cca 220000,- Kč 
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5.2. Náklady kombinované instalace bytu seniora 3+1 

Oproti vzorovému rodinném domu se v navrhované instalaci snažíme maximálně 

využít komponent pouze nutných k dosažení zamýšleného cíle s ohledem možného využití i 

pro ostatní obyvatele. V případě elektronického protipožárního zabezpečení je nutno brát 

v úvahu, že vlastník domu bude jistě trvat na technologii schopné získat revizní zprávu 

hasičského záchranného sboru.  

 
Tab. 9 Rozpočet inteligentního domu seniora  

Název Kč/ks ks Kč celkem 

Havarijní ventily pro plynná paliva s ručním otevíráním 2328 1 2328 

Dvoucestné membránové elektromagnetické  ventily přímo a nepřímo ovládané 2250 2 4500 

Kombinovaný́ spínací akční člen 2 x 230 V AC, 6 A 2 binární vstupy 4350 2 8700 

Skener prstu ekey home Set AP 2.0 AP 3 3x relé, 99 prstů, kompl. sada pro montáž 19059 1 19059 

Vstupní jednotka 8 vstupů pro 12 až 230 V AC/DC 7227 1 7227 

Napájecí zdroj sběrnice KNX, napájecí napětí 230 V/640mA, samostatný́ výstup 29 V 8830 1 8830 

Vestavná přepěťová ochrana 1612 1 1612 

Ústředna EZS integra + modul KNX, 16 zón, 16 PGM výstupů, spínaný zdroj 3A, vč. CZ 8000 1 8000 

Bloková LED klávesnice pro ovládání jednoho bloku ústředen řady Integra 1500 1 1500 

Kombinovaný požární hlásič s pokročilými funkcemi detekce kouře  888 6 5328 

DG-1 ME Digitální detektor zemních plynů 1837 1 1837 

Nalepovací magnetický kontakt miniaturních rozměrů s tamper smyčkou 150 8 1200 

Tísňové tlačítko 130 4 520 

LD-12 Záplavový detektor Jablotron 333 3 999 

GPRS/SMS přenos zpráv 3700 1 3700 

Přímé regulační sady SVI46…/SFA21 (ventil VVI46.. + motorický pohon SFA21) 1850 3 5550 

Programovatelný́ termostat RDE100.1DHW pro řízení vytápění 1895 3 5685 

Oddělené teplotní čidlo k RDD310/EH, 0 až 40 °C,NTC, 3 kOhm při 25 °C 380 3 1140 

Ovládání rolet a žaluzií, 230 V AC,6 A, 2 binární vstupy, možné blokování pojezdu 4035 3 12105 

MOTORICKÉ ROLETY F43 rozšířena délka na okna v pokoji 5500 3 16500 

Kombinovaný́ člen RF KNX s 1 výstupem 16 A a 1 vstupem, výstup je určen pro řízení 

různých spotřebičů, ovládá se vstupními členy nebo systémem Synco living nebo 

běžnými instalačními tlačítky připojenými ke vstupu 

3055 2 6110 

Výstupní člen RF KNX univerzální stmívač 200 W pro řízení běžných světelných zdrojů,  3141 3 9423 

RF KNX dálkově ovládaný́ adaptér pro zasunutí do běžné zásuvky, dálkové řízení 

připojených spotřebičů, ovládá se centrální jednotkou QAX913 

3373 3 10119 

Centrální jednotka systému QAX913-CS Synco living, pro nezávislé řízení teploty v 

jednotlivých místnostech (vytápění/chlazení),nezávislý́ časový́ program a provozní 

režim až pro 12 místností, před regulace teploty topné vody pro dvě skupiny místností, 

řízení ventilace, regulace přípravy teplé vody s časovým programem, snímání 

naměřených hodnot z měřičů spotřeby tepla, vodoměrů, elektroměrů a plynoměrů 

(M-Bus, impulzy), řízení osvětlení a rolet, monitorování okenních nebo dveřních 

spínačů, sledování až 12 detektorů kouře, detekce úniku vody, napájení 230 V AC 

13950 1 13950 

Sběrnicový kabel YCYM 2x2x0,8 – 30m 878 4 3512 

ostatní prvky 

Elektronické dveřní digitální kukátko VERIA 5090 4590 1 4590 

CELKEM 164024 
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6. Závěr 

Technologie KNX je z pohledu řízení a propojení elektronických a elektrických 

zařízení technologií mladou. Při jejím vzniku stála poptávka po inteligentním řízení a 

úsporném provozu kancelářských budov. V posledních 10-15 letech se na firemním trhu 

nemovitostí objevil zajímavý prvek a obchodní model pronájmu kancelářských prostor spolu 

s nezbytnými službami a servisem na klíč. Jsme svědky výstavby celých kancelářských bloků 

budov, ve kterých sídlí jak velké světové firmy, tak malé a střední podniky. Majitelé objektů 

nabízejí prostory a komplexní servis. Ten v sobě zahrnuje od ostrahy objektu, přes úklid, 

servisní a opravárenskou činnost po zabezpečení stravování zaměstnanců nájemce. Tyto 

služby jsou v době snižování nákladů a restrukturalizací vítanou možností očistit vlastní 

činnosti firem od neproduktivního zázemí. Tento trend představuje jak výzvu pro majitele 

nemovitostí, tak pro firmy nabízející možnost úspor při jejich provozování. Myšlenka 

centrálního řízení osvětlení a stínění, topení a chlazení stála při zrodu potřeb inteligentního 

protokolu, poskytujícího rozumnou formu automatizace bez nutnosti rozsáhlých znalostí 

programování. KNX je schopen nabídnout maximální flexibilitu, komplexnost a přijatelnou 

jednoduchost pro tyto potřeby. Současně představuje možnost při malých nákladech na nové 

rozvody provést ve stávajících budovách jejich rekonstrukci na inteligentní řízení energií. 

Pokud je naším cílem realizovat takový prostor, je na trhu velmi málo technologií schopných 

konkurovat KNX. Rozvojem povědomí o možnostech fungování inteligentních domů spojené 

s příchodem bezdrátového přenosu dat, mobilních dotykových zařízení a počítačů obecně, 

otevřelo před touto technologií nové možnosti odbytu a snahu nositelů technologie KNX ji 

prosadit jako standard i do oblasti „Small office – Home office“. Na kolik se jedná o 

marketingový tah nebo o reálnou nabídku pro praktické využití, by mohla odpovědět tato 

práce. 

První seznámení se s touto technologií proběhlo na výstavě AMPÉR 2015 a 

znamenalo nadšený aplaus jednoduchosti a promyšlenosti nabízeného řešení řízení energií 

v kancelářských prostorách. Toto nadšení bylo patřičně podpořeno různými modelovými 

příklady a realizacemi této technologie. Podlehnuvší tomuto nadšení jsem přijal myšlenku 

využití KNX při realizaci zamýšleného bytu seniora. Již při úvodních úvahách jsem narazil na 

„mohutnost“ systému a řešení KNX spojeného s vyšší cenou. Byl jsem dodavateli dílů 

ubezpečován v cenovém rozdílu maximálně 20% v neprospěch KNX. To se mi zdálo 

přijatelné a rozhodnutí přiklonit se k nabízenému řešení bylo dokonáno. Prvním problémem se 

paradoxně ukázala možnost výběru mezi propojením TP1, PL110 a RF KNX. Prvotní volba 

homogenního propojení kroucenou dvojlinkou TP1 se ukázala jako problematicky řešitelná. 
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Sice je toto propojení ve vývoji KNX nejstarší, ale bohužel nabízené výstupní prvky a vstupní 

čidla neobsahují automatickou podporu protokolu KNX. Je samozřejmě možné tyto prvky 

připojit na univerzální akční členy a řídit obecné pohony jejich prostřednictvím, jak se 

mnohdy děje. Tento způsob propojení, ale postrádá krásu systému zapoj-provozuj. Prostě dnes 

na trhu nejsou například pohony žaluzií připojitelné přímo kroucenou dvoulinkou, a to 

znamená, že nemají integrovánu řídící část, popřípadě vyžadují zvlášť připojení napájení. To 

je možno realizovat pomocí volného páru drátů v kabelu KNX, ale zde narazíme na problém 

silového vedení 230V používaného k napájení stále dosti zařízení byť jejich proudový odběr 

je minimální a klidně by snesly provoz na bezpečném napětí. Možná i toto stálo předlohou 

řešení posílat řídící telegramy po silovém vedení tj. řešení spojení pomocí technologie PL 

110. Bohužel výběr vstupních a výstupních modulů přímo pro tuto technologii je ještě 

omezenější než pro TP1 a tudíž náklady neúměrně rostou. Umístění akčního členu přímo u 

řízeného prvku je samozřejmě možné a tudíž máte připojení pouze stávajícím rozvodem do 

skříňky u ovládaného zařízení. Elegantní řešení, ale počty akčních členu za jednotkovou cenu 

cca 2000,- enormně roste. Řešení vícenásobných akčních členů je cenově mnohem 

výhodnější, zase ovšem naráží na nutnost nové individuální kabeláže, které jsem se 

v původním záměru chtěl vyhnout. V řešeném bytě seniora při snaze umístit rozvaděč KNX 

do prostoru instalační šachtice to umožňuje nízkonákladově propojit pouze bezpečnostní 

ovládání uzávěrů vody a plynu. Dalším a dle mého názoru ještě vážnějším problémem je 

nekompatibilita systému KNX a EPS. Jak upozorňuji v textu, není možné v současné době 

provozovat schválený protipožární systém na bázi KNX. Omezení týkající se komponent 

s integrovaným řídícím obvodem KNX je v této oblasti největší. Bezpečnostní oblast je prostě 

slabým místem technologie KNX, a to i v případě zabezpečení objektu. V nabídce třetích 

firem se nyní začínají objevovat proprietární řešení. Jako je bezkontaktní zámek KNX na 

vstupu do objektu, bezkontaktní snímače a závory případně různá PIR čidla detekující osoby 

v místnosti. Tudíž se možná brzo dočkáme i posunu v této oblasti. Přesto ucelené řešení 

bezpečnosti od biometrických vstupních dat, poplachových snímačů až po plnohodnotné EPS 

není v nabídce a nabízené řešení v této práci je pouze integrace některých funkcí do KNX 

prostřednictvím převodníku při zachování autonomie původního komplexnějšího řešení. 

Východiskem z možných omezení je poslední roky prosazovaná bezdrátová technologie RF 

KNX. V nabídce dodavatelů je již nyní dostatek bezdrátových prvků i akčních členů 

k realizaci inteligentního domu. Jsou zde zastoupeny jak komfortní systémy meteorologických 

dat s návazností na světlo a teplo, tak i přímé ovládání radiátorů popřípadě podlahového 

topení. V tomto segmentu bezdrátového připojení se začínají objevovat i protipožární prvky 

byť zatím velmi ojediněle. Například systém detekce kysličníku uhelnatého CO je stále 
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nabízen s nutným propojením na externí binární vstup systému KNX. Přitom v nabídce již 

jsou snímače kvality ovzduší měřící vzdušnou vlhkost a kysličník uhličitý CO2 jako 

integrovaný prvek komfortu KNX. Jejich překalibrování popřípadě rozšíření o detektory 

kouře by nemělo činit žádný problém mimo možnost využití v plnohodnotném systému EPS. 

Základní a bohužel nepominutelný problém je obecně cena těchto bezdrátových prvků a 

hlavně jeden z velmi podstatných handicapů, který nebývá úmyslně zdůrazňován. A to provoz 

na baterie! U různých prvků dle četnosti používání a odběru proudu je provozní doba docela 

různorodá a například u záplavového čidla, u kterého lze předpokládat pouze pohotovostní 

stav je uváděna doba provozu na baterie 3 měsíce! Vezmeme-li v úvahu počet napájených 

prvků při čisté RF KNX instalaci kolem do 20 kusů je spotřeba baterií při minimálním počtu 2 

kusy baterií AA na prvek (termostatické regulátory radiátoru 4ks) enormní. A při ceně kolem 

25,- Kč za kus v tříměsíčním cyklu se brzo staneme váženým zákazníkem velkoobchodu 

s bateriemi. Na lepší časy se blýská u žaluzií, kdy je k nabíjení akumulátorových baterií 

využíván fotovoltaický panel na rámu žaluzie umístěný vně prostoru. Bohužel se zatím jedná 

o výjimečné řešení tohoto problému. Mnohými výrobci je také obcházen použitím externího 

napájecího zdroje, ovšem už zde opět ztrácíme kouzlo bezdrátového zařízení. V kapitolách 5.1 

a 5.2 je ekonomické porovnání propagačně doporučované vzorové instalace RF KNX 

v rodinném domě a navržená instalace v bytě seniora. V porovnání na přepočet místností a 

prvků se dostávám na rozdíl cca - 30 % ve prospěch smíšené instalace s prvky třetích stran 

oproti převažující bezdrátové instalaci. V nákladech je ovšem nezapočítána instalační práce a 

drobný materiál. Také některé výstupní prvky a náklady u vzorové reklamní instalace jsou 

úmyslně vynechány a je automaticky předpokládán minimální rozdíl mezi žaluzií ručně 

ovládanou a její motorickou verzí. Přesto cena této instalace inteligentního domu v úrovni 

20% hodnoty celé stavby bez pozemku (odborný odhad) je dosti vysoká a nejsem si jist její 

efektivní návratností  v úsporách, pokud nepočítám komfort obsluhy. Při kalkulaci bytu 

seniora jsem již započítal i cenu nejlevnějších motorických žaluzií a levného kamerového 

systému na vchodových dveřích. Výsledná cena je přesto realizačně neúnosná.  

Ač nerad jsem nucen v závěru své práce přiznat nevhodnost systému KNX pro 

zamýšlenou instalaci bytu seniora. Tento systém se jeví jako vhodný pro řešení např. domovů 

důchodců nebo domů s pečovatelskou službou, kde je možno náklady rozložit na více 

uživatelů a využít případné dotace. Naopak v průběhu seznamování se s problematikou a při 

zjišťování  možných výrobků KNX třetích stran jsem objevil výrobce schopné na našem trhu 

nabídnout v oblasti bezpečnosti a protipožární ochrany řešení za zlomky ceny produktů KNX. 

Je v těchto nabídkách možno najít ucelené koncepty v parametrech inteligentního domu a více 

odpovídající potřebného řešení bytu seniora. Toto řešení mimo technologii KNX nepostrádá 
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svou logiku ani provázanost. Za centrum inteligence místnosti můžeme zvolit ústřednu EPS, 

která pokryje kompletní oblast bezpečnosti. A to od automatické detekce požáru a úniku 

plynu nebo vody po řídicí signál odpojení přívodů plynů a kapalin. Dnešní ústředny 

zabezpečují i obousměrný poplachový kontakt jak na panely centrální ochrany, tak i 

prostřednictvím služeb GSM na různá telefonní čísla nebo přímo datovým propojením GPRS 

a internetem na webový prohlížeč. To umožňuje i vzdálenou správu a možnost i nastavení 

konkrétních bezpečnostních prvků, jako například bezpečného vstupu do objektu 

prostřednictvím biometrických prvků. Druhým okruhem inteligence bytu, ohřev a stmívání 

pomocí žaluzií, by využilo základní inteligence regulátoru přímo instalovaných jejich 

výrobcem. Termostatické hlavice sice neumožňují regulaci v tak malé toleranci teplot jako 

KNX, ale přesto se jedná o přijatelné řešení. U žaluzií již dnes jsou modely s vlastním 

snímáním slunečního svitu a automatickým provozem, umožňující pouze individuální provoz, 

bez možnosti programování a vyšší logiky provázání, přesto i zde se jedná o dostačující 

řešení. Je zde nutno ale určitě zmínit, že možná nepůjde zabezpečit automatické provázání 

stahování žaluzií na svit slunce, ale zůstane schopnost splnit většinu v úvodu stanovených 

podmínek plnohodnotného života seniora ve známých prostorách.. Třetí okruh problémů 

kterým trpí jak KNX, tak i individuální řešení, zůstává integrace sociální. Řešení pomocí 

smart televizoru s připojením k internetu a sociálním sítím je asi v současnosti jediným 

řešením. Žádné technologie inteligentních domů ovšem dnes nenabízí integraci TV do svých 

systémů v jiné, než zobrazovací poloze.  

Vždy však je nutno zachovat základní premisu života, nikdo by neměl zůstat 

osamocen.   
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