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Abstrakt: 

 
Zadáním této diplomové práce je průzkum trhu inteligentních elektroinstalací. Jsou zde 

nastíněny hlavní funkce, princip činnosti a používané komponenty inteligentního systému. Dále 
je v práci uvedeno srovnání klasické a inteligentní elektroinstalace od různých výrobců 
a uvedeni samotní výrobci a dodavatelé. Na závěr je na modelovém domu uvedeno finanční 
srovnání instalace od jednotlivých výrobců. 
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Abstract: 

 
By entering this thesis is to survey the market of smart wiring. It outlines the main 

functions and operating principles and components used in an intelligent system. The study also 
provides a comparison of classical and intelligent wiring from different manufacturers and 
mentioned by the manufacturers and suppliers. At the conclusion of a model house out of 
financial comparison of the installation of individual manufacturers.  
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Seznam použitých symbolů a zkratek 
 

EIB 
 

Označení sériové sběrnice pro komunikaci mezi prvky inteligentní 
elektroinstalace.  

EZS 
 

Zkratka pro elektronický zabezpečovací systém. 

GSM 
 

Označení standartu pro komunikaci mobilních telefonů 

HDO 
 

Zkratka hromadného domovního ovládání 

HOP 
 

Zkratka hlavní ochranné pospojování 

HTTP 
 

HTTP (Hypertext Transfer Protocol) je internetový protokol určený pro 
výměnu hypertextových dokumentů. 

IP 
 

Zkratka Internet Protokol 

KNX 
 

Označení sériové sběrnice pro komunikaci mezi prvky inteligentní 
elektroinstalace. 

LED 
 

Označení světloemitující diody 

LON 
 

Označení průmyslové komunikační sběrnice (Local Operating Network) 

MHz 
 

Zkratka jednotky frekvence. 

RJ-45 
 

Označení typu konektoru 

SMS 
 

Systém posílání krátkých textových zpráv (short message systém) na mobilní 
telefon. 

TCP/IP 
 

Zkratka TCP/IP označuje celou soustavu protokolů a ucelenou soustavu 
fungování počítačových sítí. 
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ÚVOD 
 
 
 
Tato práce slouží k seznámení s problematikou inteligentní elektroinstalace od různých 

výrobců působících na českém trhu. Je určena pro koncové zákazníky. Práce by měla usnadnit 
pochopení celého systému inteligentní elektroinstalace a pomoci při výběru nejvhodnějšího typu 
řešení, potažmo dodavatele. 

 
Inteligentní elektroinstalace by měla nejen zajistit uživateli vyšší míru pohodní, ale také 

bezpečí a hlavně finanční úsporu na energiích. Vzhledem ke stále rostoucímu trendu cen energií 
se zpočátku velká investice do inteligentní elektroinstalace jistě vyplatí. Díky své modularitě 
tento systém šetří nemalé náklady i v případě budoucího rozšiřovaní elektroinstalace. Navíc 
jakákoliv změna vlastností systému je zejména otázkou programového nastavení. 

 
V první kapitole jsou uvedeny hlavní funkce, výhody, nevýhody a princip činnosti 

inteligentní elektroinstalace. Dále jsou zde popsány jednotlivé komponenty, z kterých se 
elektroinstalace skládá. Současně je také nastíněno srovnání klasického a sběrnicového řešení.  

 
V druhé kapitole jsou uvedeni jednotliví výrobci a popsány jejich produktové nabídky 

inteligentní elektroinstalace včetně různých stupňů provedení. Ke každému výrobci je přiložen 
obrázek s topologií jeho řešení. 

 
Třetí kapitola popisuje modelový dům, na kterém bude provedeno srovnání. Jsou zde 

uvedeny provedení jednotlivých obvodů jak v klasické, tak v inteligentní elektroinstalaci. Pro 
názornost je srovnána funkce obou elektroinstalací na 4 místnostech.  Na závěr jsou vypsány 
výhody a nevýhody řešení od jednotlivých výrobců, včetně cenových kalkulací. 

 
Čtvrtá, poslední kapitola je věnována multikriteriální analýze. Srovnává provedení 

elektroinstalací od jednotlivých výrobců, na základě zvolených kritérií. Multikriteriální analýza 
bude provedena dvojí s rozdílnými cenovými kritérii. Dle vypočtených hodnot je vybráno 
nejvhodnější řešení.  
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1 INTELIGENTNÍ ELEKTROINSTALACE OBECNĚ 
 

1.1 Hlavní funkce 

 
Od inteligentní elektroinstalace v objektu se očekává určitá možnost variability, pohodlí 

obsluhy a finanční úspory na energiích. Systémy dodávané různými výrobci na našem trhu 
v podstatě umožňují: 

 

• ovládání celého objektu přes dotykové panely 

• ovládání celého systému přes internet nebo mobilní zařízení 

• regulaci teploty v jednotlivých místnostech odděleně dle předem nastavených 
programů 

• zapnutí nebo vypnutí více spotřebičů zároveň při určité akci (např. odchod 
z objektu) 

• úsporu energií 

• přizpůsobení objektu aktuálnímu stavu počasí (např. stažení rolet při prudkém 
slunci, zvýšení pokojové teploty při mrazech, atp.)  

• simulaci přítomnosti člověka (např. při odjezdu na dovolenou) 

• ochrana objektu (upozornění majitele při vloupání, požáru atp.)  
 
 

1.2 Výhody 

 

• Příjemnější bydlení díky pohodlnému ovládání a jednoduché změně 
naprogramovaných předvoleb 

• flexibilita systému – nový obyvatel má jiné požadavky na funkci vypínačů. 
Díky jednoduché změně samotného programu si může každý individuálně 
přizpůsobit chování objektu a jednotlivých tlačítek. 

• Úspora – při odchodu z objektu se automaticky vypnou všechny nepotřebné 
spotřebiče, zapomenutá světla a sníží se teplota v místnostech. 

• Jednoduchá rozšiřitelnost – díky bezdrátový spínačům není nutný zásah do 
zdiva. Dají se jednoduše nalepit na jakýkoliv povrch. 
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1.3 Nevýhody 

 

• Cena – hlavní nevýhodou je cena, která několikanásobně převyšuje cenu 
klasické elektroinstalace. 

• Poruchy – v případě poruchy řídící jednotky je nefunkční celý objekt – netopí 
topení, nesvítí světla atd. 

• Velikost rozvaděče – u některých instalací může být rozvaděč velmi masivní 
zejména kvůli počtu akčních členů 

 
 

1.4 Princip 

 
Inteligentní elektroinstalace pracuje na zcela odlišném systému než klasická 

elektroinstalace, s kterou se setkáváme v každodenním životě. Hlavním znakem je 
adresovatelnost veškerých zařízení. Každá adresa je pro daný prvek unikátní a nelze ji 
uživatelsky změnit. Dále je oddělena ovládací (adresní) a výkonová část. Ovládací část 
reprezentuje datová sběrnice. Na ni jsou všechny spínače, senzory, čidla a aktory připojena 
paralelně. Výkonová část zůstává stejná – jedná se o napájecí vedení samotných spotřebičů. 
Jsou to v podstatě silové rozvody. Při stisknutí tlačítka (nebo detekce senzoru) je vyslána na 
sběrnici unikátní adresa vysílacího prvku (tlačítko, senzor atp.) a také informace o samotném 
stisku. Řídící jednotka tento stisk vyhodnotí a podle naprogramování pošle informací 
k patřičnému aktoru, který například rozsvítí světlo v místnosti. Jeden spínač však nemusí 
ovládat jen jeden spotřebič. U inteligentní elektroinstalace se využívá již zmíněné 
adresovatelnosti, a tedy jedním stiskem je možné ovládat téměř libovolný počet připojených 
zařízení. Zároveň je možné využít logických a časovacích funkcí řídící jednotky. Vše záleží na 
samotném naprogramování řídící jednotky.  
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1.5 Používané komponenty 

 
Celý systém automatizované inteligentní elektroinstalace se skládá z kombinace 

různých modulů propojených sběrnicovým vedením. Tyto moduly lze rozdělit do tří funkčních 
kategorií: 

• senzory 

• aktory 

• komunikační komponenty 
 
Senzory jsou přístroje, které informují systém o změnách stavů (např. stisknutí 

tlačítka). Tyto změny ohlašují na sběrnici spolu se svou adresou původu. Do skupiny senzorů se 
řadí: 

 

• sběrnicové spínače 

• termostaty 

• detektory pohybu 

• binární vstupy 

• ruční vysílače 
 
Aktory vykonávají požadovanou operaci na základě vyvolané změny stavu od senzoru 

(např. Stisknutím tlačítka se rozsvítí světlo a začnou se vytahovat okenní rolety). Do skupiny 
aktorů se řadí: 

 

• spínací jednotky 

• stmívací jednotky 

• žaluziové moduly 

• modul ovládání termohlavic 

• stmívací moduly 
 
Komunikační komponenty slouží ke komunikaci systému s terminálem uživatele. 

Terminálem bývá nejčastěji osobní počítač s vizualizačním rozhraním. Kromě toho je však 
možné ovládat z mobilního telefonu pomocí příkazů napsaných ve formě SMS zpráv. Patří zde:  

 

• GSM moduly 

• Komunikační moduly (RJ-45) 
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1.5.1 Řídící modul 

 
Řídící modul je srdcem celého systému. Právě řídící modul ovládá všechny vyvolané 

akce a je zde uložen samotný program. Tento modul dokáže identifikovat chyby a poruchy 
celého systému. 

Obr. 1. Řídící modul Ego-n 
 
 

1.5.2 Napájecí modul 

 
Napájecí modul slouží k napájení sběrnice, přes kterou jsou napájené jednotlivé prvky 

systému (tlačítka, senzory). Modul nevyžaduje žádné programování. Je plně funkční ihned po 
připojení. V modulu jsou implementovány nadproudové a zkratové ochrany. Případné poruchy 
jsou odesílány na sběrnici a také je vše signalizováno informačními LED diodami na čelním 
panelu. 

Obr. 2. Napájecí modul Ego-n 
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1.5.3 Tlačítkové spínače 

 
Tlačítkové spínače při stisku vysílají svou adresu na sběrnici. Většinou jsou vybaveny 

LED diodou. Ta plní buď funkci svítidla pro snadnější hledání spínače ve tmě, nebo může 
informovat o stavu spotřebiče (např. svítí při zapnutém spotřebiči). Spínače se vyrábějí i ve 
vícenásobném provedení a v různých designových řadách. Někteří výrobci nabízí i bezdrátové 
verze spínačů pracující na RF signálu o frekvenci 868,3 MHz, která je vyhrazena pro 
elektroinstalaci a tak nehrozí rušení signálu. 

Obr. 3. Tlačítkový spínač xComfort 

1.5.4 Snímač pohybu 

 
Snímače pohybu zvyšují pohodlí v málo obývaných místnostech jako např. Sklepy, 

toalety, půdy apod. Uživatelovu přítomnost snímač pohybu automaticky vyhodnotí a informaci 
odešle na sběrnici. Některé snímače pohybu dokáží navíc odesílat na sběrnici intenzitu osvětlení 
v dané místnosti. 

Obr. 4. Snímač pohybu Ego-n 
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1.5.5 Termostat 

 
Termostat slouží k nastavení teploty. Dokáže pracovat jak v denním, tak v týdenním 

intervalu, umí přepnout systém do režimu nočního útlumu a také umožnuje komunikací s čidly 
teploty. Některé verze dokáží zobrazovat počítadlo provozních hodin a náklady na vytápění. 
Levnější verze termostatů mají jeden ovládací prvek – mechanické kolečko, které nenabízí však 
tolik možností. Informaci o aktuálním programu a teplotě je také možno poslat na sběrnici. 

 
Obr. 5. Termostaty INELS 

 

1.5.6 Ruční vysílač 

 
 Ruční vysílače mají obvykle podobu klasických dálkových ovládání. Nepracují však na 
principu vysílání infračerveného paprsku ale bezdrátovém principu RF signálu o výše zmíněné 
frekvenci 868,3 MHz. Teoretický dosah výrobci uvádějí až 30 m. V praxi je tato vzdálenost 
menší, vše záleží na materiálu samotné budovy. 

Obr. 6. Ruční vysílač xComfort 
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1.5.7 Spínací modul 

 
Spínací modul představuje výkonový spínač zátěže, kterou si přejeme ovládat. Moduly 

jsou o různých velikostech a proudové zatížitelnosti. Rozlišuje se modul o jmenovitém proudu 
10 A pro světelné okruhy modul o zatížitelnosti 16 A pro zásuvkové rozvody. 

Obr. 7. Spínací modul Ego-n 
 

1.5.8  Žaluziový modul 

 
Tento modul je určen k ovládání motorových pohonů žaluzií, rolet nebo bran. Dá se 

však použít například pro ovládání zastřešení bazénu. Principiálně se podobá spínací jednotce, 
avšak tento modul má vzájemně blokované kontakty. Jeden žaluziový modul může výkonově 
ovládat až 8 žaluzií. Pro větší počty žaluzií je nutné pořídit další žaluziový modul. Některé 
modely jsou vybaveny tlačítky na předním panelu k manuálnímu ovládání. 

Obr. 8. Žaluziový modul Ego-n 
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1.5.9 Stmívací modul 

 
Stmívací modul se používá k plynulému ovládání intenzity osvětlení jednotlivých 

svítidel. Pracuje na principu proudového omezovače a vzhledem k tomu jej není možné použít 
k regulaci intenzity osvětlení zářivkových a LED svítidel. Na tyto druhy svítidel existují jiné 
stmívací moduly pracující na amplitudové či fázové regulaci. 

 

 
Obr. 9. Stmívací modul INELS 

1.5.10  Komunikační modul 

 
Komunikační modul zajišťuje komunikaci řídící jednoty a potažmo celého systému 

s počítačem. Komunikace probíhá přes klasickou počítačovou síť založenou na protokolu 
TCP/IP a HTTP. Komunikační modul má svou vlastní IP adresu a webové rozhraní, přes které 
probíhá vlastní nastavování. V případě, že to místní podmínky dovolují, je možné inteligentní 
elektroinstalaci ovládat odkudkoliv ze sítě Internet. 

Obr. 10. Komunikační modul Ego-n 
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1.5.11 GSM modul 

 
Tento modul zajišťuje komunikaci se systémem přes mobilní GSM telefon uživatele. 

Do modulu se vkládá karta GSM, na jejíž telefonní číslo jsou zasílány příkazy prostřednictvím 
SMS. GSM modul má v sobě instalovanou malou záložní baterii, která zajišťuje napájení po 
dobu krátkého výpadku elektřiny. Při výpadku je současně odeslána zpráva uživateli o výpadku 
elektrického proudu neboť se počítá i s tím, že výpadek může být způsoben zlodějem. 

Obr. 11. GSM modul xComfort 

1.5.12 Modul binárních vstupů/výstupů 

 
Modul binárních vstupů/výstupů slouží k připojení externích snímačů (spínače, tlačítka, 

pohybová čidla, magnety, …). Modul je osazen několika vstupy a výstupy, které jsou určeny ke 
spínání bezpotenciálových kontaktů. Slouží tedy jako určitý převodník mezi digitální sběrnicí 
a kontaktním prvkem. 

Obr. 12. Modul binárních vstupů/výstupů INELS 
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1.6 Topologie 

 
 

1.6.1 Sběrnicová 

 
Sběrnicová nebo také liniová topologie je charakteristická tím, že jednotlivé stanice sítě 

jsou postupně připojovány na průběžné vedení - sběrnici. Zpráva vyslaná libovolnou stanicí se 
šíří po celé sběrnici, a tak ji může stanice, které je adresována, přímo přijmout. Výhodou této 
topologie je nižší spotřeba propojovacích kabelů. Velkou nevýhodou je, že v případě přerušení 
sběrnice je odpojeno více stanic. 

Obr. 13. Sběrnicová topologie 
 

1.6.2 Kruhová 

 
Prstencová topologie propojuje stanice pomocí kabelu v kruhu.  Signál postupuje po 

smyčce v jednom směru a prochází všemi stanicemi. Oproti sběrnicové topologii funguje každá 
stanice jako opakovač, tzn., že zesiluje signál a posílá ho do dalšího stanice. Protože signál 
prochází všemi stanicemi, může mít selhání jedné z nich dopad na celý systém.  

 

Obr. 14. Kruhová topologie 
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1.6.3 Sériová 
 

Sériová topologie je charakteristická tím, že jednotlivé prvky systému se zapojují 
sériově do sebe. Žádné odbočky zde nejsou přípustné. Centrální jednotka může být zapojena 
kdekoliv na sběrnici. Konce sběrnice jsou ukončeny terminačními odpory. Zde platí stejná 
nevýhoda jako u kruhové topologie – porucha jednoho prvku způsobuje pád celého systému, 
což je nežádoucí. 

Obr. 15. Sériová topologie 
 

1.6.4 Hvězdicová 
 

U této topologie jsou stanice propojeny k centrálnímu prvku – řídící jednotce. Velkou 
výhodou je vyšší spolehlivost - porucha na jedné stanici neohrozí chod zbylých stanic. 
Nevýhodou je naopak vyšší spotřeba kabelů. 

 

 

Obr. 16. Hvězdicová topologie 

1.6.5 Stromová 
 

Stromová topologie je rozšířením topologie hvězdicové. Tato struktura odpovídá 
několika hvězdám, jejichž centrální uzly jsou propojeny. Tato topologie se používá u velkých 
instalací. Výhodou je vyšší spolehlivost a nižší spotřeba kabelů. 

 

Obr. 17. Stromová topologie 
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1.7 Srovnání klasické a inteligentní elektroinstalace 

 

1.7.1 Klasická elektroinstalace 
 

Klasická elektroinstalace funguje na principu přerušení toku elektrického proudu ke 
spotřebiči. Od samého počátku je určena pro pevné provedení spotřebičů a svítidel. Celá 
instalace se skládá z několika různých funkčních, na sobě nezávislých a vzájemně 
nepropojených celků. Jednotlivé prvky si mezi sebou neposílají žádné informace ani stavová 
hlášení. Jakákoliv změna v instalaci vyžaduje další náklady do stavebních oprav, neboť při 
větších změnách (např. přidání nového vypínače) je nutné vysekat drážky pro nové kabely. Poté 
je nutné drážky zapravit a případně vymalovat. To celou instalaci prodražuje a časově 
prodlužuje. Navíc vzhledem k velkému počtu použitých kabelů je celá instalace dosti 
nepřehledná. 

 

Obr. 18. Blokové schéma klasické elektroinstalace 
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1.7.2 Inteligentní elektroinstalace 
 

Inteligentní elektroinstalace má obrovskou výhodu v tom, že spojuje jednotlivé prvky 
do jednoho uceleného komplexního funkčního celku. Oproti klasické elektroinstalaci je zde 
výhoda v adresovatelnosti všech připojených prvků. Celý systém dokáže sám regulovat 
vytápění v každé místnosti nezávisle, nastavovat různé světelné scény v závislosti na denní 
době, ovládat okenní rolety nebo třeba automaticky zavlažovat trávník. Jedno stisknutí tlačítka 
může ovládat více různých spotřebičů najednou. Díky komunikačním modulům je možné 
sledovat stav inteligentního objektu z Internetu. Objekt dokáže upozornit majitele na možné 
vloupání. Celý systém je plně modulární, což znamená, že jednotlivé prvky jsou spolu vzájemně 
propojeny sběrnicovým vedením. Díky tomu je celá instalace daleko přehlednější. Velkou 
výhodou je flexibilita. V případě, že uživatel není spokojen s funkcí určitého tlačítka, stačí jen 
dané tlačítko přeprogramovat dle nového požadavku.  Přidání dalšího prvku je díky bezdrátové 
RF technologii také daleko pohodlnější. Stavební zásahy do objektu tím pádem úplně odpadají. 

 

 
Obr. 19. Blokové schéma inteligentní elektroinstalace 

 

 
Obr. 20. Graf srovnání výkonnosti elektroinstalace na nákladech 
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1.8 Druhy Inteligentních systémů 

 

1.8.1 Centralizovaný systém 
 

 U centralizovaného systému (ovládání elektrických spotřebičů) jsou vstupy (spínače, 
tlačítkové spínače, senzory atd.) a výstupy (svítidla, spotřebiče atd.) propojeny s centrálním 
řízením hvězdicově. To znamená, že každý účastník (senzor, případně spotřebič) má vlastní 
spojení s centrálním řízením. Účastnici mohou vzájemně komunikovat jen prostřednictvím této 
centrály. Toto uspořádání je obvyklé například u programovatelných automatů (PLC/SPS). [8] 

 

1.8.2 Decentralizovaný systém 

  
O decentralizovaném systému mluvíme, má-li každý účastník (senzory i aktory) vlastní 

"inteligenci“ (mikroprocesor s pamětí). Každý účastník je přímo připojen na sběrnicové vedení. 
Mluvíme o "decentralizované inteligenci“, kdy neexistuje žádné centrální řízení a je zaručeno 
větší spolehlivosti provozu (přiklad: EIB, LON apod.). [8] 

 

1.8.3 Hybridní systém 

 
V hybridním systému jsou vstupy (senzory) zapojeny na sběrnici, zatímco výstupy jsou 

hvězdicově připojeny na řídící jednotku (např. Nikobus). [8] 
 
 

Obr. 21. Blokové schéma druhů inteligentních systémů 
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2 VÝROBCI 
 

2.1 ABB EGO-N 

Ego-n je centralizovaný řídicí systém. Na jednu řídící jednotku je možné připojit až 64 
prvků a zároveň je možné vzájemně propojit až 8 řídících jednotek. Z jednoduchého výpočtu je 
patrné, že celá instalace může mít maximálně 512 prvků systému. Senzory a snímače jsou 
vyráběny ve 4 designových řadách Neo, Element, Time a Time Arbo. Akční členy a další prvky 
systému jsou běžného provedení, určeného k montáži na DIN lištu v rozvaděči. Programování 
instalace je možné pomocí tlačítek na akčních členech a snímačích. V případě složitější 
instalace je možné programování systému pomocí speciálního softwaru Ego-n Asistent, který 
značně celý návrh a programování zjednodušuje. Program je běžně dostupný na webových 
stránkách výrobce. [9] 

 
Velkou výhodou systému jsou vyjímatelné paměťové karty v každém prvku i modulu. 

Při naprogramovaní je veškeré nastavení uloženo pravě do této karty. Při náhodné poruše 
systémového prvku se pouze karta vyjme a vloží do prvku nového. Po připojení je automaticky 
obnoveno původní nastavení daného prvku, bez jakéhokoliv opětovného programování. [9] 

 
Systém Ego-n je tvořen dvěma úrovněmi Basic a Plus v závislosti na rozsahu 

a požadované funkcionalitě instalace. 
 
Basic je základní řešení s jednou řídící jednotkou, což limituje maximální připojení až 

64 prvků systému. Sekundární sběrnice není připojena a programování tedy probíhá pouze 
pomocí tlačítek na jednotlivých prvcích. 

 
Plus představuje instalaci s více než jedním řídícím modulem nebo s požadavky na 

logické funkce, GSM ovládání, popř. vizualizaci, tj. při použití sekundární sběrnice. V tomto 
případě je nutné nastavení parametrů systému přes počítač za použití softwaru Ego-n Asistent.  

 
Z naprogramované instalace v úrovni Basic lze bez problému přejít do úrovně 

Plus (připojením komunikačního modulu do instalace). Vazby vytvořené v základní úrovni 
Basic se v úrovni Plus zachovají (lze je dále upravovat a doplňovat). 
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Obr. 22.  Topologie systému Ego-n 



 18

2.1.1 Sběrnice 

 
Sběrnice systému Ego-n je rozdělena na primární a sekundární. K propojení 

jednotlivých prvků se používá stíněný čtyř vodičový kabel KSE224. Průměr jednotlivých žil je 
0,8 mm2. Každá žíla má jinou barvu, aby nedošlo k záměně. 

 
• Primární sběrnice složí k propojení řídící jednotky se senzory, snímači a aktory. Na 

jednu primární sběrnici je možné připojit až 64 prvků (snímačů, akčních členů apod.) a její 
maximální délka je 700 m. Sběrnice může mít více větví, je však nutné dodržet maximální délku 
odbočky do 30 m. Topologie primární sběrnice je liniová s paralelním řazením prvků. Pro 
konečné stanovení počtu a typu všech prvků primární sběrnice se doporučuje provést ještě 
kontrolní proudový vypočet. V technických datech každého modulu je uveden parametr Ip 
v jednotkách mA. Součet proudů Ip všech modulů nesmí překročit jmenovitý výstupní proud 
napájecího modulu (typicky 1 A). [9] 

 

• Sekundární sběrnice propojuje řídící členy (primárních sběrnic) a jsou na ní 
připojeny vstupně výstupní jednotky jako je modul komunikační (zároveň slouží k napájení 
sekundární sběrnice), modul GSM apod. Sekundární sběrnice je zpravidla pouze v rozvaděči. 
Počet řídících modulů propojených sekundární sběrnicí je max. 8. Topologie je opět liniová 
s paralelním řazením modulů. Jakékoliv odbočky jsou zde nepřípustné. Délka může být 
maximálně 2000 m a počet připojených prvků je omezen součtem proudů Is – parametr 
v technických datech, který nesmí překročit výstupní proud komunikačního modulu. [9] 

Obr. 23. Topologie systému Ego-n 
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2.2 INELS 

 
INELS je řešení od společnosti ELKO EP s.r.o. Jedná se o centralizovaný systém 

pracující na sběrnici CIB. Celý systém inteligentní elektroinstalace INELS je kromě jiného také 
možné propojit pomocí rozhraní TCP/IP s počítačovou sítí a jinými řídicími systémy budov jako 
jsou například CUE, AMX Domat Control Systém a další. V případě vizualizace je možné 
použít SCADA/HMI systém. [4] 

 
Systém INELS je tvořen třemi úrovněmi použití: 
 
INELS starter – představuje pouze samostatné řešení jednotlivých dílčích částí jako 

například pouze regulace teploty, osvětlení, ovládání rolet a podobě.  
 
INELS – v tomto případě se jedná o řešení vhodné pro většinu rodinných domů 

i velkého rozsahu. Na jednu řídící jednotku je možné připojit až 64 prvků. V případě, že by 
tento počet nedostačoval, je možné použít rozšiřující prvky zvané master modly MI2-02M. Ty 
umožní rozšířit počet prvků až na hodnotu 192 kusů.  

 
INELS & BMS – je řešení pro velké rozsáhlé složité instalace. Vzhledem k rozsahu je 

tento systém určen především pro velké budovy.  
 

2.2.1 Sběrnice 
 

Systém INELS využívá dvou sběrnic. Na jednu řídící jednotku je možné připojit až 64 
prvků pomocí sběrnice CIB.  Pokud toto množství nedostačuje, připojí se k řídící jednotce přes 
sběrnici TCL2 rozšiřující master modul, na který je možno připojit dalších 64 prvků. Takto lze 
připojit na jednu řídící jednotku až 2 master moduly a tím získat maximálně 192 prvků. 

 

Sběrnice CIB je tvořena krouceným dvouvodičovým vedením o průměru 0,8 mm2. 
Velkou výhodou je možnost použití libovolného druhu topologie. Komunikace jednotlivých 
prvků je namodulována na stejnosměrné napájecí napětí. Napájení může být 24 V, avšak v praxi 
se častěji používá vyšší hodnoty 27 V. Vyšší hodnota napájecího napětí umožňuje dobíjet 
záložní 24 V akumulátory. Jednotlivé prvky systému jsou napájeny přímo ze sběrnice. Sběrnice 
CIB umožňuje souběh se silovým vedením, avšak je nutné dodržet minimální vzdálenost 30 cm 
od silových kabelů. [4] 
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Sběrnice TCL2 slouží k připojení master modulů, které rozšiřují standartní sběrnici 
CIB. Díky tomu je možné připojení většího množství prvků než 64. Sběrnice může mít 
maximální délku 300 m a na konci musí být zakončena odpory, které bývají součástí balení. [4] 

 

 
Obr. 24. Topologie systému INELS 
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Obr. 25. Topologie systému INELS 
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2.3 Nikobus 

 
Nikobus je hybridní, částečně distribuovaný řídicí systém, který byl vyvinut speciálně 

pro rodinné domy či byty. Celý systém se může skládat maximálně z 256 senzorů. Vstupy jsou 
(senzory, snímače) jsou napojeny na sběrnici Nikobus. Všechny výstupy (silové obvody 
zásuvek, světel apod.) jsou přímo připojeny k řídící, stmívací nebo roletové jednotce. [5] 
 

Nastavení systému je velmi jednoduché. Pro menší aplikace se s výhodou využívá 
programování přímo na řídicích jednotkách bez nutnosti vlastnit speciální programovací 
nástroje nebo PC, resp. notebook. Oživení systému se provádí na jednotkách pouze malým 
šroubovákem. Lze ovšem využít pro složitější, rozsáhlejší aplikace s větším počtem účastníků 
(senzoru a aktorů) programování systému s využitím PC přímo na stavbě, nebo změnu 
parametru dálkově přes telefonní modem. [8] 

 
Do sběrnicového systému Nikobus lze snadno integrovat i komponenty 

radiofrekvenčního (RF) dálkového ovládání. K systému Nikobus lze pomocí sběrnicových 
převodníků připojit i většinu vnějších senzoru s kontakty, jako jsou detektory pohybu, dveřní 
a okenní kontakty, soumrakové spínače, spínací hodiny, termostaty, detektory větru nebo rozbití 
skla, snímače deště, vlhkosti ap. [5] 

 
Nepostačuje-li počet výstupu jedné spínací jednotky potřebám instalace, lze systém 

rozšířit a na sběrnici připojit paralelně další řídicí jednotky. Při připojení sběrnice k jednotkám 
je nutné dodržet polaritu svorek: vzájemné se propojí svorky B1 všech jednotek sběrnice 
a svorky B2 všech jednotek sběrnice. I když má každá jednotka vlastní zdroj pro napájení 
sběrnice, v provozu je sběrnice napájena jen jednou řídicí jednotkou, přičemž ostatní jednotky 
odpojí svá napájení zhruba do 45 s po připojení na síť. [8] 

 

2.3.1 Sběrnice 

 
Sběrnice systému Nikobus je tvořena stíněným dvouvodičovým kabelem typu 

2x2x0,8 mm, který se používá pro předávání informací mezi jednotlivými ovládacími (senzory) 
a ovládanými prvky (aktory). Komunikační sběrnice je galvanicky oddělena od silového 
rozvodu 230 V. Při instalaci je nutné dodržet minimální vzdálenost 4 mm od vedení nízkého 
napětí 230 V AC. Maximální délka mezi jednotkou a sběrnicovým tlačítkem je 350 m. 
Maximální délka kabelu mezi 2 sběrnicovými tlačítky je 700 m. Celková délka sběrnice ve 
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všech větvích nesmí přesáhnout 1000 m. Po sběrnici jsou vysílány pouze povely k vypnutí či 
zapnutí. Nejedná se tedy o žádná složitá data. Sběrnice je galvanicky oddělena od sítě 230 
V a je napájena bezpečným malým napětím 9 V, na které jsou jednotlivé povely namodulovány. 

 

 
 

Obr. 26. Topologie systému Nikobus  
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2.4 xComfort 

 
Radiofrekvenční (RF) systém Xcomfort byl vyvinut s důrazem na použití při 

rekonstrukcích budov a v budovách při požadavku rychlé montáže a nutnosti uložení 
komplikovaných kabelových rozvodů, např. pro montované domy, sruby, panelové domy 
a další. Je určen pro rozšíření a modernizaci již existující klasické elektroinstalace a to bez 
sekání zdí. Rovněž je vhodný pro řešení problematiky domácí automatizace v novostavbách. 
Jedinečnost řešení spočívá zejména v kompletnosti systému. Ten je schopen zautomatizovat 
a zjednodušit ovládání domu ať už jde o vytápění, klimatizaci, nastavení rolet či žaluzií, 
garážových vrat, brány nebo řízení osvětlení včetně jeho stmívání. [5] 

 
Signál vysílají bezdrátová tlačítka, dálkové ovladače nebo centrální řídící jednotky 

(Home a Room managery) či případně osobní počítač k tomu uzpůsobený. Bezdrátové vypínače 
jsou vybaveny baterií, která má dle výrobce zajistit napájení až po dobu 10-ti let. Příjemci 
signálu (povelů zapni nebo vypni) jsou aktory, které jsou přímo napojeny na ovládaný spotřebič. 
Aktory jsou tak malé, že umožňují montáž přímo do lustru, zásuvky nebo instalační krabice ve 
zdi. 

Systém pracuje na frekvenci 868,3 MHz, která je vyhrazena pro domovní 
elektroinstalaci. Nehrozí tedy žádné rušení od jiných zařízení. Každý aktor je spárován 
s vybraným vypínačem nebo dálkovým ovládáním a ostatní zařízení ignoruje. Klasická 
kabelová sběrnice v systému xComfort neexistuje. Veškerá komunikace je čistě bezdrátová. 
Šířený signál je závislý na průchodu zdmi a stropy. Teoretický dosah je 30 m v budově a 100 m 
ve volném prostranství. Z praxe se osvědčil průchod signálu 2 zdmi nebo jedním stropem. Vše 
samozřejmě záleží na materiálu a šířce bariéry. Systém xComfort využívá při komunikaci tzv. 
routingu (směrovaní). To znamená, že pokud vysílač nenalezne požadovaný aktor, vyšle signál 
do všech vypínačů a aktorů ve svém okolí, které pak požadavek přepošlou požadovanému 
aktoru. Tímto způsobem je rozšířen dosah signálu. [5] 

Nastavení systému je v základním režimu možné pouhým šroubovákem a tlačítky na 
jednotlivých prvcích instalace. Základní režim neumožňuje vytvářet světelné scény, časové 
funkce, regulaci vytápění, zónové vytápění apod. Komfortní režim nastavení, který odstraňuje 
předchozí nedostatky, však vyžaduje konfiguraci systému přes počítač, za pomocí softwaru 
výrobce a RF/RS232 interface. Díky tomu je možné plně využívat všech funkční systému 
xComfort a nastavovat funkce Home a Room managerům. Právě kvůli použitému rozhraní 
RS232 a jeho rychlosti přenosu dat výrobce doporučuje omezit instalaci na maximálně 250 
prvků. V rozsáhlejších instalacích by mohly nastat problémy při konfiguraci. 
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RF systém xComfort je určen pouze pro montáž ve vnitřních prostorách. Není určen pro 
instalaci ve vlhkých a venkovních prostorách a dále do kovových rozváděčů či kovových krytů. 

 
Obr. 27:  Topologie systému xComfort 
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2.5 RFControl 

 
Systém RFControl je obdobné řešení jako výše zmiňovaný xComfort. Vzhledem 

k tomu, že se jedná o produkt starý zhruba 3 roky, je nabídka senzorů a aktorů značně malá. 
Systém dokáže běžně ovládat vytápění, klimatizaci, osvětlení, rolety a další. Navíc systém 
RFControl umožňuje komunikaci se zabezpečovacím systémem společnosti Jablotron s.r.o 
a s jednotkami systému OASiS. Obdobně jako xComfort nabízí také RFControl vestavné 
aktory, které jsou přímo napojeny na spotřebič. Některé aktory v nabídce jsou multifunkční, 
které mimo jiného dokáží pracovat jako pulzní relé, zpožděný spínač a další. 

 
Systémová sběrnice je bezdrátová a pracuje na vyhrazené frekvenci 868,3 MHz. 

Vzhledem k maximálnímu dosahu 200 m jak uvádí výrobce, je systém vhodný pro rodinné 
domy či byty. Bohužel se výrobce o bližších technických parametrech jako například životnost 
baterie v bezdrátovém tlačítku, či maximálnímu počtu prvků v systému nezmiňuje. 

 
Programování elektroinstalace se provádí šroubovákem přímo na aktorech. Vzhledem 

k absenci komunikačního modulu není možný žádný jiný způsob naprogramování, neboť 
elektroinstalaci nelze propojit s počítačem.  

 

 
Obr. 28. Topologie systému RFControl 
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3 KOMPLEXNÍ SROVNÁNÍ TECHNICKÝCH 

A  EKONOMICKÝCH PARAMETRŮ KLASICKÉ 

A  INTELIGENTNÍ INSTALACE NA ZJEDNODUŠENÉM 

PROJEKTU MODELOVÉHO OBJEKTU 
 
 

3.1 Typový dům 

 
Pro vytvoření srovnávacích řešení inteligentní elektroinstalace byl vybrán typový dům 

Premier 140. Jedná se o nepodsklepený větší dům s podkrovní vestavbou. Celková zastavěná 
plocha je 132 m2 a celková užitná plocha 220 m2. Dům má 6 obyvatelných místností, kuchyni 
a 3 koupelny. Dům je vhodný pro větší, početnější rodiny. Součástí domu je i velká technická 
místnost s garážovými vraty, která bude sloužit jako sklad. V těsné blízkosti se nachází bazén 
a garáž pro osobní automobil. Bližší dispozice jednotlivých místností jsou patrné z obrázku 32. 

 

Shrnutí: 
Dispozice 6 
zastavěná plocha 131,8 m²  
celková užitková plocha 220,2 m 
užitková plocha přízemí 107,1 m²  
užitková plocha podkroví 113,1 m²  
sklon střechy 40°  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 23.  Orientační rozmístění objektů na pozemku 
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Obr. 30: Vizualizace typového domu 

 

   

 

  

  

Obr. 31:  Pohledy typového domu a garáže 
 

 
Obr. 32. Dispozice místností typového domu 
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Tabulka 1.  Doporučený počet zásuvek a světel 

Druh místnosti 

Světla Zásuvky 

ČSN  
33 2130 

Evropský 
standart 

Vyšší 
evropský 
standart 

ČSN  
33 2130 

Evropský 
standart 

Vyšší 
evropský 
standart 

Obývací pokoj do 20 m2 1 2 3 4 7 9 

Obývací pokoj nad 20 m2 2 3 4 5 9 11 

Ložnice do 20 m2 1 2 3 4 7 9 

Ložnice do 20 m2 2 3 4 5 9 11 

Kuchyně 2 2 2 3 7 8 

Koupelna 2 3 3 2 4 9 

WC 1 1 2 1 2 2 

Domácí dílna, pracovna 1 2 2 3 5 7 

Chodba 1 2 3 1 2 3 

Místnost domácích práci 1 2 3 3 7 9 

Sklípek, komora 1 1 1 0 2 2 

Terasa 1 1 2 1 1 3 

Obytná ložnice, atrium 1 1 2 1 1 3 

 
 
 
V případě modelového domu byl zvolen počet zásuvek a světel dle tabulky 2.  
 
 
Tabulka 2:  Zvolený počet zásuvek a světel 

č. Popis místnosti zásuvky světla č. Popis místnosti zásuvky světla 

1 Obývací pokoj 8 5 10 Šatna 1 1 

2 Kuchyně 11 4 11 Koupelna levá 3 2 

3 Spižírna 1 1 12 Pokoj č. 2 5 1 

4 Koupelna dolní 5 1 13 Koupelna pravá 3 2 

5 Chodba dolní 3 2 14 Chodba horní 3 2 

6 Sklad 3 2 15 Toaleta 1 1 

7 Pokoj č. 1 5 1 16 Pokoj č. 3 5 2 

8 Zádveří 1 1 17 Pokoj č. 4 4 1 

9 Ložnice 7 2 18 Garáž 5 1 
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3.2 Provedení elektroinstalace – obecně 

 

3.2.1 Přípojka a rozvodnice 

 
 Rodinný dům bude napojen na napěťovou soustavu 3+PEN, 50 Hz, AC, 230/400 V, 

TN-C-S z veřejné distribuční sítě kabelem k elektroměrovému rozvaděči. Ten se nachází ve 
sloupku oplocení objektu. Okénka elektroměru jsou umístěna ve výšce 1,5 m nad povrchem od 
země podle ČSN 35 7030. V rozvaděči se nachází trojfázový dvousazbový elektroměr jištěný 
jističem B25 a sazbový přepínač (HDO) jištěný jističem B6. Připojení domovního 
elektrorozvaděče je řešeno kabelem CYKY-J 4x16 mm2 uloženým v zemi. 

 

 

3.2.2 Hlavní ochranná přípojnice a ochranné rozvody 

 

V domovním rozvaděči je provedeno hlavní ochranné pospojování (dále jen HOP), na 
které jsou připojeny všechny silnoproudé elektrické obvody. Přípojnice HOP je v provedení 
pásovinové a je spojena s uzemněním žlutozeleným vodičem CY 6 mm2. K HOP je připojeno 
doplňkové ochranné pospojování z koupelny, toalety a kuchyně. V těchto místnostech jsou 
spojeny kabelem CY 4 mm2 všechny kovové části potrubí, zárubní dveří, případně plynovodu. 
Celková hodnota uzemnění domu musí být nižší než 15 Ohmů.  

 
 

3.2.3 Světelné a zásuvkové obvody 

 
Zásuvkové a světelné obvody jsou umístěny pod omítkou odpovídajícími vodiči. 

Umístění jednotlivých zásuvek a vypínačů je provedeno dle normy ČSN 33 2180. Spínače 
osvětlení jsou umístěny ve výšce 1,2 m nad podlahou poblíž dveří tak, aby nebyly zakryty 
dveřmi při otevírání. Zásuvky jsou nainstalovány ve výšce 0,2 m nad podlahou, pouze v případě 
koupelny a kuchyně jsou umístěny ve výšce 1,2 m nad podlahou, současně s dodržením platné 
normy pro koupelny. Svítidla jsou většinou žárovková, jen v kuchyni se nachází mimo jiné dvě 
zářivková svítidla. 
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3.2.4 Ochrana před nebezpečným dotykem 

 
Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí je provedena doplňkovými 

proudovými chrániči, izolací a kryty. Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí je 
provedena samočinným odpojením od zdroje, uzemněním a ochranným pospojováním. 

 
  

3.3 Klasická elektroinstalace 

 
Rekonstrukce elektroinstalace v klasickém provedení bude oceněno na bílou modelovou 

řadu Tango společnosti ABB. Ta oproti nejlevnější variantě Classic nabízí daleko vyšší kvalitu 
plastů, které si i po mnoha letech zachovávají stejnou barvu. Navíc lesklé provedení je méně 
náchylné na ušpinění.   

 
 

3.3.1 Topení 

 
Topení je v modelovém domě řešeno běžnými termostatickými hlavicemi, umístněnými 

na každém radiátoru. Ty regulují teplotu v místnosti v závislosti na nastavené teplotě na každé 
jednotlivé hlavici. Vodu v radiátorech ohřívá centrální plynový kotel. 

 
 

3.3.2 Ventilace 

 
V koupelnách a na toaletě jsou ventilační otvory, které jsou spojeny plastovými 

trubkami u centrálního ventilátoru. O odsávání se stará koupelnový ventilátor, napojený na 
světelný obvod. Ten je kvůli aerodynamickému hluku umístěn na půdě. Sepnutí je řízeno 
automatizovaným spínacím členem, v závislosti na délce zapnutého osvětlení. Pokud se 
v místnosti svítí dlouho, spínací člen sepne a nechá odsávat ventilátor po dobu svícení a ještě 
i 10 minut po zhasnutí. 
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3.3.3 Osvětlení 

 
V celém domě je celkem 7 světelných obvodů, které jsou provedeny klasickým kabelem 

CYKY-J 3x1,5 mm2. Každý obvod byl kontrolován na dovolené oteplení pro referenční uložení 
typu A a dovolený úbytek napětí, který nesmí překročit 2% jmenovitého fázového napětí sítě. 
Všechny obvody, kromě nejdelšího světelného obvodu č. 3 (dále jen SO3) vyhověly. SO3 
nevyhověl při kontrole na dovolený úbytek napětí při plném zatížení 10 A. Jelikož se jedná 
o světelný obvod, nepředpokládá se, že by na obvodu byly nainstalovány světelné zdroje 
o  celkovém součtu 2,3 kW. Předpokládané celkové zatížení SO3 je 1 kW, pro které obvod 
vyhověl. Každý světelný obvod je jištěn jističem B10. Světelné obvody koupelen a venkovních 
prostor jsou navíc opatřeny proudovým chráničem s vybavovacím proudem 30 mA. Jednotlivá 
svítidla jsou ovládána pomocí vypínačů. Při tomto řešení není možné centrální řízení osvětlení 
ani nastavovat různé světelné scény. 

 

3.3.4 Zásuvky 

 
V celém domě se nachází 19 zásuvkových obvodů o celkové délce 279 m. Na každý 

zásuvkový obvod je napojeno nejvýše 10 zásuvek s tím, že dvojitá zásuvka je počítána jako 
jeden zásuvkový vývod. Jednotlivé obvody jsou tvořeny kabelem CYKY-J 3x2,5 mm2. Každý 
obvod byl kontrolován na dovolené oteplení pro referenční uložení A a dovolený úbytek napětí, 
který nesmí překročit 5% jmenovitého fázového napětí sítě. Ve výkresových přílohách jsou 
naznačeny zásuvky u bazénu a u příjezdové brány. Tyto zásuvky pouze symbolizují zásuvkový 
vývod pro vlastní rozvaděč filtrace bazénu nebo rozvaděč ovládacího mechanismu brány. 
Každý zásuvkový obvod je jištěn kombinovaným jističem B16 a proudového chrániče 
s vybavovacím proudem 30 mA. Tato kombinace šetří místo v rozvaděči a navíc je levnější, než 
použití každého přístroje zvlášť. 

 

3.3.5 Rolety 

 
V domě se nachází 2 roletové obvody. Každý z nich je v jednom patře. I když se 

příkony jednotlivých roletových motorů pohybují kolem 200 W, jsou tyto obvody projektovány 
jako zásuvkové. Obvody tvoří 62 m kabelu CYKY-J 3x2,5 mm2. K jištění je použit 
kombinovaný jistič B16 s proudovým chráničem. Ovládání jednotlivých rolet je rozmístěno 
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v každé místnosti poblíž ovládaného okna. Při této realizaci není možné centrální ovládání 
všech rolet ať už v celém domě nebo jen v místnosti. 

 

3.3.6 Komunikace, vizualizace 

 
V klasickém provedení elektroinstalace není možná žádná komunikace domu 

s uživatelem. Tím pádem není možné vizualizovat aktuální stav elektroinstalace přes PC, 
dotykový panel nebo PDA. 

 
 

3.4 Inteligentní elektroinstalace 

 
Požadavky pro návrh inteligentní elektroinstalace byly následující: 

• Centrální ovládání osvětlení 

• Možnost nastavování světelných scén pomocí stmívačů 

• Ovládání topení (termostatických hlavic) 

• Ovládání předokenních rolet 

• Inteligentní ovládání osvětlení na chodbách a před domem pomocí PIR senzorů 

• Komunikace systému elektroinstalace s internetem přes Ethernet rozhraní 

• V ložnici a obývacím pokoji připojený grafický dotykový panel 

• Použití „meteo-senzoru“ pro zjištění povětrnostních podmínek 

• V zádveří umístěný vypínač typu „Odchod / příchod“ 
 

3.4.1 Osvětlení 

 
Počet světelných obvodů se více jak zčtyřnásobil na celkovou hodnotu 30 obvodů. To je 

způsobeno tím, že každé svítidlo, které má být ovládáno vyžaduje svůj samostatný kabel od 
spínacího či stmívacího aktoru, až po samotné svítidlo. Celková kabeláž je tvořena jako 
u klasické elektroinstalace kabelem CYKY-J 3x1,5 mm2, tentokrát o celkové délce 268 m. 
Každý obvod byl kontrolován na dovolené oteplení a současně na dovolený úbytek napětí, který 
nesmí překročit 2% jmenovitého napětí sítě. To vše pro referenční uložení A. Všechny obvody 
při zkouškách obstály. Inteligentní řešení umožnuje nastavovat světelné scény jednotlivých 
svítidel, stmívat svítidla a centrálně řídit osvětlení celého objektu. 
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3.4.2 Zásuvky 

 
Zásuvkové obvody zůstaly v porovnání s klasickou elektroinstalací nezměněny. 

V případě, že by měl uživatel požadavek ovládat určitou zásuvku, může si dokoupit vestavný 
spínací aktor, který je v nabídce od všech srovnávaných výrobců. Druhou možností je pořízení 
spínacího aktoru přídavného, který se zapojí zepředu do ovládané zásuvky. Přídavný adaptér 
většinou komunikuje se sběrnicí pomocí bezdrátových RF modulů. Ten však všichni výrobci ve 
své nabídce nemají. Zásuvkové obvody jsou opět provedeny kabelem CYKY-J 3x2,5 mm2 
a jištěny kombinovaným jističem B16 s proudovým chráničem. I zde byla provedena dvojice 
kontrol na dovolené oteplení a dovolený úbytek napětí. Všechny obvody ve zkoušce obstály. 

 
 

3.4.3 Rolety 

 
V projektu inteligentní elektroinstalace se nachází celkem 12 roletových obvodů. Ty 

byly opět projektovány jako zásuvkové obvody kabelem CYKY-J 3x2,5 mm2 s jištěním 
kombinovaným jističem o doporučené hodnotě dle výrobce jednotlivých modulů. Každý obvod 
je tvořen kabelem, vedoucím od roletového motoru (případně dvojice motorů) až do rozvaděče. 
To z důvodu centrálního ovládání přes roletovou jednotku umístěnou v rozvaděči. Díky tomu je 
možné, jak již bylo zmíněno centrální ovládání rolet na úrovni jednotlivých místností, potažmo 
i celého domu. Problém u inteligentního řešení je ovládání rolet z venkovních prostor, neboť 
výrobci nenabízí sběrnicová tlačítka v provedení do venkovních podmínek s IP 44. Tento 
nedostatek se dá řešit bezdrátovým ovladačem, který si však uživatel musí s sebou přinést 
z místnosti. 

 

3.4.4 Ventilace 

 
Ventilace v koupelnách a na toaletě je stále tvořena centrálním ventilátorem, umístěným 

na půdě. Rozdíl oproti klasické elektroinstalaci je ve způsobu napájení. Ventilátor již není 
napájen ze světelného obvodu, ale má svůj vlastní zásuvkový obvod. Spouštění ventilátoru je 
opět závislé na délce svícení svítidel v místnostech. Výhodou je snadná programová změna 
doby spouštění a doby běhu odsávání. 
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3.4.5 Komunikace, vizualizace 

 
Komunikace celé instalace zajišťují komunikační moduly, které obsahují rozhraní 

Ethernet. Díky tomu je možné se přes internet podívat na aktuální stav objektu nebo případně 
změnit stavy jednotlivých aktoru. Dovoluje-li to nabídka výrobce, jsou v objektu umístěny dva 
dotykové panely, pomocí kterých má uživatel možnost komplexního přehledu aktuálního stavu 
celé instalace. 

 
 
 

3.5 Srovnání elektroinstalací na jednotlivých místnostech 

 
V této části bude provedeno srovnání klasické a inteligentní elektroinstalace na 

jednotlivých místnostech. Pro názorný příklad bude uvedeno srovnání na 4 místnostech. 
Kompletní srovnání je dostupné v příloze č. 1 

 

3.5.1 Obývací pokoj 

 

Klasická elektroinstalace:  
 

• Ovládání světel je možné pouze v režimu zapnuto/vypnuto. Stmívání bez 
dalších investic není možné.  

• Rolety se musí stahovat každá zvlášť na svém vlastním vypínači 

• Změna teploty v místnosti vyžaduje ruční nastavení na jednotlivých 
termohlavicích 

 
 

Inteligentní elektroinstalace: 
 

• Světla je možné centrálně stmívat, případně nastavovat různé světelné scény 
v závislosti na okolním počasí, poloze rolet a denní době 

• Rolety lze ovládat všechny z jednoho místa, případně dle potřeby každou zvlášť 

• Pomocí dotykového panelu má uživatel snadný přehled o aktuálním stavu 
celého objektu případně ovládat celý objekt přehledně z jednoho místa 
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• Pomocí dálkového ovladače se uživateli značně zvyšuje komfort při ovládání 
elektroinstalace 

• Teplota v místnosti může být automaticky regulována v závislosti na okolním 
počasí nebo denní době.  

 

               
 

Obr. 33. Zásuvkové a světelné obvody inteligentní elektroinstalace pro obývací pokoj 
 

 

3.5.2 Ložnice 

 
Klasická elektroinstalace:  
 

• Ovládání světel je možné pouze v režimu zapnuto/vypnuto. Stmívání bez 
dalších investic není možné.  

• Rolety se ovládají pouze z jejich vypínače 

• Venkovní osvětlení lze ovládat přímo z balkonu (vypínače v provedení IP 44) 

• Změna teploty v místnosti vyžaduje ruční nastavení na termohlavici 
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Inteligentní elektroinstalace: 
 

• Světla je možné centrálně stmívat, případně nastavovat různé světelné scény 
v závislosti na okolním počasí, poloze rolet a denní době 

• Jedním tlačítkem je možné vypnout světla na balkoně, v šatně a koupelně 

• Rolety lze ovládat všechny z různých míst 

• Pomocí dotykového panelu má uživatel snadný přehled o aktuálním stavu 
celého objektu případně ovládat celý objekt přehledně z jednoho místa 

• Pomocí dálkového ovladače se uživateli značně zvyšuje komfort při ovládání 
elektroinstalace 

• Teplota v místnosti může být automaticky regulována v závislosti na okolním 
počasí nebo denní době 

• Na sběrnicovém tlačítku je naprogramovaná funkce „Den/Noc“, která 
rozsvítí/zhasne všechna světla, současně vytáhne/stáhne všechny předokenní 
rolety a sníží teploty ve všech místnostech. Akce tohoto tlačítka může být navíc 
automaticky vyvolávána v určitou hodinu 

 

       
 

Obr. 34.  Zásuvkové a světelné obvody inteligentní elektroinstalace pro ložnici 
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3.5.3 Chodba dolní 

 

Klasická elektroinstalace:  
 

• Ovládání světel je možné pouze pomocí vypínačů 

• Teplota se nastavuje manuálně na jednotlivé termohlavici 
 
 

Inteligentní elektroinstalace: 
 

• Světla se zapínají podle pohybu osob na chodbě (informace z PIR senzoru) 
a současně v závislosti na denní době 

• Teplota může být automaticky regulována v závislosti na okolním počasí nebo 
denní době 

 

 
Obr. 35.  Zásuvkové obvody inteligentní elektroinstalace pro chodbu dolní 

 

 
Obr. 36.  Světelné obvody inteligentní elektroinstalace pro chodbu dolní 
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3.5.4 Zádveří 

 
Klasická elektroinstalace:  
 

• Ovládání světel je možné pouze pomocí vypínačů – žádné centrální funkce 
 
 

Inteligentní elektroinstalace: 
 

• Sběrnicové tlačítko má naprogramovanou funkci „Příchod/Odchod“, kterou se 
ovládají všechny rolety, světla a zredukuje se i teplota v celém domě. 

 
 
 

       
 

Obr. 37.  Zásuvkové a světelné obvody inteligentní elektroinstalace pro zádveří 
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3.6  Srovnání řešení jednotlivých výrobců 

 

3.6.1 ABB Tango 

 
Výhody: 
 

Klasická elektroinstalace má v tomto modelovém případu výhodu v jednoduchosti 
řešení, nízké náročnosti na velikost rozvaděče a nízké metráži kabelů. To vše se v neposlední 
řadě promítá samozřejmě na ceně, která je nejnižší.  

 
 
 
Nevýhody: 
 

Nevýhody klasické elektroinstalace obecně již byly zmíněny v teoretické části této 
práce. 

 
 
 
Cenová kalkulace: 
 

Cenové nabídka byla zpracována na designovou řadu Tango. Podrobný rozpis nabídky 
je zpracován v příloze č. 2. Ceny jednotlivých komponent byly převzaty z e-shopu 
www.emat.cz 
 
 

Vypínače + zásuvky 17 217 Kč 

Kabely 13 948 Kč 

Jištění 23 131 Kč 

Rozvaděč 2 644 Kč 

Celkem 56 939 Kč 
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3.6.2 ABB Ego-n 

 
Výhody: 
 

Inteligentní elektroinstalace Ego-n v modelové řadě Element nabízí již ve standartním 
provedení orientační LED osvětlení sběrnicových spínačů spolu s informativní LED pro každé 
tlačítko. Druhou výhodou jsou sběrnicová tlačítka, sloužící jako RF přijímače, což zvyšuje 
dosah bezdrátových ovladačů. Třetí velkou je použití paměťových karet ve spínačích, což 
značně zjednodušuje případnou výměnu tlačítka při poruše. 
 
 
Nevýhody: 
 

Společnost ABB nenabízí žádný meteo-senzor, který by informoval o dešti či větru. 
Dále také nenabízí oproti konkurenci uživatelsky příjemné dotykové panely. Drobným 
nedostatkem je absence osmi-tlačítkových sběrnicových spínačů, což bylo kompenzováno 
dvojicí čtyř-tlačítkových. 
 
 
Cenová kalkulace: 
 

Cenové nabídka byla zpracována na designovou řadu Element. Podrobný rozpis 
nabídky je zpracován v příloze č. 2. Ceny jednotlivých komponent byly převzaty z e-shopu 
www.bbelektro.cz 
 

Senzory 141 071 Kč 

Aktory 84 421 Kč 

Jištění 20 350 Kč 

Kabely 18 306 Kč 

Sběrnice 1 826 Kč 

Rozvaděč 3 485 Kč 

Celkem 269 459 Kč 
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3.6.3 INELS 

 
Výhody: 
 

Řešení INELS nabízí plnohodnotný grafický dotykový panel, který je navíc při srovnání 
s konkurencí levný. Poslední novinkou je multifunkční jednotka Sophy, která nabízí kromě IR 
přijímače, IR vysílače také hlasové rozhraní. Díky tomu je možné dům ovládat hlasovými 
povely nebo si nechat přehrávat namluvené vzkazy. 

 
 
Nevýhody: 
 

Řešení INELS je čistě sběrnicové a výrobce nenabízí žádné RF moduly. Proto bylo 
nutné protažení sběrnicového kabelu až do garáže. Jedinou částečnou kompenzací je jednotka 
Sophy s IR rozhraním. Díky tomu je však nutné při ovládání mít alespoň částečně nasměrovaný 
dálkový ovladač na Sophy jednotku. Možnost ovládání v celém domě by vyžadovalo přítomnost 
Sophy jednotky v každé místnost, což by však celou instalaci značně prodražilo. Systém INELS 
dále nenabízí sběrnicové PIR senzory, přičemž tento nedostatek byl ošetřen sběrnicovými 
analogovými vstupy. 

 
 
Cenová kalkulace: 
 

Cenové nabídka byla zpracována na designovou řadu Elegant. Podrobný rozpis nabídky 
je zpracován v příloze č. 2. Ceny jednotlivých komponent byly převzaty z e-shopu 
www.elkoep.cz 

 
 

Senzory 166 310 Kč 

Aktory 96 984 Kč 

Jištění 21 538 Kč 

Kabely 18 306 Kč 

Sběrnice 1 259 Kč 

Rozvaděč 3 485 Kč 

Celkem 307 882 Kč 
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3.6.4 NIKOBUS 

 
 
Výhody: 
 

NIKOBUS je částečně decentralizovaný systém, což uživatel ocení především v případě 
poruchy některého z členů. U centralizované instalace by porucha řídící jednotky znamenala 
nefunkčnost všech ovládaných zařízení. Druhou výhodou je možnost připojení systému 
xComfort do systému NIKOBUS pomocí dvojice speciálních sběrnicových převodníků. 

 
 

 
Nevýhody: 
 

Řešení NIKOBUS je oproti konkurenčním sběrnicovým instalacím více náročné na 
velikost rozvaděče. Pro tuto instalaci je nutné použít rozvaděč o velikosti 198 modulech. 
Druhou nevýhodou je absence přímých stmívacích modulů. Nikobus totiž řeší stmívání přes 
stmívací modul 0-10 V a na ten je nutné připojit samotný výkonový stmívač. 

 
 
 
Cenová kalkulace: 
 

Cenové nabídka byla zpracována na základní designovou řadu. Podrobný rozpis 
nabídky je zpracován v příloze č. 2. Ceny jednotlivých komponent byly převzaty z e-shopu 
www.bbelektro.cz 

 
 

Senzory 234 041 Kč 

Aktory 109 355 Kč 

Jištění 17 342 Kč 

Kabely 18 306 Kč 

Sběrnice 2 798 Kč 

Rozvaděč 4 569 Kč 

Celkem 386 411 Kč 
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3.6.5 xComfort 

 
 
 
Výhody: 
 

Bezdrátový systém xComfort nabízí oproti konkurenci možnost připojení přímých 
měřičů energií a tím mít úplný přehled o spotřebě jednotlivých připojených zařézení. Další 
výhodou je patentovaný bezdrátový router, který značně prodlužuje dosah bezdrátové sběrnice. 

 
 
 
Nevýhody: 
 

xComfort nenabízí možnost připojení povětrnostního senzoru, který by systém 
informovat o dešti či větru. Druhou nevýhodou je absence komunikačního modulu s Ethernet 
rozhraním. Komunikace systému xComfort s PC je možná pouze přes kabelové USB rozhraní. 
V případě, že by chtěl uživatel nahlížet na stav instalace přes internet, musel by zainvestovat do 
samostatného počítače, který by připojení zprostředkovával. 

 
 
 
Cenová kalkulace: 
 

Cenové nabídka byla zpracována na základní designovou řadu. Podrobný rozpis 
nabídky je zpracován v příloze č. 2. Ceny jednotlivých komponent byly převzaty z e-shopu 
www.bbelektro.cz 
 

Senzory 163 599 Kč 

Aktory 77 445 Kč 

Jištění 17 487 Kč 

Kabely 15 346 Kč 

Sběrnice 0 Kč 

Rozvaděč 2 689 Kč 

Celkem 276 566 Kč 
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3.6.1 RFComfort 

 
 
 
Výhody: 
 

Oproti konkurenčním výrobcům nabízí RFControl multifunkční aktory. Jeden spínací 
aktor má až 6 funkcí mezi které patří například impulzní relé, zpožděné sepnutí/rozepnutí 
a další. Stmívací aktory mohou funkcí dokonce 7. Druhou výhodou je, v porovnání 
s konkurencí, levný dotykový vizualizační panel. 

 
 
 
Nevýhody: 
 

Nabídka produktů systému RFControl je v porovnání s ostatními konkurenčními 
výrobci značně omezená. To je způsobeno částečně tím, že RFControl je na trhu k dostání 
teprve necelé 3 roky. Do systému není možné připojit povětrnostní senzor a pokojové 
termostaty jsou k dostání pouze v analogové verzi. Největší nevýhodou je absence 
komunikačního modulu, což úplně znemožňuje nahlížet na instalaci ze sítě Internet.  

 
 
 
Cenová kalkulace: 
 

Cenové nabídka byla zpracována na designovou řadu LOGUS90. Podrobný rozpis 
nabídky je zpracován v příloze č. 2. Ceny jednotlivých komponent byly převzaty z e-shopu 
www.elkoep.cz 

  
 

Senzory 105 904 Kč 

Aktory 44 630 Kč 

Jištění 20 182 Kč 

Kabely 15 346 Kč 

Sběrnice 0 Kč 

Rozvaděč 2 644 Kč 

Celkem 188 707 Kč 
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4 MULTIKRITERIÁLNÍ ANALÝZA 
 

4.1 Srovnání č. 1 

 

4.1.1 Stanovení vah zvolených kritérií metodou Fullerova 
trojúhelníku 

Tab. 3.  Přehled kritérií 

  

Pořizovací 
cena 

Složitost 
provedené 
instalace 

Kompletnost 
Cena 

kabelů 
Velikost 

rozvaděče 

Ego-n 269 459 3 3 20 132 135 

INELS 307 882 3 2 19 565 102 

NikoBus 386 411 4 1 21 104 178 

xComfort 276 566 1 4 15 346 96 

RFControl 188 707 1 4 15 346 60 
 

-Kritérium f1 – Pořizovací cena [Kč] 
-Kritérium f2 – Složitost provedené instalace [-] (1=jednoduché, 10= složité) 
-Kritérium f3 – Stupeň splnění předpokladů [-] (1= kompletní, 10= nekompletní) 
-Kritérium f4 – Cena kabelových rozvodů (vč. sběrnice) [Kč] 
-Kritérium f5 – Nároky na velikost rozvaděče [modul] 

 
  f1 f1 f1 f1 

f2 f3 f4 f5 

         
 f2 f2 f2 
 f3 f4 f5  
  
  f3 f3 
  f4 f5 

  
   f4 

   f5 
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n1 = 4, n2 =2, n3 = 3, n4 = 1,  n5 = 0 
 
vi = ni / N           (1) 
N = ∑ ni = 4 + 2 + 3 + 1 = 10        
v1 = 0,4 
v2 = 0,2 
v3 = 0,3 
v4 = 0,1 
v5 = 0 
Vektor kriterií je tak v = (0,4; 0,2; 0,3; 0,1; 0), kontrola ∑ vi = 1. 
 

4.1.2 Vícekriteriální analýza č. 1 

 
Pro vyhodnocení je použita WSA metoda (metoda váženého součtu). Všechna kritéria 

jsou minimalizační (čím nižší hodnota, tím lepší). 
 

60153461188707

96153461276566

1

1021956523307882

1352013233269459

4

4

178211044386411=Y  

 
 

Pro minimalizační převod jsou od nejhorší varianty ve sloupci (nejvyšší hodnota) 
odečteny ostatní hodnoty ve sloupcích pro dané kritérium, přičemž pro nejhorší hodnoty 
(nejvyšší) je hodnota nulová. 

 

118575803197704

82575803109845

00300

7615392178529

4397211116952

´=Y  
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Dále jsou určeny maxima H a minima D pro daný sloupec a stanoveny hodnoty pro 
normalizovanou matici R dle vzorce (2) 
 

jj

jij

ij DH

Dy
r

−

−
=          (2) 

 
H = (197704; 3; 3; 5758; 118) 
D = (0;0;0;0;0) 
 

11011

695,0101556,0

00100

644,0267,0666,0333,0397,0

364,0169,0333,0333,0592,0

=R  

 
 
Nakonec je na výše uvedenou matici použit vektor vah v = (0,4; 0,2; 0,3; 0,1; 0), dle 

vztahu (3), čímž jsou získány hodnoty užitku „u“ pro danou variantu. Čím vyšší je hodnota 
užitku, tím je varianta lepší. 

( ) ∑
=

⋅=
k

j
ijji rvau

1

        (3) 

4202,00364,01,0169,03,0333,02,0333,04,0592,01 =⋅+⋅+⋅+⋅+⋅=u  

u2 = 0,4519 
u3 = 0,3000 

u4 = 0,7264 
u5 = 0,7000 
 
Z vypočtených hodnot užitku u je patrné, že nejvýhodnější variantou dle stanovených 

kritérií se stala varianta číslo 4, tedy řešení xComfort. 
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4.1 Srovnání č. 2 

 

4.1.1 Stanovení vah zvolených kritérií metodou Fullerova 
trojúhelníku 

 
Tab. 4. Přehled kritérií 

  

Cena 
inteligentní 

části 

Cena 
jištění 

Cena 
kabelů 

Složitost 
provedené 
instalace 

Kompletnost 

Ego-n 225 492 23 835 20 132 3 3 

INELS 263 294 25 023 19 565 3 2 

NikoBus 343 396 21 911 21 104 4 1 

xComfort 241 044 20 176 15 346 1 4 

RFControl 150 534 22 826 15 346 1 4 
 

-Kritérium f1 – Cena inteligentní části (senzory + aktory) [Kč] 
-Kritérium f2 – Cena jištění (jističe + relé + rozvaděč) [Kč] 
-Kritérium f3 – Cena kabelových rozvodů (vč. sběrnice) [Kč] 
-Kritérium f4 – Složitost provedené instalace [-] (1=jednoduché, 10= složité) 
-Kritérium f5 – Stupeň splnění předpokladů [-] (1= kompletní, 10= nekompletní) 

 
  f1 f1 f1 f1 

f2 f3 f4 f5 

         
 f2 f2 f2 
 f3 f4 f5  
  
  f3 f3 
  f4 f5 

  
   f4 

   f5 
 

n1 = 4, n2 =2, n3 = 1, n4 = 1,  n5 = 2 
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vi = ni / N          (1) 
N = ∑ ni = 4 + 2 + 1 + 1 + 2 = 10 
v1 = 0,4 
v2 = 0,2 
v3 = 0,1 
v4 = 0,1 
v5 = 0,2 
 
Vektor kritérií je tak v = (0,4; 0,2; 0,1; 0,1; 0,2), kontrola ∑ vi = 1. 
 

4.1.2 Vícekriteriální analýza č. 2 

 
Pro vyhodnocení je opět použita WSA metoda. Všechna kritéria jsou minimalizační. 
 

4

4

421104343396

25023

1153462282615534

11534620176241044

121911

2319565263294

332013223835225492

=Y  

 
 

Pro minimalizační převod jsou od nejhorší varianty ve sloupci (nejvyšší hodnota) 
odečteny ostatní hodnoty ve sloupcích pro dané kritérium, přičemž pro nejhorší hodnoty 
(nejvyšší) je hodnota nulová. 

 
 

0357582197192862

0357584847102352

30031120

211539080102

119721188117904

´=Y  
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Dále jsou určeny maxima H a minima D pro daný sloupec a stanoveny hodnoty pro 
normalizovanou matici R dle vzorce (2) 

 

H = (192862; 4847; 5758; 3; 3) 
D = (0;0;0;0;0) 
 
 

011453,01

0111531,0

100642,00

666,0333,0267,00679,0

333,0333,0169,0245,0611,0

=R  

 
 
Dále je na výše uvedenou matici použit vektor vah v = (0,4; 0,2; 0,1; 0,1; 0,2), dle 

vztahu (3), čímž jsou získány hodnoty užitku „u“ pro danou variantu.  
 
u1 = 0,4102 
u2 = 0,4648 
u3 = 0,3284 
u4 = 0,6124 

u5 = 0,6906 
 
Z vypočtených hodnot užitku u je patrné, že nejvýhodnější variantou dle stanovených 

kritérií se stala varianta číslo 5, tedy řešení RFControl. 
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5 ZÁVĚR 
 
Cílem této práce bylo navrhnout cenově výhodné a technicky kvalitní provedení 

inteligentní elektroinstalace pro modelový rodinný dům. V úvodních kapitolách je popsána 
problematika inteligentní elektroinstalace, včetně jejich výhod a nevýhod ve srovnání 
s  klasickou, dnes stále běžně používanou elektroinstalací. Pro bližší přehled byly ve stručnosti 
popsány jednotlivé systémové moduly, typy topologií a druhy systémů. Dále byli představeni 
jednotlivý výrobci, kteří se zabývají systémovými elektroinstalacemi zaměřenými především 
rodinné domy, a to včetně popisu jejich řešení. V praktické části byly nakresleny varianty 
klasické a inteligentní elektroinstalace pro zvolený dům a následně vypracovány cenové 
nabídky od výrobců, na základě ceníků dostupných z internetových obchodů. Nabídky se lišily 
nejen cenou, ale také různou mírou splnění definovaných požadavků na tuto elektroinstalaci. 
V jednotlivých nabídkách byly zastoupeny prvky nejen inteligentní části, ale také zásuvky, 
jističe a relé od stejného výrobce. 

 
Všechny nabídky byly srovnány dvojicí multikriteriálních analýz, na základě různých 

kritérií. V prvním případě bylo vypočteno jako nejoptimálnější řešení systémem xComfort od 
světového výrobce EATON. Řešení xComfort nabízí za přijatelnou cenu bezdrátové řešení 
inteligentní elektroinstalace, díky čemuž je minimalizována délka kabelových rozvodů 230 V. 
Bohužel však nesplňuje všechna stanovená kritéria na zvolenou instalaci.  

 
Druhá analýza byla odlišná v tom, že se pořizovací cena instalace rozdělila na cenu 

inteligentní části a části jistící. Díky tomu, že cena měla více kritérií, bylo vypočteno jako 
nejvhodnější řešení systému RFControl od českého výrobce ELKO EP s.r.o. Relativně mladý 
systém RFControl byl nejen nejlevnější, ale také splňoval ze všech kritérií nejméně požadavků. 

 
Při srovnání obou výsledných řešení, bylo zjištěno, že RFControl je levnější provedení 

konkurenčního xComfortu, avšak bez možnosti jakékoliv komunikace instalace přes sítí Internet 
či mobilními GSM telefony. 

 
Jako nejméně vhodné bylo v obou analýzách shodně vypočteno řešení systému 

Nikobus, které sice splňovalo všechna zvolená kritéria, avšak bylo ze všeho nejdražší a samotné 
provedení instalace bylo ve srovnání s konkurenčními produkty značně složité. 

 
V současné době je inteligentní elektroinstalace především kvůli své vysoké ceně 

dostupná pouze pro majetnější část populace. To by se mohlo však časem změnit, neboť ceny 
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jednotlivých komponentů mají neustále sestupnou tendenci a navíc návratnost jednorázové 
pořizovací investice se bude vzhledem k rostoucím cenám energií stále snižovat. Díky tomu 
bude inteligentní elektroinstalace daleko dostupnější než v současné době. 
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