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Abstrakt (Abstract) 

V úvodu této bakalářské práce se zabývám popisem systému KNX, jeho výhodami a 

nevýhodami a také jej porovnávám s dalšími sběrnicovými systémy a s klasickou (konvekční) 

elektroinstalací. Dále zmiňuji poţadavky sběrnice KNX. Poté popisuji instalované technologie 

v řešeném rodinném domě, jejich provázanost a řízení. V další části jsem k těmto technologiím 

sestavil cenové nabídky. Důvodem bylo dosaţení co nejniţších počátečních i provozních nákladů. 

Při tvorbě dokumentace jsem vycházel z instalovaných technologií, popisoval jsem moţnosti řešení 

a popsal jsem důvody zvoleného řešení. Následně jsem ověřil správnost selektivity a dimenzování 

vodičů výpočty pro jeden vývod rozváděče a potvrdil si tak správnost výpočtu programu Sichr. 

Jelikoţ tato dokumentace bude slouţit pro reprezentativní účely firmy byla v jejím závěru 

zpracována nabídka pro různé designové varianty ve srozumitelné podobě pro laiky. 

 

In the beginning of this bachelor thesis I introduce a system KNX, its advantages and 

disadvantages and compare it to other bus systems and conventional wiring. In the next section I 

describe requirements of the KNX bus. At the next part I made quotes for these technologies. The 

reason was to achieve the lowest initial and operating costs. When I create documentation based on 

the technology installed, I described the possible solutions, and I describe the reasons for the 

chosen solution. Then I verified the accuracy of selectivity and conductor of wire for one single 

outlet of switchboard, and so I confirm the correctness of the calculation Sichr. Because the 

documentation will be used for company representative purposes, I have also made a simplified 

version for laymen. 
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1. Úvod 
V této bakalářské práci se zabývám řešením inteligentní elektroinstalace v budovách. 

Termín inteligentní elektroinstalace je často nahrazován termíny digitální dům, chytrý dům, domácí 

automatizace, inteligentní budova, moderní elektrické instalace, nebo systémová technika budov. 

Cílem inteligentní elektroinstalace je automaticky po naprogramování řídit chod domu s cílem 

zvýšit komfort, pohodlí, zajistit zabezpečení a sníţit spotřebu energií uţivatelům domu. 

„Inteligentní budova je taková budova, která poskytuje produktivní a rentabilní prostředí 

prostřednictvím optimalizace svých čtyř elementů – konstrukce budovy, pouţitých systémů v 

budově, sluţeb, managementu a vztahy mezi těmito čtyřmi základními oblastmi. Cílem majitelů 

budov nebo správců majetku je, aby budova měla co nejlevnější a nejefektivnější provoz, aby měla 

zajištěn management energií, komfort, bezpečnost, flexibilitu při změně provozně technických 

funkcí v budově. Případně, aby byla zajištěna prodejnost budovy. Jestliţe tyto poţadavky budova 

splňuje, lze ji označit jako budovu inteligentní“. [5] 

  

Provozně technickými funkcemi lze řídit například následující technologie: řízení osvětlení 

(světelné scény), ţaluzií, regulace vytápění a klimatizace, EZS, řídit zavlaţování, bazén, domácí 

kino, PC, vyhřívání vjezdové brány, pračku, myčku, ledničku a další. Samozřejmostí je také 

dálkový přístup k ovládaným funkcím a jejich vizualizace.  

 

Míru inteligence budovy můţeme rozdělit do 5 stupňů [1, 3]: 

1. Stupeň – budova obsahuje samostatně fungující systémy, pracující nezávisle na sobě, 

2. Stupeň – budova obsahuje inteligentně fungující zařízení, která si vyměňují jednoduché 

zprávy mezi sebou, 

3. Stupeň – budova obsahuje vnitřní a vnější komunikační síť, umoţňuje dálkový přístup, 

4. Stupeň – učící se budova, která podle chování uţivatelů ovládá v budově příslušné 

technologie, 

5. Stupeň – pozorná budova, která na rozdíl od 4. stupně ovládá technologie v reálném čase. 

 

1.1 Sběrnicový systém KNX 
Je to standardizovaný komunikační systém, slouţící pro komunikaci po sběrnici mezi 

účastníky této sběrnice (snímače, sběrnicová tlačítka, regulátory, AČ). Tento systém tak slouţí 

k řízení řídících funkcí domu, jeţ jsou uvedeny výše. Sběrnicové vedení se skládá z vodiče YCYM 

2x2x0,8 s napětím DC 24V, po kterém probíhá komunikace mezi účastníky sběrnice. Izolace 

tohoto vodiče je dimenzována aţ do 4kV. Sběrnice je galvanicky oddělena od silového vedení a její 

přenosová rychlost je aţ 9600b/s. Napájení spotřebičů je provedeno silovým vedením. Příklad je 

uveden na obrázku [2, 3, 10, 11]. 
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Obr. 1 Napájení účastníků sběrnice [13] 

Sběrnicový systém KNX je decentralizovaný systém. Schéma tohoto systému je uvedeno 

na obrázku 1. Zásadní výhodou je funkčnost systému i při poruše jednoho účastníka sběrnice. 

Jednoduše se následně odstraní závada (vymění) tento účastník a obnoví jeho činnost nezávisle na 

dalších účastnících sběrnice. Naprogramování tohoto systému se provádí softwarem ETS 

(engineering tool software). Tento systém slouţí pro nastavení adres jednotlivým prvkům sběrnice 

(např. 1.1.23. – 1.okruh, 1.linka, 23.účastník), dále také k nastavení a diagnostice systému. 

Náhraţkou tohoto systému můţe být ETS Supplementary, který je zjednodušenou verzí ETS a další 

vizualizační programy (např. OPC Server). 

 

Výhodou tohoto systému je také jeho otevřenost pro další prvky od jiných výrobců nebo 

pro zabezpečení, PLC a další prvky. Také je moţné tento systém postupně rozšiřovat o další prvky 

a funkce do budoucna. Mezi další výhody systému KNX patří [5]: 

 Moţnost vizualizace technologií 

 Snadné přeprogramování účastníků sběrnice např. při změně účelu vyuţití místnosti 

 Jednoduchost a úspora kabeláţe 

 Odchodové tlačítko – dojde k vypnutí určitých zásuvkových okruhů a zhasnutí světel. Sníţí se 

také teplota v místnostech, 

 Pouţití cirkulačního čerpadla – zaznamenají-li pohybové senzory přítomnost osob v budově, 

sepne na určitou dobu toto čerpadlo tak, aby se teplá voda z ohřívače vyměnila s vychladlou 

vodou v potrubí, 

 Simulace přítomnosti osob v budově – rozsvícením světel, změnou nastavení ţaluzií apod. 

simuluje tento systém přítomnost, i kdyţ zrovna nikdo není doma, 

 Vzdálený přístup k funkcím domu – pomocí chytrých telefonů lze na dálku sledovat/řídit 

technologie domu, 

 Nastavitelné scény – svítidla se nastaví na předdefinovanou úroveň osvětlení, ţaluzie se 

nastaví do pozice potřebné pro sledování TV, práci na PC, atd. 

KNX sběrnice 24V DC 

Silové vedení 

Ventil Osvětlení Vytápění Ţaluzie Vizualizace 

Termostat Snímač 

osvětlení 

Snímač 

pohybu 

Tlačítkový 

snímač 

Hodiny 
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Cílem instalace systému KNX do budov je dosaţení úspor energií v domě a dosaţení 

komfortu pro jeho uţivatele. Řízení jednotlivých funkcí a řízení budovy je popsáno níţe v projektu 

rodinného domu. 

 

Nevýhodou tohoto systému jsou poměrně velké finanční prostředky, které je nutné 

vynaloţit pro jeho pořízení.  

 

1.2 Porovnání KNX s ostatními sběrnicovými systémy 
Sytém KNX se spolu se systémem LonWorks řadí do skupiny otevřených systémů. 

LonWorks je charakterizován vysokou technologickou úrovní, nízkými náklady a snadnou 

přizpůsobivostí. Komunikace mezi účastníky probíhá pomocí protokolu LonTalk  v tzv. uzlech. 

Tento systém je také decentralizovaný a uplatňuje se především v automatizaci budov. 

 

Mezi uzavřené systémy patří systém Nikobus, Ego-n a INELS. Prvky těchto systémů nelze 

kombinovat od více výrobců a komunikace s dalšími systémy je omezená. Při porovnání systému 

Nikobus s KNX jsem zjistil, ţe Nikobus je určen především pro menší aplikace (rodinné domy), 

kdeţto KNX spíše pro stavby většího rozsahu. Programování jednodušších aplikací je snazší u 

sytému Nikobus, kde není vyţadováno pouţití softwarového nástroje. Při porovnání cen těchto tří 

systémů jsem zjistil, ţe systém Nikobus měl své AČ nejlevnější. Systém Ego-n je zaštítěn firmou 

ABB a je podobně jako systém Nikobus určen pro menší aplikace. Tímto systémem lze řídit např. 

světelné vývody, vytápění a klimatizaci, rolety a vrata. [1, 3, 10] 

 

1.3 Porovnání sběrnicové instalace s konvenční elektroinstalací 
U klasické elektroinstalace se spotřebiče i jejich řízení zapojují na silovou část instalace. 

Tento způsob postupem času začal být u budov s pokročilejšími technologiemi nedostatečný (bylo 

zapotřebí velkého mnoţství vodičů), coţ mělo za následek vznik sběrnicových instalací. Například 

při řízení světelného vývodu ze tří míst by bylo nutné u klasické instalace pouţít dva střídavé a 

jeden kříţový vypínač. Toto řešení však vyţaduje velkou potřebu vodičů a zvyšuje 

pravděpodobnost výskytu chyby v zapojení. Nemoţné je pouţití více funkcí pro jeden vypínač 

(scény, časové programy,…), stejně jako případné změny v elektroinstalaci bývají komplikované 

(spojené se sekáním do zdí). Pouţitím sběrnicové instalace je dosaţeno úspory vodičů, 

přehlednosti, úspoře energií (stmíváním) a zvýšení komfortu.[5] 

 

I kdyţ počáteční náklady mohou být vyšší u sběrnicových systémů, je nutné zváţit finanční 

návratnost a porovnat ji s klasickou instalací. Obecně lze říci, ţe čím sloţitější technologie bude 

budova mít, tím kratší bude doba návratu financí. [1] 
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Obr. 2 Závislost nákladů na výkonnosti elektroinstalace [1] 

1.4 Poţadavky na sběrnici KNX 
KNX sběrnice můţe být vedena liniovou, paprskovitou i stromovou strukturou. Nikdy však 

nesmí dojít k uzavření smyčky (propojení do okruhu). Na konci sběrnice se nevyţaduje ani pouţití 

ţádného ukončovacího odporu. Poţadavky na délky mezi: [1, 11]: 

 Zdrojem sběrnice a nejvzdálenějším účastníkem :  max. 350m 

 Nejvzdálenějšími účastníky sběrnice:    max. 700m 

 Celková délka sběrnice:      max. 1000m 

 

Další poţadavky na sběrnici: 

 sběrnice bude instalována souběţně se sítí NN, 

 při instalaci sběrnice KNX se řídíme předpisy pro sítě SELV, 

 sítě SELV nesmí být uzemněny, 

 stínění kabelu sběrnicového vedení nebude propojeno a bude ukončeno zároveň 

s izolací kabelu, navíc bude na konec kabelu instalována smršťovací buţírka, 

 pro kladení sběrnicových vedení platí stejné instalační podmínky a předpisy jako pro 

instalaci sítí 230/400V, 

 obvody SELV vyţadují dvojitou nebo zesílenou izolaci mezi silovými a sběrnicovými 

vedeními, tzn. sběrnicové vodiče bez pláště nesmí přijít do styku se silovým vedením, 

 odizolování kabelu sběrnice max. 4-5cm, těsně před připojením do svorkovnice 

přístroje. 
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2. Instalované technologie rodinného domu 
V tomto rodinném domě řeším následující technologie pro technické zařízení budovy: 

 Osvětlení rodinného domu je řízeno systémem KNX, vývody jsou spínané AČ, přičemţ 

vývod v loţnici lze stmívat na určitou hladinu osvětlenosti. Nadřazeným prvkem pro řízení 

je miniserver Loxone, kterým je moţno zajistit při odchodu z domu zhasnutí svítidel 

v domě (úspora), 

 Ţaluzie rodinného domu s moţností naklápění lamel slouţí ke zastínění místností proti 

slunci a také pro zvýšení zabezpečení a soukromí domu, 

 Klimatizace v rodinném domě je umístěna na fasádě domu a vnitřní jednotka je umístěna 

v obývacím pokoji. Spínání je řízeno systémem KNX na základě teploty v místnosti, 

 Vytápění domu je zajištěno plynovým kotlem. Na základě teplot v místnostech je 

systémem KNX zajištěno řízení ventilů pro jednotlivé okruhy topení. Miniservrem je 

blokováno sepnutí kotle při uzavření všech ventilů topení, 

 Zásuvkové okruhy jsou spínány také systémem KNX. Jedná se o indukční varnou desku a 

o el. troubu. Předchází se tak případnému poţáru, 

 Na střeše domu je umístěna meteostanice. Ta poskytuje systému KNX informace o 

teplotě, sráţkách (vlhkosti), rychlosti větru a dále intenzitě a úhlu slunečního svitu. Na 

základě těchto informací se řídí například úhel natočení lamel ţaluzií, 

 Na hranici pozemku je umístěn servomotor pro pohon vjezdové brány. Spínání vývodu 

v rozváděči je zajištěno miniservrem Loxone, 

 V zimních měsících je zajištěno vytápění posuvné brány. To je spínáno na základě 

venkovní teploty a vlhkosti snímané meteostanicí. Také je zajištěno řízení brány dálkovým 

přístupem (smartphone, iPod, iPhone...), 

 V objektu je umístěna retenční nádrţ. Ta zajišťuje řízený odtok dešťových vod do 

kanalizace. Zadrţuje tak dešťové vody a nedochází k nárazovému zahlcení kanalizace 

těmito vodami. Alternativou je uţití dešťových vod pro zahradu, coţ však není v projektu 

řešeno. 

 

Výše uvedené technologie jsou řízeny systémem KNX, coţ má za následek jejich 

komplexní řízení, např. součinnost osvětlení a ţaluzií. 

 

2.1 Návrh řízení osvětlení 
Tato kapitola souvisí s přílohami číslo E 504, 507, 508. 

 

Návrh umělého osvětlení se provádí dle ČSN EN 12464-1 (vnitřní pracovní prostory). 

Vzhledem k typu řešeného objektu (rodinný dům) je tento poţadavek brán jako doporučující. 

Výpočet osvětlení se provádí ve výpočtovém softwaru (např. Modus Wils, DIALux). Výpočet 

osvětlení nebyl předmětem zadání této bakalářské práce, taktéţ výběr jednotlivých svítidel. 

Připojovaná svítidla budou před vlastním připojením konzultována s elektro projektantem. Cílem 

bylo navrhnout vhodné AČ pro spínání jednotlivých světelných vývodů, případně jejich stmívání. 

Předpokladem je pouţití svítidel, která budou osazena těmito zdroji: 

 inkadescentní, 

 LED, 

 kompaktní zářivky. 
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Kaţdé svítidlo bude napojeno samostatným přívodem z rozváděče z důvodu řízení 

systémem KNX. Přívod bude dimenzován dle souboru norem ČSN 33 2000. Výpočet byl proveden 

ve výpočtovém programu Sichr 11.01 (viz přílohy E 517, 518). Pouţity byly kabely CYKY.  

 

Dle výkresu umělého osvětlení (E 507, 508) vychází poţadavek na spínání 61 světelných 

vývodů a stmívání jednoho vývodu. Pro spínání jsem pouţil 8ks spínacích akčních členů MTN 

649208 a 1ks spínacího akčního členu MTN 649204. Pro stmívání jsem pouţil 1ks stmívacího 

akčního členu MTN 646630.   

 

Spínací akční člen REG-K/8x230/10A (katal. č. MTN 649208) 

Tento spínací AČ slouţí pro nezávislé spínání aţ 8 zátěţí (max. 10A). 

Funkce spínacích kanálů je volně konfigurovatelná. AČ obsahuje 

integrovanou sběrnicovou spojku. Je uzpůsoben pro instalaci na lištu 

DIN. [11] 

V rámci projektu bude tento AČ nastaven jako rozpínací/spínací 

kontakt. Ostatní funkce: centrální vypnutí. 

Další moţnosti nastavení: Scény, funkce schodišťového osvětlení, 

logické operace. 

 

Jmenovité napětí zdroje: 230V, 50-60Hz 

 

Max. zátěţ na spínaný výstup: 10A, cos φ = 1 

 

Ţárovky:   230V AC, max. 2000W 

 

Halogenové lampy:  230V AC, max. 1700W 

 

Zářivky:   230V AC, max. 1800W, nekompenzované 

    230V AC, max. 1000W, paralelně kompenzované 

 

 

Stmívací akční člen REG-K/2x230/300W (katal. č. MTN 646630) 

AČ slouţí pro spínání a stmívání ţárovek a stmívatelných toroidních 

transformátorů (odporová nebo induktivní zátěţ). AČ obsahuje 

sběrnicovou spojku. Obsahuje funkci softstart (pozvolný náběh). Je 

proveden pro instalaci na lištu DIN. [11] 

Moţné funkce: pamatování, rychlost stmívání, konfigurovatelná 

minimální intenzita osvětlení. 

 

Jmenovité napětí:  230V, 50-60Hz 

 

Jmenovitý výkon/kanál: max.  300W/VA 

 

Minimální zátěţ:  25W/VA 
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2.1.1 Řízení osvětlení 

Kaţdý světelný vývod lze řídit následujícími způsoby: 

 Místní řízení svítidel - řízení pomocí místního sběrnicového tlačítka v rámci místnosti, 

 Centrální řízení - více svítidel lze také řídit centrálně stisknutím jednoho sběrnicového 

tlačítka (např. odchodem z domu můţeme zhasnout veškerá svítidla), 

 Programové řízení (automatický reţim)  

 osvětlení určité místnosti lze řídit na určitou hladinu osvětlenosti a docílit tak značných 

úspor el. energie, 

 moţnost spínání osvětlení pomocí pohybových a přítomnostních čidel, 

 vyvolání dojmu přítomnosti osob v domě v době nepřítomnosti uţivatelů (bezpečnostní 

funkce). 

 Moţnost nastavení scén - výběrem scény (reţim televize, práce na PC) sepnou na určitou 

hladinu osvětlenosti nebo vypnou definovaná svítidla, 

 Dálkové řízení  - v případě, ţe je systém KNX připojen do sítě Internet je moţné řízení 

pomocí chytrých telefonů nebo pomocí internetového prohlíţeče. 

 Na základě pohybu lamel ţaluzií se řídí úroveň osvětlení 

 

V příloze číslo E 504 je proveden návrh řízení (spínání a stmívání) světelných vývodů. 

Tato příloha slouţí jako podklad pro nastavení parametrů systému KNX. Následující tabulka č. 1 a 

obrázek č. 3 zobrazuje návrh řízení osvětlení v místnosti 1.04. 

 

Poznámka: Při spínání/stmívání se vyuţívá doba stisku tlačítka, aby bylo moţno rozpoznat příkazy 

pro spínání a pro stmívání. [4] 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3 Výřez světelných a ţaluziových vývodů instalace v místnosti 1.04 
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Tab. 1 Řízení osvětlení v místnosti 1.04 

 

2.2 Návrh řízení ţaluzií  
Tato kapitola souvisí s přílohami číslo E 507, 508. 

 

V rodinném domě jsou na vybraných oknech instalovány ţaluzie. Ţaluzie budou 

v exteriérovém provedení. Toto provedení ve srovnání s interiérovou variantou nabízí vyšší stupeň 

ochrany před slunečním zářením, z důvodu redukce světla a tepla jiţ v exteriéru. Hlavní výhody: 

 termoregulační efekt, 

 ochranný efekt, 

 sniţování hladiny venkovního hluku, 

 

Dle výkresové části je patrný poţadavek k řízení 6-ti ţaluziových vývodů. Dodané ţaluzie 

budou vybaveny servomotory, které zajistí pohyb ţaluzie nahoru/dolů a naklápění lamel. Pro řízení 

ţaluzií jsem navrhl ţaluziový AČ MTN 649804. 

 

Na základě poţadovaného příkonu pro servomotor ţaluzií (100W) byl navrţen kabel typu 

CYKY průměru 1,5 mm
2
 (Viz příloha E 517). 

 

Ţaluziový akční člen REG-K /4x/10 (katal. č. MTN 649804) 

Ţaluziový AČ slouţí pro nezávislé řízení 4 pohonů stínící techniky 

(ţaluzie, rolety). Funkce ţaluziových kanálů je volně konfigurovatelná. 

Tento přístroj je v montáţním provedení na lištu DIN. Tento AČ je 

vybaven sběrnicovou spojkou pro připojení na sběrnici KNX.  

Nastavení funkcí: doba běhu, doba nečinnosti, interval kroku, nastavení 

scény, manuální a automatický reţim [11] 

 

 

 

 

 

Jmenovité napětí:  230V, 50-60Hz 

 

Jmenovitý proud:  10A, cos φ = 0,6 

 

Motorová zátěţ:  230V AC, max. 1000W 

 

 

Místnost 

číslo 

Vývod 

číslo 

Řízeno 

KNX 

Řízeno 

tlačítkem Funkce Popis funkce 

1.04 59 Ano SB5/1 1/0 Stiskem zapni, stiskem vypni 

1.04 61 Ano SB5/2 1/0 Stiskem zapni, stiskem vypni 

1.04 60 Ano SB9/1 1/0 Stiskem zapni, stiskem vypni 

10 

 



 

2.2.1 Řízení ţaluzií 

Kaţdý ţaluziový pohon můţeme řídit následujícími způsoby: 

 Místní řízení jednotlivých ţaluzií - kaţdá ţaluzie můţe být ovládána jednotlivě pomocí 

tlačítka umístěného v její blízkosti, 

 Centrální řízení – ţaluzie lze řídit také skupinově pomocí jednoho sběrnicového tlačítka, 

 Programové řízení (automatický reţim) - na základě pouţití povětrnostního snímače bude 

řešena bezpečnostní funkce ţaluzií, tzn. vysunutí ţaluzií do bezpečné polohy a zablokování 

řízení tak, aby se zabránilo poškození při silném větru. Po uklidnění větru dojde k uvolnění 

řízení [4], 

 Scénické řízení - výběrem scény (reţim televize, práce na PC) se ţaluzie přestaví do 

předdefinované polohy, 

 V kombinaci s chlazením lze vhodným natočením lamel dosáhnout úspory chladícího 

výkonu.  

 

Následující tabulka číslo 2 a obrázek číslo 3 (viz výše) popisuje řízení ţaluzií v místnosti 1.04 . 

 

Poznámka: Při řízení ţaluzií se vyuţívá doba stisku tlačítka, aby bylo moţno rozpoznat příkazy pro 

natočení lamel nebo pro pohyb nahoru/dolů.[4] 

 

Tab. 2 Řízení ţaluzií v místnosti 1.04 

 

2.3 Návrh řízení vytápění a klimatizace 
Tato kapitola souvisí s přílohou E 519. 

 

Výpočet otopné soustavy se provádí dle výpočtových programů. Tento výpočet nebyl 

předmětem řešení této práce. Cílem návrhu bylo vybrat vhodný AČ topení, který bude řídit ventily 

rozdělovače topení pro topné okruhy. Plynový kotel má svou vlastní logiku, která jej spíná. 

Miniservrem Loxone je zajištěna blokace sepnutí při uzavřených ventilech rozdělovače topení. 

 

 Dále je řízeno chlazení klimatizační jednotkou osazenou Zennio modulem. Tato jednotka 

je umístěna na fasádě domu. Tento modul slouţí pro řízení klimatizační jednotky. Zároveň je 

připojen na sběrnici KNX. 

 

Dle výkresové dokumentace (E 509, 510) vychází poţadavek na řízení 2 rozdělovačů 

topení. Z toho důvodu jsem pouţil 2ks AČ topení MTN 645129. Kaţdý z vývodů rozváděče 

k rozdělovači topení byl napojen na samostatný okruh (z důvodu řízení systémem KNX). Přívod 

bude dimenzován dle souboru norem ČSN 33 2000. Výpočet byl proveden ve výpočtovém 

programu Sichr 11.01 (viz přílohy E 517, 518). Pouţity byly kabely CYKY. 

 

Místnost 

číslo 

Vývod 

číslo 

Řízeno 

KNX 

Řízeno 

tlačítkem Funkce Popis funkce 

1.04 54 Ano SB4/1 1/0 Ţaluzie nahoru, přidrţením náklon lamel 

1.04 54 Ano SB4/2 1/0 Ţaluzie dolu, přidrţením náklon lamel 

1.04 62 Ano SB4/3 1/0 Ţaluzie nahoru, přidrţením náklon lamel 

1.04 62 Ano SB4/4 1/0 Ţaluzie dolu, přidrţením náklon lamel 
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Akční člen topení  REG-K/6x230/0,05A (katal. č. MTN 645129) 

Tento akční člen topení slouţí pro řízení pohonů ventilů rozdělovače 

topení. Tento AČ má 6 elektronických vstupů, na kaţdý z nich lze 

připojit 4 ventily. AČ obsahuje integrovanou sběrnicovou spojku. Je 

uzpůsoben pro instalaci na lištu DIN. [11] 

Funkce: doba trvání cyklu, zpětná informace o stavu, letní a zimní 

provoz, monitorování proměnných, informace o přetíţení a zkratu,… 

 

 

 

 

 

Jmenovité napětí:  230V, 50-60Hz 

 

Jmenovitý proud:  50mA, ohmický 

 

Počet výstupů:   6, elektronické 

 

Spouštěcí proud:  max. 1,5A 

 

2.3.1 Řízení vytápění a klimatizace 

Kaţdý ventil rozdělovače topení lze řídit následujícími způsoby: 

 Místní řízení teplot v jednotlivých místnostech – v místnostech jsou umístěny snímače a 

regulátory teploty. Pomocí těchto regulátorů lze nastavit teplotu v místnosti. Na základě těchto 

teplot AČ spíná jednotlivé okruhy rozdělovače topení, 

 Centrální řízení – více topných okruhů je moţné řídit jedním sběrnicovým tlačítkem a 

nastavit tak dům do různých topných reţimů (např. dovolená, pracovní cesta, nemoc), 

 Programové řízení (automatický reţim) - v systému je nastavena poţadovaná teplota 

jednotlivých místností. Systém na základě těchto teplot a topných reţimů řídí teplotu 

v místnostech. 

 Dálkové řízení - smartphonem (android), iPodem, iPhonem nebo internetovým prohlíţečem 

lze provádět kontrolu a řízení topení a chlazení domu. 

 

Poznámka: Při nastavení teploty na regulátoru teploty v místnosti se deaktivuje automatický reţim 

pro tuto místnost. Nastavení sběrnicových tlačítek pro AČ topení není v projektu řešeno. 

 
2.4 Návrh řízení technologických vývodů  

Tato kapitola souvisí s přílohami číslo E 509, 510. 

 

Technologická instalace domu byla vyhotovena dle poţadavků investora. Rozmístění 

zásuvek bylo zvoleno z hlediska předpokládaných připojených spotřebičů. Dle výkresové výkresů 

rozváděčů (příloha E 511, 512) budou dva vývody řízeny systémem KNX a to obvod indukční 

varné desky a el. trouby. Zajistí se tak bezpečnostní funkce rodinného domu. Tyto vývody jsou 

spínány AČ v návrhu řízení osvětlení (bod 2.1). Cílem bylo navrhnout vhodné AČ pro spínání 

jednotlivých technologických vývodů. 
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Technologické vývody jsou dimenzovány dle souboru norem ČSN 33 2000. Výpočet byl 

proveden ve výpočtovém programu Sichr 11.01 (viz přílohy E 517, 518). Pouţity jsou kabely 

CYKY. 

 

2.4.1 Řízení zásuvkových okruhů 

Kaţdý technologický vývod lze řídit následujícími způsoby: 

 Místní řízení zásuvek - tyto zásuvkové okruhy lze podobně jako světelné vývody spínat 

místním sběrnicovým tlačítkem, 

 Centrální řízení - více vývodů lze také řídit centrálně stisknutím jednoho sběrnicového 

tlačítka (např. odchodem z domu můţeme vypnout tyto vývody a zajistit bezpečnost domu), 

 Dálkové řízení  - v případě, ţe je systém KNX připojen do sítě Internet je moţné řízení 

pomocí chytrých telefonů nebo pomocí internetového prohlíţeče. 

 

2.5 Meteostanice 
Na střeše domu je umístěn kombinovaný meteorologický snímač. Snímač deště pracuje na 

principu obvodu, který voda ze sráţek uzavře. Tento snímač má integrované vytápění pro následné 

měření sráţek. Kombinovaný snímač je připojen k meteorologické stanici. Ta vyhodnocuje signály 

(úrovně napětí) ze snímačů a komunikuje s dalšími účastníky na sběrnici. Cílem bylo navrhnout 

vhodnou kombinaci snímačů a meteorologické stanice pro připojení ke sběrnici KNX. 

 

KNX kombinovaný snímač DCF-77, bl. (katal. č. 663692) 

Tento kombinovaný meteorologický snímač obsahuje senzor rychlosti 

větru, snímač deště, snímač soumraku a tři snímače osvětlení (východ, 

jih, západ). Snímač má také anténu pro příjem signálu DCF-77 a 

vytápění, které chrání elektroniku proti zámrazu a kondenzaci vody 

v teplotním rozsahu -40°C aţ +60°C. Napájení zajišťuje meteorologická 

stanice. [11] 

Tento prvek byl pouţit k řízení ţaluzií a k vizualizaci přes systém 

Loxone. 

 

 

 

 

Napájecí zdroj:   24V AC 

 

Spotřeba:   s vytápěním max. 600mA 

 

Rychlost větru:   1 - 40m/s 
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KNX meteorologická stanice REG-K/4-nás. (katal. č. MTN 682991) 

Meteorologická stanice zaznamenává a zpracovává signály ze snímačů 

uvedených výše. K této meteorologické stanici lze připojit aţ čtyři 

analogové snímače a jeden kombinovaný snímač DCF-77 v libovolné 

kombinaci. Meteorologická stanice obsahuje integrovanou sběrnicovou 

spojku. Je uzpůsobena pro instalaci na lištu DIN. [11] 

 

Účastníci sběrnice (vizualizační software) pracují s naměřenými 

hodnotami této stanice. Na jejich základě jsou řízeny další technologie 

domu (vytápění, ţaluzie...).  

 

Pomocné napětí:  24V AC 

 

Proudové rozhraní:  0 – 20mA 

 

Napěťové rozhraní:  0 – 1V, 0 – 10V 

 

Výstupy:   24V DC, 100mA 

 

2.6 Pohon a vytápění vjezdové brány, retenční nádrţ 
Pro tyto technologie byly v projektu zřízeny pouze silové vývody. Jejich řízení je 

zajištěno miniservrem Loxone. 

 

2.7 Další prvky sběrnicové instalace 
V následující části se budu dalšími prvky systému KNX a jejich popisem[12]. 

 

 

 

Detektor přítomnosti  Dvojnásobné rozhraní KNX  Sběrnicové tlačítko 

 

V rodinném domě jsou rozmístěna sběrnicová tlačítka. Kaţdé sběrnicové tlačítko má 

předem přidělenou funkci (nastaví se v ETS). Také jsou rozmístěny detektory přítomnosti pro 

snímání pohybu osob v domě a řízení technologií domu. 

 

Dále bylo nutno vyřešit 4ks tlačítek na zahradě, kde bylo potřeba dle protokolu o určení 

vnějších vlivů (příloha E 503) pouţít tlačítka s krytím minimálně IP 44. Sběrnicová tlačítka nemají 
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poţadované krytí. Z tohoto důvodu jsem pouţil spínače 3558A-05940B od firmy ABB (viz příloha 

E 516).  

 

Do instalačních krabic k těmto tlačítkům jsou pouţity 3ks dvojnásobných KNX rozhraní 

MTN670804 a 1ks čtyřnásobného KNX rozhraní MTN 670802. Tato rozhraní generují napětí pro 

připojení klasických tlačítek. Propojovací vodiče jsou 30 cm dlouhé. Funkčně lze toto rozhraní 

nastavit stejně jako kterékoli jiné sběrnicové tlačítko nebo snímač (spínání, stmívání, ovládání 

ţaluzií,…). Tato rozhraní obsahují integrovanou sběrnicovou spojku. 

 

V softwaru ETS se těmto vstupům přiřadí výše uvedené funkce. Díky tomuto nastavení 

budou tlačítka pracovat tak, jako by byly sběrnicovými.  

 

Napájecí zdroj REG-K/640mA (katal. č. 683890) 

Tento napájecí zdroj slouţí ke generování sběrnicového napětí 

(24V) aţ pro 64 účastníků sběrnice. Obsahuje integrovanou 

tlumivku pro oddělení sběrnice KNX od napájení.V případě 

potřeby je moţné na něm vypnout napájení sběrnice a resetovat 

jej. Tento napájecí zdroj obsahuje integrovanou sběrnicovou spojku. Je 

uzpůsoben pro instalaci na lištu DIN. [11] 

 

 

 

 

Síťové napětí:   110-230V, 50-60Hz 

 

Výstupní napětí:  30V DC 

 

Výstupní proud:  max. 640mA 

 

 

Nouzový napájecí zdroj REG (katal. č. 683901) 

Nouzový napájecí zdroj slouţí k vyrovnávání sběrnicového napětí. Je 

k němu připojena externí akumulátorová baterie, která se za běţného 

chodu dobíjí nebo udrţuje v nabitém stavu pomocí integrované 

elektroniky. V případě výpadku napájení sítě se tato baterie stane 

zdrojem pro sběrnici KNX (záloha). Tento nouzový napájecí zdroj 

obsahuje integrovanou sběrnicovou spojku. Je uzpůsoben pro instalaci 

na lištu DIN. [11] 

 

 

 

Síťové napětí:   110-230V, 50-60Hz 

 

Výstupní napětí:  30V DC 
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Zkratový proud:  <1.5A 

 

Nabíjecí proud:  max. 1A 

 

Výstupní proud:  s připojenou baterií 640mA 

 

KNX/IP router REG-K 

Tento router umoţňuje komunikaci systému KNX pomocí sítě LAN(IP) 

s ostatními účastníky na této síti. Umoţňuje tak řídit rodinný dům tzv. 

na dálku a řídit tak účastníky na sběrnici KNX (např. pomocí chytrých 

telefonů). IP adresu je moţné přidělit dynamicky nebo pomocí manuální 

konfigurace. Tento router obsahuje integrovanou sběrnicovou spojku. Je 

uzpůsoben pro instalaci na lištu DIN. [11] 

 

Napájecí napětí:  12-30V DC, 12-24V AC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KNX ARGUS 220 

Venkovní detektor pohybu detekuje v úhlu 220° a vzdálenosti 16m 

přítomnost člověka. K naprogramování fyzické adresy je nutný 

programovací magnet. Tento detektor obsahuje integrovanou 

sběrnicovou spojku. [11] 

 

Počet úrovní:  7 

 

Počet zón:  112 se 448 spínacími segmenty 

 

Snímač osvětlení: plynule nastavitelný od 3 do 1000 luxů 
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3. Optimalizace technického řešení 
Tato kapitola souvisí s přílohou číslo E 514. 

 

Po vyhodnocení všech výše uvedených technologií jsem sestavil specifikaci materiálu. 

Tuto specifikaci jsem rozdělil do dvou částí. První z nich byla část silnoproudé elektroinstalace, 

kde jsem spočítal všechen materiál nutný pro elektroinstalaci bez sběrnicových prvků. Porovnat 

však klasickou a sběrnicovou elektroinstalaci takto nelze, jelikoţ u silnoproudé části chybí pro 

klasickou elektroinstalaci specifikovat další materiál. Celou specifikaci jsem se snaţil rozdělit do 

jednotlivých částí, tak aby byla co nejpřehlednější i pro laiky. V rámci bakalářské stáţe jsem měl 

přístup k ceníku firmy Aspera spol. s.r.o., z kterého jsem vycházel při tvorbě cenových nabídek.  

 

Druhou částí je specifikace prvků KNX. Tuto specifikaci jsem zpracoval od tří firem a to 

od firmy ABB s.r.o., Schneider electric CZ s.r.o. a od firmy HDL China. Po sepsání veškerého 

potřebného materiálu jsem se obrátil na tyto tři firmy o zaslání ceníků. Na jejich základě jsem 

sestavil cenovou nabídku. Sběrnicové prvky těchto tří firem lze kombinovat, přesto jsem toho 

nevyuţil. Důvodem mohl být jistý problém s koordinací prvků těchto tří firem. Tuto specifikaci 

jsem zhotovil také pro dvě designové provedení tak, aby byla moţnost porovnat ceny jednoho 

výrobku v různých barevných provedeních. Cenovou nabídku jsem zhotovil z literatury tak, aby 

ceny byly odhadnuty co nejpřesněji. Ceník prací jsem vyhledal v knize od ÚRS Praha. [3, 6, 8, 11, 

14]. 

 

Po zhodnocení cen a dalších moţností těchto firem jsem vybral jako dodavatele KNX 

prvků firmu Schneider ačkoli její ceny nebyly nejniţší. Důvodem bylo, ţe firma je celosvětovým 

výrobcem těchto produktů a na tomto trhu působí jiţ od roku 1891. Dále také dobrý záruční i 

pozáruční servisu a dobrá pověst firmy. Firma ABB je taktéţ specialistou a výborným dodavatelem 

prvků KNX, jejich cena však byla o 40.000,-Kč vyšší, proto jsem se pro ni nerozhodl. Firma HDL 

byla cenově nejlevnější, avšak jsem ji pro tento projekt nezvolil. Důvodem byla krátká doba 

působnosti této firmy na našem trhu a omezený výběr sběrnicových prvků této firmy. 

V současnosti nelze odhadnout, zda výrobky této firmy budou funkční v dlouhodobém časovém 

intervalu. Záruka poskytovaná touto firmou je standardních 24 měsíců. Uvedené ceny jsou bez 

DPH. 

 

3.1 Cenová nabídka řízení osvětlení 
Na základě tabulky 3 je patrné, ţe nejlevněji vychází cenová nabídka firmy HDL, kde 

cena za světelnou instalaci byla 52.221,-Kč (bez dalších nezbytných prvků pro sběrnicovou 

instalaci a bez ceny za silnoproudou část). Cenové nabídky firem ABB a Schneider se 

shodovaly a činily  97.065,-Kč. 
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Tab. 3 – Cenové porovnání řízení osvětlení 

 

3.2 Cenová nabídka řízení ţaluzií 
Do cenové nabídky pro ţaluzie jsem zahrnul ţaluziové AČ. Dle tabulky číslo 4 

nejlevnější nabídka je opět od firmy HDL, kde cena pro řízení ţaluzií vychází na 13.494,-Kč 

(bez dalších nezbytných prvků pro sběrnicovou instalaci a bez ceny za silnoproudou část). 

Tab. 4 – Cenové porovnání řízení ţaluzií 

 
3.3 Cenová nabídka řízení vytápění a klimatizace 

Součástí cenové nabídky pro řízení vytápění je AČ topení. Ceny těchto tří firem byly 

podobné. 

Tab. 5 – Cenové porovnání řízení vytápění 

 

Cenová nabídka klimatizace je od subdodavatele firmy KF klima s.r.o. a je v příloze E 

519. Celá tato nabídka vyšla na 105.487,-Kč. 

 

3.4 Cenová nabídka řízení technologických vývodů 
Cena technologické instalace je zahrnuta ve spínacích členech uvedených v tabulce 

číslo 3. 

AČ Ks ABB Schneider HDL 

KNX spín. akční člen  

8x230/10 

8 79.920 79.920 41.496 

KNX spín. akční člen 

4x230/10+man. reţim 

1 7.155 7.155 3.666 

KNX stmívací akční člen 

2x230/300W 

1 9.990 9.990 7.059 

Celkem  97.065 97.065 52.221 

AČ Ks ABB Schneider HDL 

KNX ţaluziový akční člen 

4x/10+manuální reţim 

2 14.256 15.070 13.494 

Celkem  14.256 15.070 13.494 

AČ Ks ABB Schneider HDL 

KNX akční člen topení  

6x230/0,05A 

2 14.256 15.070 13.494 

Celkem  14.256 15.070 13.494 
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3.5 Cenová nabídka meteostanice 
Cenová nabídka pro meteostanici vyšla nejlevněji u firmy Schneider. Firma ABB 

nenabízí kombinovaný meteorologický snímač, ale jejich cenu jsem sestavil z následujících 

komponentů: snímač rychlosti větru, snímač teploty, snímač deště, snímač soumraku a anténa 

pro příjem času DCF-77. Firma HDL nemá v nabídce meteostanice. 

Tab. 6 – Cenové porovnání meteostanice 

 
3.6 Cenová nabídka dalších prvků sběrnicové instalace 

Cenová nabídka základních prvků sběrnice KNX vyšla nejvýhodněji od firmy 

Schneider, kde by cena byla 30.343,-Kč. Firma HDL nabízí pouze základní napájecí zdroj. Další 

prvky by bylo nutno objednat od jiných výrobců. Detektor pohybu od firmy Schneider jsem 

pouţil i pro cenovou nabídku u firmy ABB. 

Tab. 7 – Cenové nabídka prvků sběrnice KNX 

 

AČ Ks ABB Schneider HDL 

KNX meteorologický snímač  1 27.836 18.333 - 

KNX meteorologická stanice  1 18.333 11.475 - 

Celkem  46.169 29.808 - 

Prvek Ks ABB Schneider HDL 

KNX napájecí zdroj 640mA 

 

1 9.504 7.504 4.290 

KNX záloţní napájecí zdroj 1 11.745 3.660 - 

KNX/IP router  1 13.392 13.914 - 

Venkovní detektor pohybu KNX 1 5.265 5.265 - 

Celkem  39.906 30.343 - 
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4. Projektová dokumentace rodinného domu 
 

4.1 Poţadavky investora 
Na základě poţadavků od investora byly sepsány poţadavky k provedení stavby. Zmínil 

bych především rozmístění svítidel v místnostech vzhledem k jejich předpokládanému účelu 

pouţití (dle výpočtových programů) a jejich řízení systémem KNX, zavést vývody ve vestavných 

skříních pro svítidla, investor také sdělil poţadavky na řízení ţaluzií a dále rozmístit po rodinném 

domě zásuvky a silové vývody pro další technologie jakými jsou například vývod pro retenční 

nádrţ, vývod pro elektrický pohon brány nebo pro klimatizační jednotku. Investor jiţ nepoţadoval 

zpracovat vnější ochranu před bleskem, uzemnění objektu a další dílčí slaboproudé technologie. 

 

Investor ke zpracování tohoto projektu poskytl půdorysy obou pater objektu, ze kterých 

jsem vycházel při jeho řešení. Dále byla umoţněna po dohodě prohlídka objektu pro případné 

doladění nedořešených záleţitostí. 

 

Na základě těchto poţadavků byl vypracován projekt elektroinstalace tohoto domu. Jedním 

z cílů tohoto projektu bylo dosaţení maximálního komfortu, flexibility a úspor v tomto domě. Toho 

bylo dosaţeno vhodnou kombinací snímačů a AČ. Tento projekt byl zpracován dle nejnovějších 

moţností nabídky trhu a vede k vytvoření tzv. inteligentní budovy. Tato kombinace by měla být 

základním předpokladem pro spokojenost investora. 

 

4.2 Popis rodinného domu 
Tato kapitola souvisí s přílohami číslo E 505, 506. 

 

 

Obr. 4 Pohled řešeného objektu 

 

Obr. 5 Pohled řešeného objektu 
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Jedná se o nepodsklepenou dvoupodlaţní novostavbu rodinného domu o rozměrech 

25x10m. Zdi byly zhotoveny z cihel Porotherm 350mm, střecha je šikmá se sklonem 28°. Objekt je 

napojen na stávající vodovod, kanalizaci a plynovod. 

 

Dominantní místností přízemí je obývací pokoj propojený s kuchyní, kde bude umístěna 

indukční varná deska, dále je zde technická místnost s pračkou, sušičkou a plynovým kotlem. 

V patře jsou umístěny schůdky na půdu a různé další zařízení pokojů. 

 

4.3 Protokol o určení vnějších vlivů 
Tato kapitola souvisí s přílohou číslo E 503. 

 

Tento protokol byl vypracován dle normy ČSN 33 2000-5-51 ed.3.  V tomto protokolu jsou 

uvedeni všichni členové komise, kteří při posuzování vnějších vlivů byli přítomni, také jejich 

rozhodnutí a zdůvodnění. Z tohoto protokolu plyne, ţe v objektu se jedná o prostory normální aţ na 

tyto výjimky: 

 V místnostech 1.05, 2.03 je nutno postupovat dle ČSN 33 2000-7-701 ed.2 

 Venkovní prostory = vnější vliv AB8, z důvodu výjimky v normě ČSN 33 2000-4-41 

Z1 se jedná o prostory nebezpečné, krytí IP 44 

 V místnosti 1.10 instalovat přístroje v provedení IP 44 

 

4.4 Napojení objektu na distribuční síť 
Napájení objektu je provedeno kabelem CYKY 4Jx10 z elektroměrového rozváděče 

umístěného na hranici objektu. Kabel je uloţen v zemi v chráničce Kopoflex. Alternativou by bylo 

umístění elektroměrového rozváděče do rozváděče RS1. Toto řešení je zakázané normami. Veškeré 

novostavby vyţadují umístění elektroměrového rozváděče na hranici objektu. V elektroměrovém 

rozváděči je kromě elektroměru umístěn hlavní 32A jistič, který bude dle výpočtů v programu 

Sichr a tabulky číslo 1 v příloze E 501 vyhovovat. Přípojka objektu není součástí projektu (je 

vypracován samostatný projekt). 

 

4.5 Provedení rozváděčů v rodinném domě 
Pro tento rodinný dům jsem zvolil umístění dvou 

rozváděčů firmy OEZ Letohrad. Tyto rozváděče jsou 

v souladu s normou ČSN EN 50274. Jejich provedení je 

oceloplechové s pouţitím pro zapuštěnou montáţ. Barevně 

jsou sladěny s interiérem domu, tedy do bílé barvy. Jejich 

krytí je v otevřeném stavu IP20 a v uzavřeném stavu IP 30. 

Přístup k nim tedy není moţný bez pouţití nástroje.  Tyto 

rozváděče jsem zvolil z důvodu elegantního designu a 

poţadavku na 30% modulovou rezervu [9]. 

 

4.5.1 Rozváděč RS1 

Tato kapitola souvisí s přílohou číslo E 511. 

 

První rozváděč RS1se nachází v přízemí v technické místnosti. Tento rozváděč 

s označením RZB 6N-198-B má 33 modulů v 6-ti DIN lištách. Rozměry rozváděče jsou 

Obr. 6 Pohled na rozváděč [8] 
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1092x734x160mm, coţ je dostačující pro instalaci všech přístrojů. Do tohoto rozváděče je zaveden 

napájecí kabel z elektroměrového rozváděče. Při jeho vstupu je umístěn vypínač APN 32A, který 

slouţí pro vypnutí napájení domu v případě montáţe či údrţby. Také je zde připojen vodič CYA 25 

zelenoţluté barvy z hlavního ochranného pospojování. Z důvodu souboru norem ČSN 33 2000 je 

v tomto rozváděči provedeno rozdělení vodiče PEN na PE a N ( přechod z TN-C na TN-S).  

 

4.5.2 Přepěťové ochranné zařízení 

Přepěťové ochranné zařízení slouţí k ochraně připojených elektrických zařízení před 

nebezpečnými účinky pulzních přepětí v síti. Pulzní přepětí rozlišujeme podle vzniku na 

atmosférická přepětí (úder blesku do vedení nebo jeho blízkosti), spínací přepětí vzniklá spínáním 

velkých průmyslových zařízení a na přepětí vzniklé při výbojích statické elektřiny. Přepěťové 

ochranné zařízení (také svodič přepětí) zajišťuje spolu se správně navrţeným hromosvodem 

komplexní ochranu před neţádoucími účinky atmosférických výbojů. Pro správnou funkci svodičů 

přepětí je nutné je řadit na rozhraní příslušných LPZ objektu. Typ I a II se umisťuje na DIN lišty do 

rozváděčů. Existuje moţnost kombinace těchto dvou typů přepěťových zařízení do jednoho 

modulárního přístroje. Typ III se zpravidla osazuje do zásuvek. Kombinací všech tří stupňů 

přepěťové ochrany se dosáhne komplexního zabezpečení přístrojů připojených k distribuční síti. 

Jedná se tak především o ochranu citlivé elektroniky před neţádoucími účinky úderu blesku do 

vedení. Pouţitím třetího stupně přepěťové ochrany se dosáhne omezení maximálního krátkodobého 

pulzního přepětí v chráněném obvodu do 1500V, které však nemůţe způsobit poškození spotřebičů 

(spotřebiče jsou na toto přepětí dimenzovány). Kaţdý ze stupňů přepěťových ochran má normou 

dané vlny proudu, na které je proud omezen. 

 

Existují dva různé principy, na nichţ pracují přepěťové ochrany. Prvním z nich jsou prvky 

spínající napětí. Příkladem můţe být  ochranné jiskřiště, kde při pulzním přepětí dojde k porušení 

izolačních vlastností média mezi póly (“koulemi”), ionizaci vzduchu a následnému přeskoku el. 

oblouku. Mezi výhody jiskřiště patří schopnost svádět velký impulzní proud i na velkých 

napěťových hladinách. Druhým typem jsou prvky omezující napětí jako například varistor nebo 

tranzil. Varistor je nelineární polovodičová součástka, u níţ s rostoucím napětím roste její odpor. 

Nevýhodou varistorů je poměrně malý počet svedení přepětí, jelikoţ dochází k jeho rychlé 

destrukci. Proto musí být svodiče přepětí vybaveny signalizací funkčnosti. 

 

Pro tento rodinný dům jsem zvolil umístit do rozváděče RS1 kombinaci přepěťové ochrany 

prvního a druhého stupně Dehnventil
®
 DV-M 255. Tato přepěťová ochrana svede bleskový proud 

aţ 75kA. Je určen pro instalaci DIN lištu do rozváděče co nejblíţe k jeho přívodu. Dále ve dvou 

zásuvkách v obývacím pokoji jsem umístil přepěťovou ochranu třetího stupně. [15] 

 

Další moţnosti pouţití přepěťových ochran jsou je ochrana SJBC od firmy OEZ Letohrad 

nebo přepěťové ochrany od firmy Saltek. Tyto přepěťové ochrany jsou cenově dostupnější, ale 

investor poţadoval pouţití této přepěťové ochrany od německého výrobce Dehn
®
.  

 

4.5.3 Proudové chrániče 

Proudový chránič je elektrotechnický přístroj určený pro zvýšenou ochranu před úrazem el. 

proudem. Přes proudový chránič jdou veškeré fázové vodiče a vodič N. Princip funkce proudového 

chrániče je vysvětlen na obr. 6. Při bezchybně pracujícím spotřebiči se proud „tekoucí“ fázovými 
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vodiči a N vodičem vyruší (součet jejich 

magnetických polí se rovná nule) a proudový 

chránič tak nevypne. Nastane-li porucha, 

proud se bude vracet do sítě jinou cestou neţ 

přes N vodič (zemí, vodičem PE). Z důvodu 

porovnávání těchto dvou proudů je pouţití 

proudového chrániče výhradně moţné pouze 

v síti TN-S a v sítích TT. Pro sledování 

proudů slouţí součtový transformátor. Na 

něm se při poruše naindukuje napětí a 

následně sepne vybavovací relé, které je 

mechanicky spojeno se spínacím 

mechanismem proudového chrániče. Kaţdý 

proudový chránič má také testovací tlačítko 

pro ověření funkce proudového chrániče. 

Zásadní výhodou proudových chráničů je 

rychlost vypnutí poruchy. Tato doba se 

 pohybuje v rozmezí 20-50ms. Osoba bez srdečních zdravotních komplikací je proudový chráničem 

chráněna před zdravotními následky (popř. smrtí).  

 

Pouţití proudových chráničů nařizuje norma ČSN 33 2000-4-41. Dle této normy je pouţití 

proudového chrániče nutné pro zásuvky, jejichţ jmenovitý proud nepřesahuje 20A a jsou uţívány 

laiky. Výjimku mohou tvořit zásuvky určené pro připojení speciálního druhu zařízení, coţ však 

není případ tohoto projektu. 

 

 V tomto rodinném domě jsem zvolil umístění dvou proudových chráničů, přičemţ kaţdý 

z nich bude zajišťovat ochranu jednoho patra. V rozváděči RS1byl umístěn proudový chránič firmy 

OEZ s označením OFI-40-4. Jeho jmenovitý proud je 40A a reziduální proud 30mA. Z důvodu 

poţadavků norem byly na tento proudový chránič připojeny veškeré zásuvkové, ţaluziové a 

světelné vývody v přízemí. Přes proudový chránič nebyly zapojeny vývody pro plynový kotel+ 

regulátor, rozdělovač topení a klimatizaci. Tuto moţnost připouští norma, jelikoţ se jedná o 

technologické vývody (nikoli zásuvkové vývody). Tyto obvody byly vyjmuty z důvodu moţného 

výpadku proudového chrániče v době nepřítomnosti osob v domě a zamezení tak neţádoucím 

účinkům pro majitele domu.  

 

V rozváděči RS2 slouţí pro zvýšenou ochranu před úrazem el. proudem proudový chránič 

OFI -25-4. Jmenovitý proud tohoto proudového chrániče je vyšší neţ předpokládaný proudový 

odběr druhého patra. Stejně jako u proudového chrániče v rozváděči RS1 jsou na tento proudový 

chránič připojeny veškeré vývody tohoto patra kromě vývodu pro rozdělovač topení. 

 

Další moţností by bylo provést jištění jednotlivých vývodů z rozváděče proudovým 

chráničem. Toto řešení by však vedlo ke zbytečnému prodraţování projektu, jelikoţ celkový počet 

chráničů by byl mnohem vyšší. Mé řešení povaţuji za realizovatelné, jelikoţ nepředpokládám větší 

únik reziduálních proudů neţ je práh vypínání těchto proudových chráničů.  

 

Obr. 7 Princip funkce proudového chrániče 
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4.5.4 Loxone miniserver 

Tento miniserver je programovatelný logický automat, který se nastaví dle potřeb 

uţivatele. Jeho instalace v tomto rodinném domě byla zvolena do rozváděče RS1. Tento miniserver 

integruje veškerá vstupní zařízení (vypínače, pohybové snímače, mobilní telefony, iPod
®
, PC, 

dotykové panely) s výstupními zařízeními (ţaluzie, světla, topení). Z důvodu malého počtu 

digitálních výstupů jsem pouţil rozšíření tohoto miniserveru. Komplexně tento miniserver lze 

chápat jako nadřazený řídicí prvek nad sběrnicí KNX, který mimo jiné zajišťuje vizualizaci domu. 

Tento miniserver ovládá a řídí následující technologie [12]: 

 Hlídá zabezpečení objektu a při vniknutí pachatele do domu vyšle zprávu uţivateli domu, 

 Sleduje, zda v objektu nedošlo ke vzniku poţáru a o této skutečnosti informuje majitele 

domu, 

 Rozsvěcuje a zhasíná světla v domě na základě výstupů ze snímačů přítomnosti osob, 

 Zajišťuje vizualizaci svítidel, která jsou aktuálně rozsvícena a která zhasnuta, takţe se můţe 

uţivatel domu kdykoli podívat kde se aktuálně svítí a případně toto svítidlo zhasnout, 

 Při stisku tlačítka osvětlení na WC sepne ventilátor na určenou dobu, 

 Spíná a řídí otáčky ventilátoru v koupelnách, 

 Spouští ţebříkové topení v koupelnách a po nastavené době jej vypne, 

 Z důvodu úspor teplé uţitkové vody je v objektu umístěno cirkulační čerpadlo. Pokud je 

v objektu přítomna osoba a teplota vody klesne pod určitou mez, sepne miniserver Loxone 

právě toto cirkulační čerpadlo, 

 V tomto rodinném domě je také elektricky ovládaná vjezdová brána. Řízení této brány a 

její vyhřívání proti zámrazu je také řízeno miniservrem Loxone, 

 Miniserver spíná také plynový kotel pro ústřední vytápění. 

 

Některé z dalších předností miniservru Loxone: 

 Komunikace s prvky KNX, 

 Pomocí chytrých telefonů všech výše uvedených technologií, 

 Moţnost pouţití klasických vypínačů, 

 Rozhraní LAN (Ethernet), 

 Vlastní konfigurační software, 

 Vestavěná micro-SD karta, 

 Logické funkce. 

 

Také tento miniserver zajišťuje automatické řízení ţaluzií a “japonské“ stěny na základě 

slunečního svitu a času hodin. To znamená, ţe ráno se ţaluzie vysunou nahoru, večer sjedou dolů. 

Pokud však bude svítit slunce, budou ţaluzie stínit ty místnosti, které budou v tu danou dobu 

prosvětlovány. Úhel natočení lamel se v průběhu dne mění v závislosti na poloze a výšce slunce. 

 

4.5.5 Rozváděč RS2 

Tato kapitola souvisí s přílohou číslo E 512. 

 

Druhý rozváděč RS2se nachází v prvním patře v místnosti skladu. Tento rozváděč má 

dvacet čtyři modulů ve čtyřech řadách. Do tohoto rozváděče je zaveden vodič z rozváděče RS1. 

Rozměry rozváděče jsou 792x572x160mm, coţ je dostačující pro instalaci všech přístrojů. Na 
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vstupu je umístěn vypínač APN 32A, který slouţí pro vypnutí napájení rozváděče v případě 

montáţe či údrţby. Tento rozváděč je v souladu s normou ČSN EN 50274. 

 

4.6 Výrobní dokumentace rozváděčů 
Tato kapitola souvisí s přílohami číslo E 514, 515. 

 

Nedílnou součástí dokumentace jsou výrobní výkresy obou rozváděčů. Základním 

poţadavkem bylo umístit KNX prvky do spodní části rozváděče a silové prvky do horní části 

rozváděče. Důvodem bylo odvádění vyvíjeného tepla silových přístrojů. Dalším poţadavkem bylo 

zhotovit rozváděč tak, aby byl realizovatelný a co nejpřehlednější. Příkladem můţe být rozvrţení 

jednofázových jističů tak, aby bylo zajištěno rozfázování jednotlivých vývodů a přitom byla 

zajištěna soudobost jistících prvků. 

 

4.7 Popis jištění vývodů 
Tato kapitola byla sestavena na základě souboru norem ČSN 33 2000. 

 

Kaţdý vývod v rodinném domě musí mít vhodný vodič a jištění. Dle výpočtových 

parametrů programu Sichr jsou zásuvkové vývody jištěny jističem OEZ B 16A. Při tvorbě projektu 

jsem respektoval pravidlo připojení max. 10 zásuvek na jeden jistič. Světelné a ţaluziové vývody 

jsou jištěny jističem OEZ B 10A. V případě světelných a ţaluziových vývodů jsem připojoval na 

jeden jistič maximálně 8 vývodů. 

 

4.8 Kontrola v programu Sichr 
Tato kapitola souvisí s přílohami číslo E 517, 518. 

 

Pro ověření navrţených přístrojů jsem provedl kontrolu v programu Sichr, kde jsem 

namodeloval celkové zapojení rozváděčů. Program zjistil určité nesrovnalosti, které jsem následně 

opravil, tak aby vyhovovaly jak selektivitě, tak jištění všech vývodů. Následně jsem si výsledky 

tohoto programu ověřil výpočty, kde pro ukázku uvádím výpočty pro vývod z rozváděče RS1 do 

rozváděče RS2:  

Parametr         Sichr 

 

Fázový proud   

   
   

      
  

           

          
                     (1) 

B – soudobost 

 

Úbytek napětí na vodiči  

       
 

 
  

 

  
 
  

   
                (2) 

                                           (3) 

    
  

  
      

     

   
                         (4) 

  – rezistivita vodiče měďi 1/56  .m
-1
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Zkratová impedance 

   √(      (      )    (      ))
  (      (      )    (      ))

   

 √(            (            )    (            ))   

√ (            (              )    (             ))   

 √(      )  (     )   √                √            ZK = 944m  (5) 

    – činný odpor transformátoru 

    – reaktance transformátoru 

   – činný odpor vodiče 

   – jalový odpor vodiče 

  – délka vodiče 

 

Poruchový proud 

      
  

  
  

   

    
              (6) 

   
    

  
  

   

  
               (7) 

Selektivita 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8 Vypínací charakteristika zvoleného jističe 
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Legenda: 

3 - vypínací charakteristika pojistky PV 22gG IN = 40 A 

4 - vypínací charakteristika jističe LPN 32B 

10 - vypínací charakteristika jističe LPN 25B 

Dále jsem porovnával vypínací charakteristiky hlavního jističe a pojistek a zjistil jsem například, ţe 

poruchový proud například 150A vypne jistič za 10ms a pojistka by zapůsobila aţ za 10 sekund, 

čímţ je splněna selektivita vypínání [5, 9]. 

 

Poznámky: 

 Pro zjednodušení výpočtu úbytku napětí na vodiči zanedbávám jalovou část úbytku na 

vedení. 

 Pro výpočet impedance zkratové impedance sítě jsem uvaţoval venkovní vedení vzduchem 

kabelem AYKY 4x10mm délky 100m.  Vypočtenou hodnotu jsem vynásobil dvěma 

z důvodu uzavření smyčky proudu zpět do zdroje.  

 Tento výpočet jsem provedl pro rozváděč RS1, v zásuvkách v domě bude nepatrně vyšší. 

Skutečná hodnota bude změřena aţ po realizaci stavby. 

Z výše uvedených výpočtů je patrné, ţe mé výpočty se přibliţují výpočtům programu Sichr. 
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5. Návrh designu pohledových komponentů 
Design pouţitých komponentů jsem zpracoval pro stejné firmy, jako cenovou nabídku. 

Po jednáních s investorem byla vybrána firma Schneider electric s.r.o. a její designová řada 

Merten system M.Tuto řadu si zvolil investor. 

 

5.1 Design firmy ABB 
Firma ABB nabízí čtyři různé designové řady KNX systému, přičemţ kaţdý z nich je 

v dalších různých barevných provedeních a různých cenových hladinách. Nejlevněji vychází řada 

Future
®
 linear a nejdraţší je řada Busch-triton

®
. Designové řady Future®linear a Solo®carat se liší 

pouze rámečky tlačítek. [6] 

 

5.1.1 PriOn 

    

3,5“ TFT displej Ovládač trojnásobný Ovládač jednonásobný Snímač pohybu 

 
5.1.2 Future

®
 linear 

     

Snímač teploty s  Ovládač čtyřnásobný  Ovládač jednonásobný Snímač pohybu 

regulátorem   

 
5.1.3 Solo

®
, Solo

®
 carat 

    

Snímač teploty s Ovládač čtyřnásobný Ovládač jednonásobný Snímač pohybu 

 regulátorem  
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5.1.4 14.4 Busch-triton
®
 

   

Ovládač trojnásobný Ovládač pětinásobný Ovládač jednonásobný 

s termostatem  

 

5.2 Design firmy Schneider 
Firma Schneider nabízí 3 designové řady. Veškeré níţe uvedené prvky lze dostat 

v různých barvách. Tlačítkový panel v Unica designu neexistuje.[11] 

 

5.2.1 Merten system M  

    

Tlačítkový panel Tlačítkový panel  Tlačítkový panel Regulátor teploty 

jednonásobný dvojnásobný s regulátorem teploty místnosti  

 

5.2.2 Merten system D 

    

Tlačítkový panel Tlačítkový panel Tlačítkový panel Regulátor teploty 

jednonásobný dvojnásobný s regulátorem teploty místnosti 
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5.2.3 Unica  

   

Tlačítkový panel Tlačítkový panel Regulátor teploty 

jednonásobný dvojnásobný místnosti  

 

5.3 Design firmy HDL 
Tato firma nabízí pouze omezený výběr senzorů a jejich barevných kombinací. [14] 

 

   

Pohybový senzor Tlačítkový panel  Tlačítkový panel 

 dvojnásobný čtyřnásobný 
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6. Zhodnocení získaných zkušeností ve firmě 
Na této bakalářské stáţi ve firmě Trimr s.r.o. jsem působil od října roku 2011. Během této 

doby jsem se podílel na řešení dalších projektů, jakými byly například elektroinstalace nové 

budovy fakulty elektrotechniky a informatiky vysoké školy báňské, technické univerzity Ostrava, 

dokumentace projektů rodinného domu Vrůbelovi, Kauflandu Kladno a projekt Kopřivnice – 

UnionOcel. V těchto projektech jsem dělal pomocné projekční práce v softwaru AutoCAD 

(zakreslování skutečných stavů a změn) a také jsem se podílel na konečné fázi projektů - 

komplementaci. Dále mou náplní práce bylo vyhledávat komponenty pro tyto stavby a vybírat 

nejvhodnější řešení.  

 

V říjnu roku 2011 jsem také dostal poţadavky na obsah bakalářské práce a podklady k její 

realizaci. Postupem času jsem se začal věnovat této bakalářské práci a zároveň vypomáhal firmě 

s výše uvedenými projekty. Zkušenosti získané prací na jiných projektech jsem zúročil a jejich 

výsledkem je tato bakalářská práce. Také hodlám vyuţít tyto zkušenosti v dalším studiu na škole. 

  

31 



 

7. Závěr 
Cílem této bakalářské práce bylo navrhnout elektroinstalaci pro rodinný dům. V první 

kapitole je proveden krátký úvod do problematiky sběrnicových technologií, jejich srovnání a 

poţadavky. Ve druhé kapitole byly na základě TVB navrţeny AČ a jejich snímače. V další kapitole 

jsem na tyto akční členy navázal a sestavil jsem cenové nabídky od tří dodavatelů systému. 

Z těchto cenových nabídek vyplývá nejlevněji firma HDL China, kde cena za sběrnicovou instalaci 

vyšla na 312.713,-Kč. Cenová nabídka mnou zvolené firma Schneider electric CZ s.r.o. byla 

340.733,-Kč. V této ceně nejsou zahrnuty poloţky za silnoproudou elektroinstalaci a za montáţ 

prvků KNX. V rámci čtvrté kapitoly byla zpracována kompletní elektroinstalace budovy. Tato 

dokumentace je obsaţena v přílohách E 501 – 518. Tato projektová dokumentace byla zhotovena 

dle příslušných norem a legislativy platných v době zpracování této práce. V páté kapitole jsem 

navrhl moţné varianty designu firem. Z těchto moţností byla vybrána designová řada Merten 

systém M od firmy Schneider electric CZ s.r.o. 

 

Sběrnicové instalace v budovách mají velkou perspektivu. Jejich aplikací lze dosáhnout 

značných úspor energií. Příkladem můţe být komfortně vybavený rodinný dům, jako je tomu 

v tomto projektu. Největších úspor je dosahováno při řízení vytápění budovy, jelikoţ v kaţdé 

místnosti můţeme nastavovat jinou teplotu a také ji měnit v průběhu dne. Nejedná se však jen o 

vytápění budov, ale také o automatickou regulaci osvětlení, stmívání, řízení ţaluzií a další 

provozně technické funkce budovy. Úspory provozních nákladů dosaţené pouţitím KNX instalace 

jsou aţ 40% v porovnání s konvenční elektroinstalací. Druhým příkladem můţe být panelový dům, 

kde je zpravidla několik spínaných světelných vývodů a nespínané zásuvkové vývody, nejsou zde 

ani ţádné ovládané stínící prostředky a neexistuje regulace vytápění. V takovém případě vyzní 

srovnání v neprospěch KNX. Studií bylo zjištěno, ţe zajištění spínání systémem KNX těchto 

několika málo funkcí by zvýšily náklady na rekonstrukci o 35%. Příčinou úspor systému KNX je 

sjednocení řízení funkcí do jednoho celku, čímţ odpadají problémy s komunikací a zároveň jsou 

provázány tak, aby bylo dosaţeno součinnosti těchto technologií (např. ţaluzie a osvětlení). 

Protoţe bezporuchový provoz sběrnicové instalace je plánován na 20 let, domnívám se, ţe systém 

KNX se bude stále více implementovat do novostaveb nejprve větších rozsahů a časem i u staveb 

menších rozsahů. Porovnáním cen za pořízení sběrnicové instalace do rodinného domu a ceny 

energií lze snadno zjistit, ţe se jedná o minimální poloţku. Výhodou sběrnicových systémů je také 

moţnost zjištění aktuální spotřeby energie budovy a její správy tak, aby byla minimální. Kdykoli 

tak majitel budovy vidí kde aktuálně je energie spotřebovávána a to jej “učí“ tok těchto energií 

minimalizovat. [1] 

 

Další výhodou pro zavádění sběrnicové technologie KNX je stálost její hodnoty 

v dlouhodobém časovém horizontu. Budovy se systémem KNX morálně, ani technicky 

nezastarávají, naopak udrţují hodnotu budovy v blízkosti hodnoty výchozí, jenţ byla při jejím 

zprovoznění. Tento průběh je patrný z obrázku 9. Zatímco klasická elektroinstalace s časem ztrácí 

svou hodnotu, systém KNX si ji s obměnami (přeprogramování, nová nabídka prvků souvisejících 

např. s vývojem internetových technologií, chytrých telefonů apod.) udrţuje na vysoké úrovni. 

Tyto obměny jsou v grafu zobrazeny kmitavým průběhem. 
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Obr. 9 Porovnání hodnot klasické a KNX elektroinstalace [1] 

 

Dalším aspektem pro implementaci sběrnicových systémů do budov je nařízení 

Evropského parlamentu a rady 2010/31/EU, která hovoří o sniţování energetické náročnosti staveb. 

V této směrnici je mimo jiné uvedeno následující: „Od 31. prosince 2020 by všechny nové budovy 

měly mít téměř nulovou spotřebu energie. Nové budovy uţívané a vlastněné veřejnoprávními 

orgány musejí tyto poţadavky splňovat jiţ od 31. prosince 2018“. Tím je myšleno vyuţití 

přírodních zdrojů energie a omezení spotřeby energií z distribučních sítí. Domnívám se, ţe spolu 

s těmito sběrnicovými technologiemi bude tohoto poţadavku dosaţeno. 

 

Nevýhodou sběrnicových systémů je jejich cena. Ta je sice podmíněna větší poptávkou 

zákazníků, ale přesto by firmy měly více propagovat sběrnicové systémy. Průměrná koncová cena 

za elektroinstalaci včetně systému KNX v rodinném domě se pohybuje okolo 600.000,-Kč, coţ 

představuje přibliţně 1/8 ceny hrubé stavby domu (viz příloha E 516). Cenu hrubé stavby jsem 

provedl pro tento rodinný dům v kalkulátoru ceny domu (viz tabulka 8). Tento kalkulátor vychází 

z normy ČSN 73 0540. Výpočet je pouze orientační. V tomto projektu se jedná o běţný dům. Při 

předpokládané roční úspoře 40% nákladů na vytápění vychází návratnost investice na 17 let. 

Skutečná návratnost však bude niţší, jelikoţ řízení vytápění je jen jednou z řízených funkcí 

systému KNX. [16] 
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Tab. 8 Cenový výpočet nákladů stavby [16] 

 

Levnější alternativou by mohly být prvky z východních trhů, které v současnosti pronikají 

na evropský trh. Vytváří se tak tlak na velké výrobce, kteří působí na našem trhu delší dobu a musí 

tak pruţně reagovat na tyto změny. Příkladem můţe být sběrnicová instalace zpracovaná v tomto 

projektu od firmy HDL, jejíţ cena byla niţší. Tato niţší cena je často vyváţena niţší kvalitou 

provedení (resp. Technického zpracování). Pouţitím méně kvalitních materiálů můţe dojít 

k rychlejšímu opotřebení kontaktů spínačů, AČ, apod. Firma Trimr s.r.o. nabízí tyto výrobky 6 

měsíců). 
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