
VŠB – TU Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky 

Tomáš Straka  - Dálkové ovládaní spotřebičů, 

inteligentní elektroinstalace – průzkum trhu  

 

 

VŠB - Technická univerzita Ostrava 

Fakulta elektrotechniky a informatiky 

 

Katedra elektrických strojů a přístrojů 

 

 

 

 

 

 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 
 

 

 

 

 

Dálkové ovládaní spotřebičů, inteligentní elektroinstalace – 

průzkum trhu 
 

Electrical appliance remote control, intelligent wiring system -  market 

research 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009                                    Tomáš Straka 



VŠB – TU Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky 

Tomáš Straka  - Dálkové ovládaní spotřebičů, 

inteligentní elektroinstalace – průzkum trhu  

 

Prohlášení: 
 

 
„Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci vypracoval samostatně. Uvedl jsem všechny literární 

prameny a publikace, ze kterých jsem čerpal.“ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování: 

Na tomto místě bych ráda poděkoval Ing. Petr Bernat, Ph.D., za vedení a poskytnuté rady při tvorbě 

mé bakalářské práce. 

 

 

V Ostravě dne:        _____________________ 

              Tomáš Straka                                         



VŠB – TU Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky 

Tomáš Straka  - Dálkové ovládaní spotřebičů, 

inteligentní elektroinstalace – průzkum trhu  

 

Abstrakt 
 

Jako zadání Bakalářské práce jsem si vybral téma „Dálkové ovládaní elektrospotřebičů, 

inteligentní elektroinstalace – průzkum trhu.“ Záměrem bylo sepsat hlavní informace o novodobém 

fenoménu jménem inteligentní elektroinstalace a komponentů v něm použitých. Snahou bylo sepsání 

základních údajů nejen o inteligentní elektroinstalaci, přiblížení její funkce, ale také seznámení se s 

používanými komponenty a systémy v České republice.  Součástí bakalářské práce je i jednoduché 

představení a srovnání jednotlivých elektroinstalací na našem trhu a jeho průzkum. 

 

Klíčová slova 
 

Inteligentní elektroinstalace, sběrnicový systém, radiofrekvenční systém, snímače, rozvaděče, 

centralizovaný systém, decentralizovaný systém. 

 

Abstract 
 

As the task of bachelor thesis I chose the theme "Electrical appliance remote control, 

intelligent wiring system -  market research". The intention was to compose a major information about 

modern phenomenon named inteligent electrical set, its function and identification with components 

used in the Czech Republic.  The part of my bachelor thesis is also a simple performance and 

comparison of individual electrical settings on our market and its research. 

 

Key words 
 
 Intelligent electrical set, bus system, radio - frequency system, sensors, distributor, centralized 

system, decentralized systém.  
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Seznam použitých zkratek  

OSI 

KNX/EIB 

LON 

EIBA 

 

CCCB 

 

PL110 

PL132 

EHS 

LED 

DSI 

DALI 

RF 

IR 

STN 

ETS 

COM 

USB 

LAN 

ISDN 

GSM 

PDA 

SMS 

EZS 

EPS 

PC 

Open Systems Inntrerconnection 

European Installation Bus – Evropská instalační sběrnice 

Local Operating Network – Místní operační síť 

European Installation Bus Assotiation – Sdružení evropských firem v oblasti 

elektroinstalace 

Commands, Controls, Comunications in Buildings – příkazy, ovládaní, 

komunikace v budovách 

Silová sběrnice 

Silová sběrnice vyvinutá v systému EHS 

European Home Systems – Evropské domácí systémy 

Elektroluminiscenční dioda 

Digitální předřadník 

Digitální předřadník 

Radiofrekvenční systém 

Infračervené záření 

Účastnické stanice 

Evropský testovací systém 

Sériový port 

Universal Serial Bus- univerzální sériová sběrnice 

Local Area Network - lokální síť, místní síť 

Integrated Services Digital Network - Digitální síť integrovaných služeb 

Groupe Spécial Mobile - Globální Systém pro mobilní komunikaci 

Personal digital asistent – osobní digitální pomocník 

Short message service - krátká textová zpráva 

Elektronická zabezpečovací signalizace 

Ekologický právní servis 

Personal Computers 
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1. Úvod 

 

Elektrická instalace v moderních obytných budovách se stává stále náročnější. Na základě úrovně 

a množství kladených požadavků na multifunkční užití budov a jejich parametry, je zřejmé, že v blízké 

budoucnosti mají velkou perspektivu užití integrované komunikační i řídicí systémy budov. Zásadní 

úlohu v tomto procesu hraje i sledování a regulace spotřeby energie v provozu objektu. Je nutné 

uvědomit si, že tento systém elektroinstalace neslouží jen ke zvýšení komfortu, ale zároveň šetří 

veškeré regulované energie v objektech. Tyto systémy dovolují bez podstatných zásahů reagovat na 

nové požadavky vyvíjející se struktury obyvatel a okolí. Z tohoto důvodu se vyvíjejí stále dokonalejší, 

provozně jednodušší komplexní řídicí systémy, které jsou součástí elektrických rozvodů a jsou            

z hlediska uživatele flexibilní. Celý dům lze ovládat místně nebo dálkově pomocí počítače nebo 

mobilním telefonem, s kontrolou okamžitého stavu domu.  

2. Požadavky uživatelů na inteligentní elektroinstalaci budov 

 

 potřeby obyvatel a jejich očekávání; 

 uživatelské rozhraní; 

 bezpečnost; 

 parametrů širšího okolí a místní sítě; 

 požadavky na služby a způsoby jejich používání; 

 užité nebo předpokládané technické zařízení; 

 princip systémové architektury; 

 informace o systému týkající se jeho instalace, komponent, provozu a údržby. 

Na základě předchozích požadavků na inteligentní elektroinstalaci může být proveden souhrn oblastí 

zákaznických požadavků. Tyto jsou uvedeny v tab.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 



VŠB – TU Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky 

Tomáš Straka  - Dálkové ovládaní spotřebičů, 

inteligentní elektroinstalace – průzkum trhu  

 

Třída technických požadavků 

Spolehlivost a kvalita služeb 

Technika prostředí, spotřeba energie a její management 

Dostupnost zařízení 

Komunikace 

Kompatibilita a zaměnitelnost 

Třída sociálních požadavků 

Kompatibilita s existujícími službami 

Zdravotní péče 

Bezpečnost 

Zabezpečení soukromí 

Sociální péče 

Informační služby 

Třída uživatelských požadavků 

Nákladová bilance 

Uživatelské rozhraní 

Přátelské prostředí 

Možnost personalizace 

Komfort a jednoduchost užití 

Tab. 1 Oblasti zákaznických požadavků 

Zařízení v inteligentní budově nekomunikují pouze v jedné skupině, ale existuje potenciální 

potřeba komunikace zařízení v různých skupinách - například vytápěcí a chladicí systém v budově 

řízený podle přítomnosti osob v budově, osvětlovací systém simulující přítomnost osob v jejich 

nepřítomnosti. komunikuje s pohybovými čidly a zabezpečovacím zařízením. Seznam možných 

interakcí by byl velmi obsáhlý a neustále se zvětšuje s rozvojem řídicí a komunikační techniky. 

Požadavky na meziskupinovou komunikaci a komunikaci se službami vyžaduje transparentní otevřený 

systém, který může být snadno udržován, aktualizován a volně rozšiřován v budoucnosti. Tyto 

požadavky mohou splnit beze zbytku pouze otevřené transparentní sběrnicové systémy.[1] 

 

  2.1  Komunikační architektura 

 

 Komunikace mezi skupinami se vyskytuje méně než komunikace zařízení ve skupině. Pro tuto 

komunikaci může být v případě různých komunikačních protokolů a komunikačních architektur nutný 

překlad a přizpůsobení. Jako sjednocovací komunikační páteř může být s výhodou použita internetová 

síť, která má dostatečnou komunikační kapacitu, jak z hlediska rychlosti přenosu dat, tak i z hlediska 

objemu přenášených dat. Slabé místo komunikačního systému s IT je bezpečnost dat. Takovéto 

zjednodušené schéma je uvedeno na obr. 1.[1] 
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Obr. 1 Platforma komunikační sítě založené na síti IT. 

Propojení skupin do jedné páteřní linie je uvedeno na obr.2 

 

Obr. 2 Propojení skupin do jedné páteřní linie komunikačního systému 

 

    2.2 Princip komunikace 

  

Vyměňované informace mezi domovními prvky jsou rozděleny do tří nadskupin, které jsou 

charakterizovány potřebnou šířkou přenosového pásma (přenosovou rychlostí). Rozdělovací linie mezi 

těmito skupinami se překrývá.  

Pro informační systém inteligentních domů je požadováno, aby všechny prvky tohoto systému 

komunikující v síti podporovaly systém OSI (Open Systems Interconnection) podle specifikace           

v ISO/IEC 7498. Podle této specifikace existuje 7 vrstev. Na základě definice OSI jako otevřený 

systém může být deklarován pouze systém, který vyhovuje normovým požadavkům na kompatibilitu 

každé   ze sedmi vrstev. Vrstvy podle specifikace OSI (ISO/IEC 7498) jsou uvedeny v tab. 2. 

 

 

3 



VŠB – TU Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky 

Tomáš Straka  - Dálkové ovládaní spotřebičů, 

inteligentní elektroinstalace – průzkum trhu  

 

Tab. 2 Vrstvy podle specifikace OSI (ISO/IEC 7498) 

Fyzická vrstva - zahrnuje konektory, kabely a zařízení pro tvorbu digitálních signálů a dále 

zabezpečuje synchronizaci přijímaných a vysílaných relací.  

Linková vrstva - zabezpečuje formátování přenášených informací do rámců zahrnujících adresu 

příjemce a odesílatele, vlastní přenášený údaj a případně údaje potvrzující přijetí zprávy příjemcem.  

Síťová vrstva - zabezpečuje směrování (routing) přes přepínače (routery) spojující komunikační linie. 

Transportní vrstva  - konfiguruje přenášenou relaci (pakety). 

Relační vrstva  - vytváří relace - neboli časové intervaly pro komunikaci mezi aplikačními procesy     

a synchronizuje komunikaci. 

Prezenční vrstva vytváří překlad přenášených bitových řetězců do tvaru dostupného pro uživatele. 

Aplikační vrstva pak poskytuje podpůrné služby jako je možnost dálkového programování 

jednotlivých prvků, výstupy údajů a informace z procesů. 

 

ISO/IEC 7498-1: Information technology. 

Open Systém 

Uživatelské 

vrstvy 

7 
Aplikační 

vrstva 

Aplikační 

kompatibilita 

Přenos souborů, konfigurace, 

síťové služby 

Aplikační 

protokol 
6 

Prezentační 

vrstva 
Interpretace dat Překlad bitových zpráv 

5 
Relační 

vrstva  
Řízení 

Řízení přenosu, navázání na 

ukončení spojení  

Vrstvy 

přenosu dat 

4 
Transportní 

vrstva 

Zabezpečení 

vzájemného 

spojení 

Navázání a ukončení spojení, 

zamezení duplicit 

Transportní 

protokol 

3 Síťová vrstva  Doručení zpráv Adresace a směrování paketů 

2 

Linková 

(spojová) 

vrstva  

Vstup medií a 

tvorba rámců 

Kódování dat, kontrola chyb, 

přihlašování do sítě a zabránění 

kolizím 

1 
Fyzická 

vrstva 

Elektrické 

spojení 

Schéma modulace signálu, 

přenosová media (kroucená 

dvojlinka, silové kabely, 

koaxiální kabely, infračervený 

přenos, RF přenos, optické 

kabely) 

  0 Média   

Tvorba logiky přenosu dat 

převodníků a tvorba logiky 

přenosu bitů 

Transportní 

infrastruktura 

  -1     
Způsob sběru a konverze 

základních signálů  
  

Poznámka: Vrstvy 0 a -1 nejsou specifikovány ISO/IEC 7498 
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Vrstvy jsou na sobě do jisté míry závislé, například způsob vytvoření první vrstvy může mít 

vliv na řešení vyšších vrstev. Na základě systému OSI vrstev může být otevřený systém definovaný 

jako systém vyhovující stardandizovaným požadavkům všech vrstev. Není obecně jednoduše možno 

napojit se na standardizovaný systém v izolovaných jednotlivých vrstvách. Příklad řešení sjednocení 

různých systémů je uvedeno na obr. 3. 

 

 

Obr. 3 Řešení sjednocení různých systémů 

 

Mezi nejdůležitější dodavatele vrstvy přenosu dat pro domovní aplikace, patří technologie 

označené jako KNX
® 

(dříve EIB) – zahrnujíci evropské elektrotechnické výrobce (Siemens, Merten, 

ABB, Bush-Jaeger a další) a jako LON
® 

zahrnující také některé evropské (Schneider-Electric),          

ale především americké technologie založené na mikroprocesoru firmy Echelon
®
. Oba informační       

a řídicí technologické systémy jsou otevřené ve všech vrstvách. Některé řídicí systémy zahrnují pouze 

vyšší vrstvy (BACnet
®
). 

Pojetí otevřeného systému je takové, že jakýkoliv výrobek s označením otevřeného systému 

např. KNX
®
 (EIB - European Installation Bus) nebo LON

®
, může být zapojen do systému se stejným 

označením a je vzájemně kompatibilní ve všech vrstvách. Pouze v případě, když jednotlivá zařízení 

jsou zapojena do různých komunikačních sítí (např. kabelová síť a radiofrekvenční síť), je potřebné 

provedení komunikačního rozhraní.[1] 

 

 

 

5 



VŠB – TU Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky 

Tomáš Straka  - Dálkové ovládaní spotřebičů, 

inteligentní elektroinstalace – průzkum trhu  

 

2.3 Komunikační média 

  

Přenášení instrukcí a dat se děje všemi vrstvami způsobem, který je definovaný komunikačním 

protokolem, prostřednictvím komunikačních medií. Skupinové požadavky na komunikaci na nejnižší 

úrovni (fyzická úroveň komunikačního systému) se označují CCCB (Commands, controls and 

communications in buildings). Obsahují požadavky na elektrické instalace, vytápěcí                              

a vzduchotechnické systémy, zabezpečovací zařízení a také tzv. bílé zboží (domácí spotřebiče). 

V principu existují čtyři hlavní skupiny komunikačních medií. 

- komunikační kabely; 

- infračervené vysílače a přijímače; 

- bezdrátová komunikace; 

- silové kabely. 

Všechna tato media mají určité výhody i nevýhody a jejich použití závisí na více faktorech.   

Při volbě komunikačního média je nutno vzít do úvahy délku kabelové sítě, možnost vzdáleného 

přenosu jednotlivých medií, rychlost přenosu a objem dat apod. U některých případů je pro 

komunikaci výhodné použití více medií (např rádiofrekvenční přenos a kabelový přenos). 

 

2.4 Komunikační kabely 

  

Architektura řídicího systému ústí do sběrnicové topologie, které závisí na použitém systému. 

Mohou být striktně lineární, nebo komplexnější - kruhové, větvené nebo i zcela volné. Délkové 

omezení a omezení počtu prvků v jednotlivých systémech souvisí s rychlostí použité komunikace, 

způsobem tvorby signálu (impedance sítě) a napájením zařízení (běžně jsou jednotlivé prvky napájené 

ze sběrnice).  

 

Tab. 3 Porovnání parametrů sběrnicových systémů KNX a Lon Works 
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Z tabulky je jasný rozdíl v rychlosti přenosu informace obou systémů v důsledku zásadně 

rozdílné modulace systémů, ale také délky kabelu v jedné linii. Délka kabelu muže být zvýšena při 

použití opakovačů, za předpokladu, že objem přenášených dat není příliš vysoký. U obou systémů se 

doporučuje spíše než prodlužovat délku linie, použít více linií s liniovými spojkami.[1] 

 

2.5 Silové kabely 

 

Použití silových kabelů se řídí normou EN 50065-1. Pro přenos signálu se používá frekvenční 

modulace o základní frekvenci pod úrovní 150 kHz. 

 

Parametr 
KNX PL 

110 

KNX PL 

132 

Echelon 

PL 3120/PL3150 

Základní frekvence 90 - 125 kHz 125-140 kHz 125 - 140 kHz 

Druhé pásmo ---------------- --------------- 110 - 125 kHz 

Efektivní datový 

přenos 
1 200 bps 2 400 bps 4 800 bps 

Propustnost 5 paket/s 
 

18 paket/s 

Tab. 4  Porovnání parametrů silových sběrnicových systému KNX a LonWorks 

PL 110 je původní silová sběrnice vyvinutá společností Busch-Jaeger. Sběrnice PL 132           

je vyvinutá v rámci systému EHS, má být použita především pro zásuvkové domácí spotřebiče (bílé 

zboží). Oboje zařízení splňují normu EN50065-1. Systém PL132 a Echelon může pracovat nezávisle 

na stejné silové síti bez nežádoucí interference, kromě omezení datové propustnosti. Systém Echelon 

je schopen pracovat na vlnových rozsazích 9 až 95 kHz definovaných v EN50065-1 nazývané jako      

A rozsah.[1] 

 

2.6 Radiofrekvenkční komunikace 

 

Radiofrekvenkční komunikace není pro aplikace v rámci budovy zatím široce rozšířena. 

Přenos je na vlnových rozsazích 433 MHz. (LonWorks) a 868 Hz (KNX) a je uskutečňován 

frekvenční modulací s rychlostí přenosu 16 384 bps. Maximální výkon vysílače je 12 mW. Bezdrátový 

přenos umožňuje větší volnost zavedení systému především v již existujících objektech bez 

jakéhokoliv zásahu do stavebních konstrukcí, systém je nicméně omezen v důsledku útlumu signálu ve 

stavebních konstrukcích.[1] 
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2.7 Volba komunikačního média 

 

Architektura řídicích a monitorovacích systémů směruje ve sběrnicovou topologii, která může 

být striktně lineární - tzv. daisy architektura, se seriově paralelním zapojením jednotlivých prvků, nebo 

komplexnější, přes stromovou a kruhovou strukturu k úplně volné topologii. Volná topologie však 

přináší jisté omezení, jako jsou: 

 délka kabelů každé větve (v důsledku omezené rychlosti komunikace); 

 napájení zařízení prostřednictvím komunikačních kabelů. 

Klady a zápory jednotlivých druhů komunikačních médií jsou uvedeny v následující tabulce. 

 

  Medium Výhody Nevýhody 

Nevyžaduje 

nové kabely 

Bezdrátové 

 pružné spojení; 

 mnoho technologií s rozdílnou 

rychlostí a různě vzdálené; 

 široce dostupné a jednoduché 

užití; 

 nejsou problémy s porušením 

instalovaných kabelů v provozu 

 nebezpečí zahlcení; 

 frekvenční omezení; 

 omezený průchod stavebními 

konstrukcemi - vlivem materiálu a 

jejich vlhkosti 

 medium je otevřené a vyžaduje 

ochranu pro mnoho aplikací; 

 informační riziko - jednoduše 

zjistitelná přítomnost obyvatelů 

objektu; 

 nutnost zhodnocení možných 

fyziologických aspektů 

elektromagnetického záření. 

Infračervené Jednoduché, bezpečné Neproniká stěnami 

Silové 

kabely 

 možné použití již provedených 

silových napojení elektrických 

spotřebičů a pohonů (zásuvky, 

pevné spojení); 

 okamžitě použitelné pro nižší 

úroveň rychlosti přenosu dat 

použitelnou pro domovní aplikace 

řízení; 

 rychlejší řešení se vyvíjejí. 

 nemusí poskytovat dostatečnou 

spolehlivost pro některé kritické 

aplikace spojené s ohrožením zdraví, 

života a obecně bezpečnosti; 

 všeobecně možnost 

elektromagnetického rušení se 

zvyšuje se zvyšováním rychlosti 

přenosu informace. 

Nové 

komunikační 

kabelové 

rozvody 

Komunikační 

kabely 

(zahrnující 

koaxiální 

kabely, 

dvojlinky, 

optické 

kabely) 

 bezpečné a bezpečnostní z 

hlediska komunikace a 

bezpečnosti, spolehlivé; 

 jednoduché na instalaci při 

výstavbě a rekonstrukci objektu; 

 se zvyšováním požadavků na 

přenos dat převažují nevýhody 

dodatečné instalace v objektech.  

 pokud nejsou dostupné instalační 

kabelové trubky, je instalace kabelů v 

obývaném objektu pracná a náročná;  

 u nestíněných kabelů musí být vzaty v 

úvahu problémy elektromagnetické 

kompatibility. 

Tab. 5 Klady a zápory použití jednotlivých druhů komunikačních médií  
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2.8 Komunikační brány 

  

Pro přístup k síti existuje více technologických možností (kroucená telefonní dvojlinka 

(xDSL), připojení koaxiálními a světelnými kabely k TV síti, WiFi technologie, přímý přenos satelitní 

sítí (GPS), napojení na počítačové sítě a další. Komunikační brány mohou být zatím nekompatibilní v 

různých OSI vrstvách, což může pro otevřené systémy v blízké budoucnosti způsobit problém. 

Komunikační brány vhodné pro bytové domy jsou specifikovány v normě ISO/IEC 15045-1.[1] 

 

Obr. 4 Příklad komunikačních bran pro domovní aplikace HES 

3. Dálkové ovládaní elektrospotřebičů, drátové a bezdrátové systémy 

3.1 Sběrnicové systémy 

 
Sběrnicový systém je založen na komunikaci pomocí společné sběrnice, kroucené dvojlince 

2x2x0,8 mm, která se používá pro předávání informací mezi jednotlivými ovládacími (senzory)            

a ovládanými prvky (aktory). Sdělovací sběrnice je galvanicky oddělena od silového rozvodu 230 V. 

Oproti klasické instalaci, kde se zapojení spínačů a ovládaných spotřebičů provádí pouze v silové části 

230 V, se u systémového řízení používá jedna společná datová sběrnice pro ovládání a každý spotřebič 

je spínán samostatně podle instrukcí získaných ze sběrnice. Primárními prvky sběrnicového systému 

jsou řídící jednotky, spínací jednotky, žaluziové jednotky a stmívací jednotky. Na senzory lze               

k řídícím jednotkám prostřednictvím sběrnice připojit sběrnicová tlačítka v různých variantách, spínací 

hodiny, termostaty, detektory pohybu, binární vstupy, RF - radiofrekvenční příjímač (05-300)           
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pro možnost ovládání dálkovými ovládači MINI ale i více kanálovými, IR přijímače pro možnost 

ovládání systému IR dálkovými ovládači, soumrakové spínače, příp. sluneční a dešťovou automatiku a 

mnoho dalších senzorů. Novinkou roku 2007 je možnost připojení modulu pro připojení Touch panelu 

nebo sběrnicových tlačítek se zpětným hlášením a stavovou LED diodou. K jednomu modulu může 

být připojeno až 24 těchto tlačítek a jeden Touch panel. Programování Touch panelu je možné pouze 

přes PC se softwarem pro zvolený druh instalace. Modul může být využíván pouze v kombinaci s PC-

LINK a PC-Logic. 

 

 
Obr. 5 Příklad komunikační jednotky sběrnicového systému  

 

 

K jednotce může být připojeno až 256 senzorů. Na straně aktorů se k jednotkám připojují 

silová vedení ke spotřebičům, v případě stmívací jednotky i stmívače ovládané analogovým napětím 

0/10 V, po případě elektronické stmívatelné předřadníky pro stmívání zářivek ovládané signálem o 

velikosti 1-10 V, digitální DSI předřadníky nebo DALI předřadníky. Pro větší výkony světelných 

zdrojů se používají výkonové stmívače se vstupem 0/10 V s výkony 1400 VA (65-410), 2700 VA (65-

412) a 3700 VA (65-416). Tyto sběrnicové systémy využívají funkce tzv. sběrnicového tlačítka. Jeho 

funkce se do systému nezavádí v samotném tlačítku, ale definuje se až při programování řídících 

jednotek. Aktivováním sběrnicového tlačítka se přes sběrnici do řídicí jednotky vyšle povel, který 

obsahuje adresu sběrnicového tlačítka s příslušnou informací. Sběrnicové systémy lze konfigurovat 

velmi snadno pomocí "malého šroubováku" nebo počítačem, který usnadní nastavení systému a 

umožní tisk technické dokumentace. 

 

 
Obr. 6 GSM-SMS komunikátor 
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Software pro naprogramování systému, je distribuován zdarma. Ovládání systému je možné 

dálkově pomocí SMS-GSM modemu (05-203), který je schopen pomocí „textovek" ovládat až 10 

spotřebičů (obr.6). V případě "alarmové" situace je schopen zaslat až 10 SMS zpráv na 4 různá 

telefonní čísla.  

 

3.2 Bezdrátové systémy 

 

Vzhledem k neustále rostoucímu počtu rekonstruovaných a nově stavěných domů a bytů          

s požadavkem na rychlejší montáž elektroinstalace v nových, především montovaných domech           

se uvedl na trh systém zcela nové technologie – radiofrekvenční systém (RF systém). Tento systém 

nevyžaduje kladení sběrnicového vedení ani jiných složitých kabelových rozvodů. Místo sběrnicového 

vedení se používá pro přenos povelů rádiový signál, který zajišťuje větší pohodlí a bezpečnost bydlení, 

taktéž i úsporu nákladů na vytápění. Individuálnost řešení se zakládá na komplexní automatizaci 

budov, ať už jde o vytápění, klimatizaci, nastavení rolet či žaluzií, řízení garážových vrat, brány 

vjezdu nebo regulaci osvětlení, včetně jeho stmívání. Všechny aktory mohou být umístěny přímo       

ve spotřebičích nebo v instalačních krabicích. Aktory jsou s bezpotenciálovým výstupem, přenosné 

dálkově ovládané zásuvky a analogové aktory s výstupním napětím 0/10 V nebo 1 až 10 V. Tyto 

aktory se používají pro spojitou regulaci vytápění nebo klimatizace, pro řízení otáček motoru 

prostřednictvím měničů frekvence, pro řízení elektronických předřadníků zářivek, popř. výkonových 

stmívačů se zátěží R, L nebo C. Co se týče senzorů, mohou být instalovány např. lepením v podstatě 

kdekoliv, popř. mohou být i přenosné (dálkové ovladače). Radiofrekvenční systém i jeho komponenty 

lze využít pro modernizaci již existujících elektroinstalací i v novostavbách pro standardní a náročné 

aplikace. 

 

3.2.1 Charakteristika radiofrekvenčního systému 

 

 Velké plus rádiofrekvenčního systému je spolehlivost přenosu zpráv (povelů), která                 

je zajištěna oboustrannou komunikací – při stisku tlačítka aktor vysílá potvrzení o doručení povelu 

zpět do senzoru, pokud potvrzení nedojde, senzor příkaz automaticky opakuje. Frekvence 868 MH 

používaná u těchto systémů není ve volně dostupném pásmu, proto nehrozí zahlcení pásma jinými 

vysílacími zařízeními, jako jsou vysílačky, dálkové ovládání automobilů apod. Dosah přístrojů je dán 

výkonem vysílače, který je však omezen normou. V praxi je dosah signálu ve volném prostoru až 100 

m a 30 m uvnitř budovy. Pro zvětšení dosahu je zmíněný systém vybaven patentovanou technologií, 

tzv. routingem (směrováním). Která umožňuje předávání povelů mezi přístroji na větší vzdálenosti. 

Vzájemné ovlivňování sousedících přístrojů je znemožněno použitou metodou programování pomocí 
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počítače zadáním přístupového hesla k RF přístrojům. Vzhledem k obousměrnému přenosu nezahlcují 

vysílače RF systému frekvenční pásmo. Vysílač vyšle jednu zprávu a čeká na potvrzení přijetí. 

Obdrží-li vysílající přístroj potvrzení příjmu, jeho vysílač dále zůstává pasivní. Vyzářený výkon 

bezdrátového vypínače je 150krát až 200krát nižší než u mobilního telefonu. To je zcela zanedbatelná 

hodnota s ohledem na zdravotní účinek na lidský organismus (mimo okamžik vysílání je přístroj 

pasivní). 

4. Výběr výrobců a dodavatelů pro průzkum trhu 

 

4.1 ABB s.r.o., Elektro-Praga 

  

 ABB je přední světová firma poskytující technologie pro energetiku a automatizaci, které 

umožňují energetickým a průmyslovým podnikům zvyšovat výkonnost při současném snížení dopadu 

jejich činnosti na životní prostředí. ABB má 120 000 zaměstnanců ve více než 100 zemích. České 

ABB se sídlem v Praze 8 na Sokolovské 84-86 má možnost využití mezinárodního know-how              

a nejnovější výsledky výzkumu a vývoje globální společnosti. Svým zákazníkům nabízí přidanou 

hodnotu v podobě silného zázemí vlastních inženýrských a servisních center a dlouhodobých 

zkušeností tradičních českých výrobců. 

 

4.1.1 Historie firmy ABB s.r.o. v České republice 

 

 Mezinárodní technologická a elektroinženýrská společnost ABB působí v České republice již 

od roku 1970. Avšak první společnost s názvem ABB byla formálně založena až v roce 1991.                                                                                                         

 1991–1993: v první etapě proběhla celá řada přípravných kroků, jejichž výsledkem bylo 

založení pěti společností ABB.  

 1994–1996: v průběhu dalších tří let proběhla intenzivní restrukturalizace, jejímž cílem bylo 

zejména zvýšení efektivity výrobních procesů a zlepšení vztahu k zákazníkům. V tomto období         

se rodina firem ABB v České republice rozrostla o dvě nové společnosti. 

 1996-1998: od roku 1996 probíhal proces dalšího rozšiřování aktivit, spojených se snahou      

o rozšíření nabídky portfolia výrobků a služeb.  

 1998: skupina firem ABB v České republice má již celkem 10 společností, působí v Praze, 

Brně, Jablonci, Trutnově a Ostravě. V prosinci získává ABB 66 % majetkového podílu ve společnosti 

ABB Service Ostrava, a stává se tak jeho majoritním vlastníkem (zbylých 34 % zůstává společnosti 

Vítkovice).  
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 1999: v červenci dochází ke sloučení energetických segmentů mezinárodních firem ABB          

a Alstom a je vytvořena nová celosvětově působící společnost ABB ALSTOM POWER s rovným 

vlastnickým podílem obou mateřských firem. V České republice byla do této firmy včleněna 

společnost ABB Energetické systémy, která byla v listopadu přejmenována na ABB Alstom Power 

Czech s.r.o. 

 2000: vznikají čtyři základní divize: Power Transmission & Distribution (zde patří ABB EJF, 

část ABB Automation - Transmission & Distribution), Automation (část Automation),                   

Product & Contracting (zde patří ABB DIZ, ABB Elektro-Praga, ABB Service Ostrava, ABB 

ELSYNN) a Oil, Gas & Petrochemicals (patří ABB Lummus Global). 31.března získává ALSTOM     

i zbylý 50% podíl ve společném podniku ABB ALSTOM POWER a tím i společnost ABB Alstom 

Power Czech s.r.o. přechází do podniku ALSTOM. 5. září dochází ke změně jména společnosti ABB 

Energo s.r.o. na ABB s.r.o. 31. prosince dochází ke sloučení 7 společností do jedné společnosti ABB 

s.r.o. a jsou vytvořeny organizační jednotky Automation, T&D, EJF, ELSYNN, Elektro-Praga, 

Service a DIZ. Existují tak dvě právnické jednotky ABB v České republice, a to ABB s.r.o. a ABB 

Lummus Global s.r.o. 

 2001: 1. července vstoupila v platnost nová struktura vybudovaná pro lepší zajištění služeb 

zákazníkům. Vzniká nové uspořádání ABB. Dochází k vytvoření čtyř zákaznických divizí: Process 

Industries, Utilities, Manufacturing & Consumer Industries a Oil, Gas & Petrochemicals a dvou 

výrobních divizí: Automation Technology Products a Power Technology Products. Dále vzniká divize 

Group Processes, která má za cíl zavádění společných postupů. V tomto roce došlo ke sloučení 

společností do dvou základních celků - ABB s.r.o. a ABB Lummus Global s.r.o. 

 2002: ABB celosvětově prochází rozsáhlou restrukturalizací s cílem soustředit se na klíčové 

obory podnikání. Dochází ke sloučení jednotlivých oborů podnikání do dvou klíčových divizí,             

a to divize Automation Technologies a divize Power Technologies.ABB v ČR dosahuje vynikajících 

výsledků, zvyšuje objem přijatých zakázek o 15 %. 

 2002-2004: v letech 2002 – 2003 prošlo ABB s.r.o. rozsáhlou restrukturalizací v souladu          

s celosvětovým záměrem ABB soustředit se na klíčové obory. V rámci této restrukturalizace došlo       

k postupnému odprodeji jednotek Finanční služby, Facility management a Building systems. V této 

době má ABB s.r.o. dvě hlavní divize – divizi Automation Technologies, zaměřující se na 

automatizační technologie a divizi Power Technologies poskytující technologie pro energetiku. 

 2005: v září byla zveřejněna plánovaná reorganizace ABB Group tzv. "organizace 2006", 

která počívala v rozdělení klíčových činností do 5 divizí a zahrnovala i zaměření do projektu "One 

ABB" neboli“ Jediné ABB". 

 2006: k 1. 1. proběhla v ABB po celém světě reorganizace do pěti divizí. Toto rozdělení lépe 

kopíruje klíčové činnosti a usnadňuje orientaci pro zákazníky. Toto nové uspořádání zahrnuje divize: 

Power Products (Výrobky pro energetiku), Power Systems (Systémy pro energetiku), Automation 
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Products (Výrobky pro automatizaci), Process Automation (Procesní automatizaci) a Robotics 

(Robotika). 

 2007: dne 27. srpna se ABB dohodlo na prodeji svého podniku Lummus Global společnosti 

Chicago Bridge & Iron (CB&I) za 950 mil. USD. 5. září ABB vyhlásilo střednědobou strategii na rok 

2007 až 2011 na stálý růst výnosů a zvýšenou rentabilitu.[10] 

 

4.1.2 Elektroinstalační systémy firmy ABB s.r.o. 
 

 Systémy společnosti ABB vytvářejí nejširší nabídku inteligentních elektroinstalací na českém 

trhu. Tyto instalace umožňují investorům zvolit nejvhodnější systém a docílit jak požadované úrovně 

komfortu, tak úspory energií. 

 

4.1.2.1 Inteligentní instalační systém ABB i-bus
®
 EIB/KNX 

 

ABB i-bus® EIB/KNX je inteligentním systémem pro elektrické instalace v budovách 

zaměřených na úspory energií a přizpůsobených pro další, budoucí zvyšování komfortu a pružné 

využívání těch nejaktuálnějších technologií. Možnosti systému v řízení funkcí v budovách jsou 

prakticky neomezené.  

 

4.1.2.2 Princip činnost systému ABB i-bus
®
 EIB/KNX 

 

 V systémech ABB i-bus
®
 EIB/KNX , jsou všechna vedení, která nejsou celkem nezbytná pro 

přívod elektrické energie ke spotřebiči nahrazená jednoduchým sdělovacím vedením neboli sběrnicí 

EIB/KNX. Takže v systému ABB i-bus
® 

EIB/KNX jednotlivé elektrické zátěže nejsou spínány přímo 

z obvodů spínačů nebo regulátorů, jako u klasické elektroinstalace. V systémové instalaci jsou              

z ovládacích tlačítek a z dalších snímačů předávány příkazy akčním členům po dvoužilové sběrnici. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7 Systém ABB i-bus
® 

KNX/EIB  
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 Jakmile je systém EIB/KNX nastaven¨pracuje decentralizovaně a nevyžaduje PC ani žádnou 

jinou speciální řídicí jednotku. Veškeré naprogramované funkce jsou uloženy přímo v jednotlivých 

přístrojích (účastnických stanicích – STN). Všechny STN můžou mezi sebou komunikovat pomocí 

takzvaných telegramů. Nejnižší konfigurační úroveň se jmenuje linie. V jedné linii může být nejvíce 

64 přístrojů (obr.8). 

 

 
Obr. 8 Liniová konfigurační úroveň (www.abb-epj.cz) 

 

 

 

4.1.2.3 Použité prvky pro systém ABB i-bus
®
 EIB/KNX 

 

Používají se čtyři typy přístrojů: 

 Systémové přístroje: napájecí zdroje, datové sběrnice, sériová rozhraní (RS-232, USB), 

svorkovnice, tlumivky, liniové spojky, oblastní spojky 

 Snímače: tlačítkové ovládače, snímače povětrnosti (vítr, déšť, světlo, teplo atd.), termostaty, 

analogové a binární vstupy 

 Akční členy: spínací, stmívací akční členy, akční členy pro řízení žaluzií, akční členy topení 

 Řídicí prvky: snímače a akční členy mohou být vzájemně logicky propojeny řídicími prvky 

pro zajištění vyšších počtů komplexních funkcí 

 

4.1.2.4 Systémové řízení 

 

  Na systémové řízení se používá evropský programovací nástroj (ETS). Tento nástroj je 

zárukou slučitelnosti výrobků od různých výrobců. Aplikační softwary k výrobkům dodávají jednotliví 

výrobci zdarma. Data od výrobců si uživatelé importují do softwaru ETS bez jakýchkoli problémů. 

Software ETS je bezplatný, je dodáván mezinárodní asociací |EIBA. 
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4.1.2.5 Postup vytváření programu 
  

 Vytvoření struktury objektu – budovy, podlaží a místnosti nebo rozvaděče jsou v projektu 

definovány stromovou strukturou. Tento bod vytváření programů je volitelný. 

 Výběr přístrojů v projektu – potřebné přístroje jsou vkládány do místnosti nebo rozvaděčů   

a vymezují se jejích parametry. Přidělují se jim jedinečné „fyzické adresy“. Fyzická adresa 

může být použitá jen jedenkrát v projektu. Podle ní lze snadno určit, ve které linii je umístněna 

účastnická stanice. 

 Stanovení funkcí v projektu – každá funkce je daná svým názvem, který slouží, jako tzv. 

skupinová adresa ta se musí v projektu vyskytovat nejméně dvakrát, jednou u snímače, 

podruhé u akčního členu. 

 Stanovení vzájemných vazeb – jednotlivé přístroje se vzájemně propojí prostřednictvím 

společných skupinových adres, které jsou srovnatelné s kontrolním zapojením na projektové 

výkresové dokumentaci.[11] 

 

 

4.1.2.6 Průběh programování 
  

 K nahrání aplikačního programu do ABB i-bus® EIB/KNX instalace je nutné propojit počítač 

s touto instalací. K připojení je možné zvolit kteroukoliv z následujících možností: 

 Sériové rozhraní COM 

 USB rozhraní 

 Rozhraní LAN nebo LAN/ISDN (vzdálený přístup) 

Jedno z těchto rozhraní se jedenkrát nastaví pro programování a v dalším kroku se odešlou fyzické 

adresy jednotlivým přístrojům. K tomu je nezbytné postupně jedenkrát stisknout programovací tlačítka 

na přístrojích. Poté se těmto přístrojům odešlou tzv. aplikační programy. Tato operace proběhne         

po sběrnici, bez potřeby přístupu k těmto přístrojům. 

 

4.1.3 Inteligentní instalační systém Ego -n®  
 

Systém Ego-n® je centralizovaný systém s řídicí jednotkou. V tomto systému lze navzájem 

propojit až 64 prvků typu snímač a akční člen. V rámci jedné instalace lze propojit až 8 řídících 

modulů. To znamená, že můžeme připojit až 512 systémových prvků prostřednictvím čtyřvodičové 

sběrnice. Ego-n® doplňuje známý a na českém trhu dlouhodobě prodávaný systém ABB i-bus® 

KNX/EIB.  
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4.1.3.1 Struktura systémů 
  

Srdcem systému Ego-n® je řídicí modul, který zabezpečuje veškerou komunikaci mezi 

jednotlivými komponenty systému prostřednictvím sběrnicových vedení, který je galvanicky odděleno 

od silového vedení 230 V. Primární sběrnicové vedení propojuje snímače a akční členy, které jsou 

ovládány pomocí digitálních telegramů (paketů) vysílaných snímači. 

Sekundární vedení (obvykle mezi rozváděči) zprostředkovává komunikaci mezi řídicími 

moduly a mezi rozváděči, moduly logických funkcí a moduly pro vzdálenou komunikaci se systémem 

Ego-n®. Maximální délka sekundární sběrnice může být až 2000 m. Základními akčními prvky 

systému Ego-n® jsou spínací modul (se 4 nebo 8 výstupy s možností spínání proudu 10 A nebo 16 A), 

žaluziový modul, stmívací modul a spínací modul pro termohlavice. Na straně snímačů to jsou 

tlačítkové snímače jednonásobné a dvojnásobné. Dodávají se i ve variantě s radiofrekvenčním 

přijímačem, díky němuž lze v systému Ego-n®  

využívat dálkové ovládání prostřednictvím stávajících vysílačů ze sortimentu ABB. Dále lze                

do systému připojit snímač pohybu, termostat pro ovládání topení a pomocí binárních vstupů také 

prvky a zařízení jiných systémů. Ovládací a snímací prvky systému Ego-n® najdete v oblíbených 

designových řadách Element® a Time®. 

 

4.1.3.2 Základní funkce systému Ego-n® 
  

 Základní funkce prvků systému se nastavuje jednoduše pomocí tlačítek na snímačích                

a modulech akčních členů bez nutnosti použití počítače (obr. 9). Složitější instalace s pokročilými 

funkcemi se oživují pomocí velmi jednoduchého a bezplatného softwaru Ego-n® Asistent. Díky tomu 

jsou projektování i montáž systému Ego-n® velmi jednoduché a zvládne je každý dobrý profesionál            

z oboru elektroinstalací. 

 

 

Obr. 9 Schéma funkcí systému Ego-n 
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4.1.3.3 Oživení systému Ego-n® 
 

Jednoduchost a přístupnost programování/oživení systému Ego-n
®
 byla jednou z priorit při 

vývoji. Způsob oživení je závislý na úrovni instalovaného systému. Existují dvě úrovně – Basic a Plus. 

 Úroveň Basic tj. zapojení s jedním řídicím modulem lze programovat bez použití počítače, tzv. 

tlačítkovým modem. Spínání osvětlení, stmívání, činnost žaluzií, snímačů pohybu i provázání 

termostatů a termohlavic se nastavuje velice jednoduše: po aktivaci příslušného výstupu akčního členu 

(pomocí tlačítek „channel“ a „prog.“ na přístroji) se přiřazení tlačítka snímače provede jednoduše 

dvojitým stiskem zvoleného tlačítka. 

 

 

Obr. 10 Programovací prvek 

 

Pro urychlení programování je k dispozici programovací prvek (obr.10), pomocí kterého            

se naprogramují tlačítkové snímače Ego-n
® 

přímo v rozváděči (programovací přípravek rozbočí 

primární sběrnici). Po naprogramování se tlačítka z přípravku vyjmou a nainstalují do předem 

určených pozic v domě/systému pomocí programovacího listu a čísel jednotlivých snímačů. 

Úroveň Plus představuje instalaci s více než jedním řídícím modulem, s požadavky                 

na logické funkce, komunikaci GSM popř. vizualizaci prostřednictvím PDA, či ovládání přes 

internetovou stránku domu. 

 

 

 

 

Obr. 11 Ego-n Modul GSM. 
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 V těchto případech je nutno nastavit parametry prvků systému a systém oživit pomocí 

programového režimu tj. pomocí počítače připojeného ke komunikačnímu modulu a s využitím 

programu Ego-n
® 

Asistent. Prostřednictvím tohoto softwaru lze velice snadno a intuitivně nastavit 

jednotlivé vazby mezi prvky a parametry systému. Program je k dispozici zdarma a bude v aktuální 

verzi ke stažení na stránkách společnosti ABB. 

  

4.1.3.4 Rozšíření systému Ego-n® 
  

 Systém umožnuje stávajíci elektroinstalaci Ego-n® snadno rozšířit. Připojením sběrnice ji lze 

jednoduše doplnit o nové systémové prvky, a tím zvýšit komfort moderní domácnosti. 

Prvky systému Ego-n® lze kombinovat prostřednictvím digitálních vstupů s nesystémovými 

přístroji. Můžeme připojit bohatou nabídkou přístrojů určených pro klasickou moderní elektroinstalaci 

i dalšími případnými systémy. Pokud by snad došlo k poruše některého z prvků systému, není nutné 

funkce znovu programovat. Systémové prvky obsahují revoluční řešení - paměťovou kartu Ego-n®. 

Vyjmutím karty Ego-n® z porouchaného prvku a zasunutím do výrobku nového získáte během 

okamžiku opět shodné funkce, které byly k dispozici před poruchou, aniž by muselo dojít                     

k přeprogramování systému. 

  

4.2 Firma ELKO EP s.r.o. 
 

 Je český výrobce s 15 - letou tradicí se zaměřením na výrobu a vývoj modulových 

elektronických přístrojů. Díky této specializaci a získaným zkušenostem, dnes může nabídnout více 

jak 200 typů relé či jiných modulových přístrojů, které jsou hojně používány v domovních                     

i průmyslových aplikací. 

 

4.2.1 Historie firmy ELKO EP s.r.o. 
 

 Od roku 1999 proniká i na zahraniční trhy prostřednictvím distributorů a brandnamingových 

partnerů. Zahraniční prodej začal významně růst a dnes již tvoří téměř 3/4 obratu. V roce 2002 jsme 

využili příležitostí na slovenském trhu a otevřeli dceřinou společnost ELKO EP Slovakia, v roce 2005 

souběžně dceřinou společnost ELKO EP Poland   a ELKO EP Hungary a následně pak v roce 2007 

pobočku v Moskvě ELKO EP Ru. Nyní exportuje do více jak 50 zemí světa a je dodavatelem pro 

firmy s vedoucím postavením na poli elektrotechniky. Každoroční nárůst tržeb a počtu zaměstnanců 

svědčí o mimořádné expanzi a upevňování pozice na trhu. Dynamický rozvoj firmy je podložen 

vlastními výrobky, které užitnými vlastnostmi, kvalitou a v neposlední řadě i cenou si našly své místo 

na trhu.  
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Její výrobky přináší uživatelům mimo jiné bezpečnost, vyšší komfort a také nezanedbatelnou 

finanční úsporu. Zákaznici si můžou vybrat od jednoduchého řešení s použitím relé, až po inteligentní 

sběrnicovou instalaci INELS.[12] 

 

4.2.2 Elektroinstalační systémy INELS® firmy ELKO EP s.r.o. 
 

Inteligentní elektroinstalace budov – systém INELS® od firmy ELKO EP, s.r.o.(obr.12) je 

navržen tak, aby dokázal uspokojit požadavky od nejmenších aplikací s dílčím řešením 

elektroinstalace až po řešení rozsáhlých celků vyžadujících automatizaci a komplexnost. Je možné jej 

využít jak pro rodinné domy, byty, administrativní, prodejní prostory, tak i pro rozsáhlé budovy či 

komplexy budov a průmyslovou sféru. Tento integrovaný zabezpečovací systém hlídá nejen pohyb v 

místnostech, rozbití skla či vloupání, ale také únik plynů a rozpozná tak včas možnost vzniku požáru. 

Simulací přítomnosti v domě, pomocí spínání  a zhasínání světel, snižuje riziko vloupání do 

střeženého objektu. 

 

Obr. 12 Systém INELS 

 

4.2.3  Základní funkce systému 

 

 Vzdálený přístup - prostřednictvím internetu, PDA nebo SMS zpráv. 

 Regulace vytápění a klimatizace - v každé místnosti (okruhu vytápění) samostatně, 

regulace teploty v závislosti na venkovním počasí. 

 Ovládání venkovních rolet - markýz, nebo také garážových vrat, posuvné brány… 

 Zabezpečovací systém - Sledování pohybu, narušení objektu vloupáním. Prevence vzniku 

požáru rozpoznáním úniku plynu či kouře. 
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 Simulace přítomnosti - automatické ovládání rolet v závislosti na čase, náhodné spínání 

osvětlení. 

 Ovládání světel - světelné scény v závislosti na intenzitě okolního osvětlení, na pohybu 

nebo na čase. 

 Centrální ovládání - vybraných světel, spotřebičů, vypnutí okruhu zásuvek jedním 

stiskem tlačítka ovladače. 

 Ovládání spotřebičů - v závislosti na čase / teplotě / intenzitě osvětlení či jiných 

přednastavených režimů můžete ovládat [13] 

 

 Srdcem a mozkem celého systému je centrální jednotka (obr.13), která je základním prvkem 

inteligentní elektroinstalace INELS. Řídi a dohlíží nad celým systémem. Centrální jednotka je 

umístněna v roznašeči. Může být připojená k počítači nebo ovládaná vzdáleně pomocí internetu nebo 

GSM brány.  

 

 

Obr 13. Centrální jednotka systému INELS 

 

Díky propojení systému s počítačem získáme okamžitý přehled nad všemi spotřebiči v domácnosti. 

Můžete sledovat, kde svítí světlo, jaká je teplota v určitých místnostech dokonce i pohyb osob             

v domácnosti.   
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Obr. 14 Topologie systému INELS 
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4.3  Moeller elektrotechnika s.r.o. 
 

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

elektrotechnika s.r.o. patřící do skupiny Eaton. Zabývá se výrobou přístrojů pro domovní                     

 a průmyslové instalace a přístrojů pro distribuci elektrické energie. Významnou součástí společnosti 

Moeller elektrotechnika s.r.o. je výrobní závod v Suchdole nad Lužnicí, kde  se vyrábí malé domovní 

jističe, proudové chrániče a domovní rozvodnice pro celý koncern. Se svými 1169 pracovníky se firma 

řadí mezi jednoho z nejvýznamnějších zaměstnavatelů jihočeského kraje. Významnou roli v rámci 

koncernu naplňuje také distribuční a skladové centrum Moeller BDC v Pohořelicích u Brna, které 

zajišťuje dodávky celého sortimentu produktů Moeller elektrotechnika s.r.o. zákazníkům v České 

republice a zemích střední a východní Evropy.  

 

4.3.1 Historie firmy Moeller elektrotechnika s.r.o. 

 

 Společnost moeller elektrotechnika s.r.o. vstoupila na český trh v roce 1993, jako součást 

koncernu Felten & Guilleaume, který se později sloučil s koncernem Moeller. Po dokončení integrace 

do nových koncernových struktur došlo v roce 2001 k přejmenování společnosti na Moeller 

Elektrotechnika. Firma má dvě obchodní kanceláře. Jednu v Praze, ta je zapsána jako sídlo 

společnosti, a druhou v Ústí nad Orlicí. Moeller Elektrotechnika je kromě obchodu v České republice 

odpovědná za obchodní aktivity koncernu ve státech bývalého SSSR, bývalé Jugoslávie a Bulharska. 

Tyto realizuje buď prostřednictvím založených dceřiných společností (Slovensko 1998, Ukrajina 

2002, Rusko 2004, Pobaltí 2008), obchodních zastoupení (Bělorusko 2006, Kazachstán 2008, 

Chorvatsko 2008) nebo prostřednictvím partnerských firem. Podstatnou část svých výrobků společnost 

Moeller Elektrotechnika vyváží do zemí Evropské unie. Díky svým zahraničním obchodním aktivitám 

se tak profiluje na žebříčku nejdůležitějších exportérů České republiky.[14] 

 

4.3.2 Sběrnicový systém NIKOBUS firmy Moeller elektrotechnika 

s.r.o. 

 

 Sběrnicový systém Nikobus (obr.15) je inteligentní elektroinstalace, vyvinutá speciálně pro 

domy a byty a omezuje se pouze na funkce, nutné v této oblasti. Na jednu řídicí jednotku lze přes 

sběrnici připojit maximálně 256 senzorů (tlačítek nebo sběrnicových převodníků). 

 V systému Nikobus se posílají povely zapnout / vypnout. Nejedná se tudíž o žádné 

komplikované příkazy a datové přenosy. Nikobus je cenově výhodný, částečně decentralizovaný řídicí 
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systém, u kterého jsou všechny výstupy (spínané nebo stmívané světelné vývody, resp. zásuvky           

a ostatní spotřebiče) napojeny přímo na řídicí spínací, roletové nebo stmívací jednotky. 

 

4.3.2.1 Charakteristika sběrnicového systému NIKOBUS 

  

Sběrnicový systém zabezpečuje automatický provoz spotřebičů na základě požadavků 

uživatelů s cílem snižování spotřeby energie. Dále zajišťuje bezpečnost instalace a komfort užívání 

systému. Na jeden systém sběrnice může být připojeno cca 20 řídicích jednotek - spínacích, 

roletových, nebo stmívacích.  

Systém Nikobus tvoří dva základní prvky: 

 • sběrnicová tlačítka, sběrnicové nebo modulové převodníky Nikobus – senzory 

 • řídicí jednotky pro spínání, ovládání rolet a žaluzií, stmívání osvětlení - aktory 

Obr. 15 Schéma systému NIKOBUS 
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Systém NIKOBUS je centrem moderní domácnosti. Zapíná, vypíná a stmívá osvětlení, ovládá 

rolety a žaluzie, elektrické spotřebiče a to individuálně, nebo i ve skupinách. V tomto systému 

můžeme integrovat všechny funkce - osvětlení,zábava, bezpečnost, vytápění do jediného úplného 

systému. Ovládání je možno realizovat také pomocí bezdrátové techniky dálkovými ovládači RF nebo 

IR. 

4.3.2.2 Funkce systému 

 

• Ovládání osvětlení a libovolných spotřebičů 

• Stmívání osvětlení a vytváření světelných scén 

• Rolety, žaluzie, markýzy, brány a garážová vrata 

• Vytápění, větrání a chlazení 

• Logické ovládání a časové funkce 

• Simulace přítomnosti 

• Zónové ozvučení místností - Allegretto 

• Spolupráce s přístupovými a jinými systémy (EZS, EPS...) [15] 

 

Sběrnicový systém Nikobus je mimořádně flexibilní: instalace může být kdykoliv 

přizpůsobena měnícím se požadavkům a rostoucím nárokům uživatelů domu, případně zvyklostem 

nových majitelů domu. Transformace funkčnosti je možná bez vrtání nebo sekání zdí. Je možno          

si vybrat naprogramování, ve smyslu parametrizace - ručně pouze malým šroubovákem nebo přes PC. 

Nikobus Vám umožní ve Vašem domově vytvořit maximálně komfortní a optimálně chráněné životní 

prostředí. 
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5. Vícekriteriální analýza modelového příkladu inteligentní    

elektroinstalace 

 

 Obr. 16 Půdorys 

 

Obr. 17 První podlaží 
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5.1 Vzorový rozpočet inteligentní elektroinstalace INELS 

 

Vzorový rozpočet má zákazníka seznámit s orientační cenovou úrovní inteligentní elektroinstalace 

INELS® v rodinném domě.  

 základní, 

 rozšířená.  

Základní varianta počítá s možností doplnění systému o další prvky a tím dosáhnutí vyššího komfortu 

verze rozšířené.[16] 

5.1.1 Základní verze  

 

Tato verze zahrnuje základní funkce systému INELS®:  

- spínání osvětlení - vnitřního a venkovního - 18 okruhů,  

- stmívání osvětlení - 4 okruhy, 

- centrální řízení vytápění.  

Již v této verzi se uvažuje o vyšším komfortu, což znamená IR dálkové ovládání a nástěnný IR 

přijímač (co bude tímto ovládáno je otázkou parametrizace aplikace). Tato varianta umožňuje 

vytváření centrálních funkcí a světelných scén. [16]  

 

Položka  

číslo  
Název Množství  

ks  

Cena  

ks  

Cena celkem  

1  Centrální jednotka CU-01M 1  6815  6815  

2  Napájecí zdroj DR60-12 1  1090  1090  

3  Spínací jednotka SA-04M (4x16A) 4  2800  11200  

4  Spínací jednotka SA-02M (2x16A) 1  2330  2330  

5  Stmívací jednotka DA-02M (2x500W) 2  3535  7070  

6  Systémový termoregulátor analogový IART-1 1  1850  1850  

7  Ovladač tlačítkový WSB-20 14  960  13440  

8  Ovladač tlačítkový WSB-40 4  1190  4760  

9  Multifunkční jednotka Sophy L 1  3994  3994  

10  IR dálkový ovladač (dle aktuální nabídky) 1  266  266  

Celkem: 52 815 Kč 

Uvedené ceny jsou katalogové ceny D-mansion s.r.o. bez DPH.   
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Návrh nezahrnuje:  

- standardní prvky elektroinstalace čili. jističe, rozvaděče, zásuvky, kabely a ostatní 

pomocný materiál pro rodinný dům, 

- projektové práce, 

- montážní práce, 

- nastavení systému. [16] 

 

5.1.2 Rozšířená verze 

 

Tato verze přináší vyšší úroveň komfortu a doplňuje základní verzi, tzn. ovládání osvětlení, 

stmívání osvětlení, centrální ovládání vytápění o další funkce:  

ovládání žaluzií - 18x, IRC (individual room control) - individuální řízení teplot v místnostech - 7x, 

ovládání (spínání) zásuvkových okruhů - 16x, ovládání pomocí SMS, vzdálený přístup 

prostřednictvímí internetu a vizualizace pomocí PDA. [16]  

 

 

 

Položka  

číslo  

Název  Množství  

ks  

Cena  

ks  

Cena celkem  

1  Centrální jednotka CU-01M  1  6815  6815  

2  Napájecí zdroj DR60-12  2  1090  2180  

3  Spínací jednotka SA-04M (4x16A)  17  2800  47600  

4  Spínací jednotka SA-02M (2x16A)  1  2330  2330  

5  Stmívací jednotka DA-02M (2x500W)  2  3535  7070  

6  Systémový termoregulátor analogový IART-1  7  1850  12950  

7  Ovladač tlačítkový WSB-20  14  960  13440  

8  Ovladač tlačítkový WSB-40  4  1190  4760  

9  Multifunkční jednotka Sophy L  1  3994  3994  

10  IR dálkový ovladač (dle aktuální nabídky)  1  266  266  

11  GSM modul GSM-01  1  9800  9800  

12  Ethernet switch 5 10/100 portů  1  528  528  

13  HW router  1  992  992  

Celkem: 112 725 Kč 

Uvedené ceny jsou katalogové ceny D-mansion s.r.o. bez DPH.  
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Poznámka: 

Návrh nezahrnuje prvky uvedené v základní verzi a dále:  

 PDA, 

 připojení k internetu, 

 konfiguraci počítačové sítě. [16] 

 

5.2 Vzorový rozpočet firmy ABB ego-n® 

 

5.2.1 Základní varianta 

 

V této základní variantě jsou uvažovány následující funkce systému Ego-n®:  

-  spínání osvětlení (venkovního a vnitřního – 16 okruhů) 

-  detekci pohybu 

-  stmívání osvětlení (2 okruhy) 

-  centrální řízení vytápění 

 

Celkem: 87555 Kč 

Uvedené ceny jsou Katalogové ceny ABB (bez rabatu a DPH). 

Poznámka: 

Rozpočet neobsahuje standardní prvky elektroinstalace, tj. jističe, rozváděče, zásuvky, 

rámečky snímačů, silové vodiče a ostatní pomocný materiál pro rodinný dům. Neobsahuje ani 

montážní popř. projektové práce a nastavení systému. [17] 
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5.2.2 Rozšířená verze 

 

V této variantě jsou předpokládány stejné funkce jako v základní variantě, ale je uvažováno 

lokální řízení vytápění pro dosažení dokonalejší tepelné pohody v jednotlivých místnostech a zároveň 

úspor energie. 

 

 

          Celkem: 110696 Kč 

Uvedené ceny jsou Katalogové ceny ABB (bez rabatu a DPH). 

Poznámka: 

Rozpočet neobsahuje standardní prvky elektroinstalace, tj. jističe, rozváděče, zásuvky, 

rámečky snímačů, termohlavice, silové vodiče a ostatní pomocný materiál pro rodinný dům. 

Neobsahuje ani montážní popř. projektové práce a nastavení systému.[17] 

 

5.3 Zhodnocení elektroinstalací 

 

 Dle mého názoru je elektroinstalace od firmy ABB ego-n® komfortnější a pro zákazníky lepší 

než elektroinstalace INELS firmy ELKO EP. Elektroinstalace firmy ego-n® je sice dražší, ale je 

výkonnější a přijatelnější pro většinu zákazníků. Podporuje komfort a dnešní zákazníci preferují svoje 

pohodlí před cenou. Firma ABB má nejvyšší zastoupení na trhu a poskytuje i nejlepší servis. Můj 

názor na tyto inteligentní elektroinstalace je, že firma ABB se svou elektroinstalací ego-n® pokrývá 

většinu a hlavních požadavky uživatelů a zaujímá prvenství na českém trhu. 
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6. Závěr 

 

Úkolem této bakalářské práce bylo seznámit s problematikou inteligentních systémů 

řízeni domácnosti. Při výběru zdrojů pro tuto práci jsem si vybral nejsilnější firmy na českém trhu. 

Tyto firmy zahrnují to nejlepší, co lze na českém trhu najít v oblasti inteligentní elektroinstalace. 

Z této práce vyplývají i informace o různých způsobech fungování inteligentní elektroinstalace 

například jako sběrnicový nebo radiofrekvenční systém. Systémy inteligentní elektroinstalace jsou 

zajímavé z více hledisek, nespornou předností je jejích jednoduchá schopnost programování na míru 

každého uživatele. Závěrem lze konstatovat, že systémy inteligentní elektroinstalace s určitostí vytlačí 

z trhu stávající elektroinstalaci.  
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