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P ÍLOHA . 1 – SROVNÁNÍ KLASICKÉ A INTELIGENTNÍ 

ELEKTROINSTALACE NA JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTECH 

1 OBÝVACÍ POKOJ 
 

Klasická elektroinstalace:  

• Ovládání sv tel je možné pouze v režimu zapnuto/vypnuto.  

• Rolety se musí stahovat každá zvláš  na svém vlastním vypína i 

• Zm na teploty v místnosti vyžaduje ru ní nastavení na termohlavicích 

 

Inteligentní elektroinstalace: 

• Sv tla je možné centráln  stmívat, p ípadn  nastavovat r zné sv telné scény 

v závislosti na okolním po así, poloze rolet a denní dob  

• Rolety lze ovládat všechny z jednoho místa, p ípadn  dle pot eby každou zvláš  

• Pomocí dotykového panelu má uživatel snadný p ehled o aktuálním stavu 

celého objektu p ípadn  ovládat celý objekt p ehledn  z jednoho místa 

• Dálkovým ovlada em se uživateli zvyšuje komfort ovládání elektroinstalace 

• Teplota v místnosti m že být automaticky regulována v závislosti na okolním 

po así nebo denní dob .  

 

               
Obr. 1.  Zásuvkové a sv telné obvody inteligentní elektroinstalace pro obývací pokoj 
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2 KUCHYN  
 

Klasická elektroinstalace:  

• Rolety se dají ovládat pouze jedním vypína em 

• Zm na teploty v místnosti vyžaduje ru ní nastavení na termohlavici 

 

Inteligentní elektroinstalace: 

• Jedním tla ítkem je možné zhasnout celou místnost v etn  spižírny, p ípadn  

stáhnout rolety 

• Rolety lze ovládat ze dvou míst 

• Teplota v místnosti m že být automaticky regulována v závislosti na okolním 

po así nebo denní dob  

 

         

Obr. 2.  Zásuvkové a sv telné obvody inteligentní elektroinstalace kuchyni 
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3 SPIŽÍRNA 
 

Ve spižírn  se nachází pouze jedno sv tlo. Výhoda inteligentní elektroinstalace oproti 

klasické je ta, že je možnost toto sv tlo ovládat z více míst. 

 

        
 

Obr. 3.  Zásuvkové a sv telné obvody inteligentní elektroinstalace pro obývací spižírnu 

 

4 KOUPELNA DOLNÍ 
 

V koupeln  se nachází dv  sv tla. Výhoda inteligentní elektroinstalace oproti klasické 

je ta, že je možnost toto sv tlo ovládat z více míst. Navíc lze teplotu v místnosti regulovat 

v závislosti na okolním po así nebo denní dob , což u klasické elektroinstalace není možné. 

 

       
 

Obr. 4.  Zásuvkové a sv telné obvody inteligentní elektroinstalace pro dolní koupelnu 
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5 CHODBA DOLNÍ 
 

Klasická elektroinstalace:  

• Ovládání sv tel je možné pouze pomocí vypína  

• Teplota se nastavuje manuáln  na termohlavici 

 

Inteligentní elektroinstalace: 

• Sv tla se zapínají podle p ítomnosti osob na chodb  (informace z PIR senzoru) 

a sou asn  v závislosti na denní dob  

• Teplota m že být automaticky regulována v závislosti na okolním po así nebo 

denní dob  

 

 

 

Obr. 5.  Zásuvkové obvody inteligentní elektroinstalace pro chodbu dolní 

 

 

 

Obr. 6.  Sv telné obvody inteligentní elektroinstalace pro chodbu dolní 
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6 SKLAD 
 

Klasická elektroinstalace:  

• Vrata se dají ovládat pouze jedním vypína em 

• Zm na teploty v místnosti vyžaduje ru ní nastavení na termohlavici 

 

Inteligentní elektroinstalace: 

• Jedním tla ítkem je možné zhasnout celou místnost v etn  spižírny, p ípadn  

stáhnout vrata 

• Vrata lze ovládat z více míst, p ípadn  i dálkovým ovlada em 

• Teplota m že být automaticky regulována v závislosti na okolním po así nebo 

denní dob  

 

        
 

Obr. 7.  Zásuvkové a sv telné obvody inteligentní elektroinstalace pro sklad 
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7 POKOJ . 1 
 
Klasická elektroinstalace:  

• Rolety se dají ovládat pouze jedním vypína em 

• Zm na teploty v místnosti vyžaduje ru ní nastavení na termohlavici 

 

Inteligentní elektroinstalace: 

• Rolety lze ovládat ze dvou míst 

• Teplota m že být automaticky regulována v závislosti na okolním po así nebo 

denní dob  

 

         
 

Obr. 8.  Zásuvkové a sv telné obvody inteligentní elektroinstalace pro pokoj . 1 
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8 ZÁDVE Í 
 
Klasická elektroinstalace:  

• Ovládání sv tel je možné pouze pomocí vypína  – žádné centrální funkce 

 

Inteligentní elektroinstalace: 

• Sb rnicové tla ítko má naprogramovanou funkci „P íchod/Odchod“, kterou se 

ovládají všechny rolety, sv tla a zredukuje se i teplota v celém dom . 

 

 

       
 

Obr. 9.  Zásuvkové a sv telné obvody inteligentní elektroinstalace pro zádve í 
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9 LOŽNICE 
 
Klasická elektroinstalace:  

• Ovládání sv tel je možné pouze v režimu zapnuto/vypnuto. Stmívání bez 

dalších investic není možné.  

• Rolety se ovládají pouze z jejich vypína e 

• Venkovní osv tlení lze ovládat p ímo z balkonu (vypína e v provedení IP 44) 

• Zm na teploty v místnosti vyžaduje ru ní nastavení na termohlavici 

 
Inteligentní elektroinstalace: 

• Sv tla je možné centráln  stmívat, p ípadn  nastavovat r zné sv telné scény 

v závislosti na okolním po así, poloze rolet a denní dob  

• Jedním tla ítkem je možné vypnout sv tla na balkon , v šatn  a koupeln  

• Rolety lze ovládat z r zných míst 

• Pomocí dotykového panelu má uživatel snadný p ehled o aktuálním stavu 

celého objektu p ípadn  ovládat celý objekt p ehledn  z jednoho místa 

• Pomocí dálkového ovlada e se uživateli zna n  zvyšuje komfort p i ovládání 

elektroinstalace 

• Teplota v místnosti m že být automaticky regulována v závislosti na okolním 

po así nebo denní dob  

• Na sb rnicovém tla ítku je naprogramovaná funkce „Den/Noc“, která 

rozsvítí/zhasne všechna sv tla, sou asn  vytáhne/stáhne všechny p edokenní 

rolety a sníží teploty ve všech místnostech. Akce tohoto tla ítka m že být navíc 

automaticky vyvolávána v ur itou hodinu 

 

                  
Obr. 10.  Zásuvkové a sv telné obvody inteligentní elektroinstalace pro ložnici 
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10 ŠATNA 
 

V šatn  se nachází dv  sv tla. Výhoda inteligentní elektroinstalace oproti klasické je ta, 

že je možnost toto sv tlo ovládat z více míst v dom . 

 

                    
Obr. 11.  Zásuvkové a sv telné obvody inteligentní elektroinstalace pro šatnu 

 

 

 

11 KOUPELNA LEVÁ 
 

V koupeln  se nachází dv  sv tla. Výhoda inteligentní elektroinstalace oproti klasické 

je ta, že je možnost toto sv tlo ovládat z více míst v dom . Navíc lze teplotu v místnosti 

regulovat v závislosti na okolním po así nebo denní dob , což u klasické elektroinstalace není 

možné. 

 

          
 

Obr. 12.  Zásuvkové a sv telné obvody inteligentní elektroinstalace pro levou koupelnu 
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12 POKOJ . 2 
 

Klasická elektroinstalace:  

• Rolety se dají ovládat pouze z místnosti 

• Zm na teploty v místnosti vyžaduje ru ní nastavení na termohlavici 

 

Inteligentní elektroinstalace: 

• Sv tlo se dá ovládat centráln  

• Teplota m že být automaticky regulována v závislosti na okolním po así nebo 

denní dob  

 

             
 

Obr. 13.  Zásuvkové a sv telné obvody inteligentní elektroinstalace pro pokoj . 2 
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13 KOUPELNA PRAVÁ 
 

V koupeln  se nachází dv  sv tla. Výhoda inteligentní elektroinstalace oproti klasické 

je ta, že je možnost toto sv tlo ovládat z více míst v dom . Navíc lze teplotu v místnosti 

regulovat v závislosti na okolním po así nebo denní dob , což u klasické elektroinstalace není 

možné. 

          
 

Obr. 14.  Zásuvkové a sv telné obvody inteligentní elektroinstalace pro pravou koupelnu 

 

14 CHODBA HORNÍ 
 

Klasická elektroinstalace:  

• Ovládání sv tel je možné pouze pomocí vypína  

• Teplota se nastavuje manuáln  na termohlavici 

 

Inteligentní elektroinstalace: 

• Sv tla se zapínají podle p ítomnosti osob na chodb  (informace z PIR senzoru) 

a sou asn  v závislosti na denní dob  

• Teplota m že být automaticky regulována v závislosti na okolním po así nebo 

denní dob  

 

     

Obr. 15.  Zásuvkové a sv telné obvody inteligentní elektroinstalace pro chodbu horní 
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15 TOALETA 
 

Výhoda inteligentní elektroinstalace pro tuto místnost spo ívá pouze v centralizaci 

osv tlení. 

        
Obr. 16.  Zásuvkové a sv telné obvody inteligentní elektroinstalace toaletu 

16 POKOJ . 3 
 

Klasická elektroinstalace:  

• Rolety se ovládají pouze z jejich vypína e 

• Venkovní osv tlení lze ovládat p ímo z balkonu (vypína e v provedení IP 44) 

• Zm na teploty v místnosti vyžaduje ru ní nastavení na termohlavici 

 
Inteligentní elektroinstalace: 

• Sv tla je možné centráln  ovládat 

• Rolety lze ovládat z r zných míst 

• Dálkové ovládání kompenzuje absenci venkovních sb rnicových tla ítek 

• Teplota v místnosti m že být automaticky regulována v závislosti na okolním 

po así nebo denní dob  

 

         
Obr. 17.  Zásuvkové a sv telné obvody inteligentní elektroinstalace pro pokoj . 3 
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17 POKOJ . 4 
 

Klasická elektroinstalace:  

• Rolety se ovládají pouze z jejich vypína e 

• Venkovní osv tlení lze ovládat p ímo z balkonu (vypína e v provedení IP 44) 

• Zm na teploty v místnosti vyžaduje ru ní nastavení na termohlavici 

 
Inteligentní elektroinstalace: 

• Sv tla je možné centráln  ovládat 

• Rolety lze ovládat z r zných míst 

• Dálkové ovládání kompenzuje absenci venkovních sb rnicových tla ítek 

• Teplota v místnosti m že být automaticky regulována v závislosti na okolním 

po así nebo denní dob  

 

 

       

Obr. 18.  Zásuvkové a sv telné obvody inteligentní elektroinstalace pro pokoj . 4 
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18 GARÁŽ 
 

Klasická elektroinstalace:  

• Vrata se ovládají pouze z jejich vypína e 

• Venkovní osv tlení lze ovládat p ímo z balkonu (vypína e v provedení IP 44) 

 
Inteligentní elektroinstalace: 

• Sv tla je možné centráln  ovládat 

• Vrata lze ovládat z r zných míst 

 

         

 

Obr. 19.  Zásuvkové a sv telné obvody inteligentní elektroinstalace pro garáž 

 

19 BAZÉN 
 

Klasická elektroinstalace:  

• Krycí bazénové rolety se ovládají pouze bazénového ovlada e 

 
Inteligentní elektroinstalace: 

• Bazénové rolety se mohou automaticky ovládat v závislosti na po así 

 
 

Obr. 20.  Zásuvkové obvody bazénového rozvad e inteligentní elektroinstalace  
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P ÍLOHA . 2 – CENOVÉ KALKULACE KLASICKÉ A 

INTELIGENTNÍ ELEKTROINSTALACE 

 

1 KLASICKÁ ELEKTROINSTALACE 

 

1.1 Vypína e 

 

Tab. 1. Po et zásuvek a vypína  pro jednotlivé místnosti 
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Tab. 2. Cenová nabídka pro zásuvky a vypína e klasické elektroinstalace 

 

 

1.1 Jišt ní 

Tab. 3. Cenová nabídka ovládacích a jistících p ístroj  

 

1.2 Rozvad  

Z nabídky internetového obchodu BBelektro byl vybrán rozvad  

Legrand 607064 Ekinoxe o velikosti 72 M, jehož cena je 2 644 K   
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1.3 Kabely 

 

Tab. 4. Cenová kalkulace kabelových obvod  
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2 INTELIGENTNÍ ELEKTROINSTALACE 

2.1 ABB Ego-n 

2.1.1 Sníma e 

Tab. 5. Po et zásuvek a sníma  pro jednotlivé místnosti 
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Tab. 6. Cenová kalkulace zásuvek a sníma  inteligentní elektroinstalace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2 Aktory 

 

Tab. 7. Cenová kalkulace aktor  inteligentní elektroinstalace 
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2.1.3 Kabely 

Tab. 8.  Cenová kalkulace kabelových obvod  



 7 
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Tab. 9. Cenová kalkulace sb rnice inteligentní elektroinstalace 

 

 

2.1.4 Jišt ní 

 

Tab. 10. Cenová nabídka ovládacích a jistících p ístroj  

 

 

2.1.5 Rozvad  

 

Tato instalace vyžaduje 74 modul  pro aktory a 61 modul  pro jišt ní. Celkem je 

požadování 135 modul . Nejbližší v tší rozvad  je o velikosti 144 modul . Z nabídky 

internetového obchodu BBelektro byl vybrán rozvad  Legrand 20006 XL3, o cen  4 789 K . 
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2.2 INELS 

2.2.1 Sníma e 

 

Tab. 11. Po et zásuvek a sníma  pro jednotlivé místnosti 

 

 

Tab. 12. Cenová kalkulace zásuvek a sníma  inteligentní elektroinstalace 
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2.2.2 Aktory 

Tab. 13. Cenová kalkulace aktor  inteligentní elektroinstalace 

 

2.2.3 Jišt ní 

Tab. 14. Cenová nabídka ovládacích a jistících p ístroj  
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2.2.4 Kabely  

Tab. 15.  Cenová kalkulace kabelových obvod  
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Tab. 16. Cenová kalkulace sb rnice inteligentní elektroinstalace 

 

 

2.2.5 Rozvad  

 

Tato instalace vyžaduje 40 modul  pro aktory a 62 modul  pro jišt ní. Celkem je 

požadování 102 modul . Nejbližší v tší rozvad  je o velikosti 120 modul . Z nabídky 

internetového obchodu BBelektro byl vybrán rozvad  Legrand 120M BF-U-5/120-C, který 

stojí 3 485 K . 
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2.3 NIKOBUS 

 

2.3.1 Sníma e 

Tab. 17. Po et zásuvek a sníma  pro jednotlivé místnosti 
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Tab. 18. Cenová kalkulace zásuvek a sníma  inteligentní elektroinstalace 

 

 

2.3.2 Aktory 

Tab. 19. Cenová kalkulace aktor  inteligentní elektroinstalace 
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2.3.3 Kabely 

 

Tab. 20.  Cenová kalkulace kabelových obvod  
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Tab. 21. Cenová kalkulace sb rnice inteligentní elektroinstalace 

 

2.3.4 Jišt ní 

Tab. 22. Cenová nabídka ovládacích a jistících p ístroj  

 

 

 

 

2.3.5 Rozvad  

 

Tato instalace vyžaduje 94 modul  pro aktory a 84 modul  pro jišt ní. Celkem je 

požadování 178 modul . Nejbližší v tší rozvad  je o velikosti 198 modul . Z nabídky 

internetového obchodu BBelektro byl vybrán rozvad  Legrand 198M BF-U-6/198-G-C, který 

stojí 4 569 K . 
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2.4 xControl 

 

2.4.1 Sníma e 

Tab. 23. Po et zásuvek a sníma  pro jednotlivé místnosti 
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Tab. 24. Cenová kalkulace zásuvek a sníma  inteligentní elektroinstalace 

 

 

 

 

 

 

2.4.2 Aktory 

 

Tab. 25. Cenová kalkulace aktor  inteligentní elektroinstalace 
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2.4.3 Kabely 

 

Tab. 26.  Cenová kalkulace kabelových obvod  
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2.4.4 Jišt ní 

Tab. 27. Cenová nabídka ovládacích a jistících p ístroj  

 

2.4.5 Rozvad  

 

Vzhledem k tomu, že aktory jsou vestavné, bude v rozvad i umíst no pouze jišt ní, 

které vyžaduje alespo  96 modul . Nejbližší výrobní ada rozvad e je o velikosti 96 modul . 

Z nabídky internetového obchodu BBelektro byl vybrán rozvad  Legrand 96M BF-U-4/96-GC, 

který stojí 2 689 K . 
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2.5 RFControl 

 

2.5.1 Sníma e 

Tab. 28. Po et zásuvek a sníma  pro jednotlivé místnosti 

 
 

Tab. 29. Cenová kalkulace zásuvek a sníma  inteligentní elektroinstalace 
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2.5.2 Aktory 

 

Tab. 30. Cenová kalkulace aktor  inteligentní elektroinstalace 

 

2.5.3 Kabely 

Tab. 31.  Cenová kalkulace kabelových obvod  
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2.5.4 Jišt ní 

Tab. 32. Cenová nabídka ovládacích a jistících p ístroj  

 

2.5.5 Rozvad  

Vzhledem vestav ným aktor m, bude v rozvad i umíst no pouze jišt ní, které 

vyžaduje 96 modul . Z nabídky internetového obchodu BBelektro byl vybrán rozvad  

Legrand 96M BF-U-4/96-GC, který stojí 2 689 K . 






















